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Tuula Tonttila 

The parenthood experience of a mother with a disabled child and the meaning of the social 
environment and parent-professional partnerships 

 

 
 
 
Abstract 
 
The importance of parental guidance when a family has a child with a disability or autism has 
been pointed out by several studies. The present research was based on the premise that by 
supporting the mother we can help the whole family to cope better and the professionals in day 
care or at school are able to support parents. The starting point was the subjective experience, 
which is also the central focus of the phenomenological method. The purpose was firstly to 
describe the experience of the mother and the dialogue between mother and educational profes-
sionals. Secondly it was the task of this research to discover what kind of support and informa-
tion the mother obtains from her social environment. At the background of this study there was 
the ecological theory of Bronfenbrenner, the ecocultural approach by Gallimore and the interac-
tive examination of family that take into consideration the whole environment and personal 
situation. 

The research data was collected by interviewing the mothers, the day care personnel and the 
teachers at school. In this research there were a total of 32 interviews and 24 informants: 10 
mothers who have a child with a disability and/or autism, 8 professionals in day care and 6 
teachers at school. This study was longitudinal because the same mothers were interviewed 
twice, first in 1998 and then after five years in 2003. It was thus possible to get information on 
whether their life situation had changed and the nature of those changes. The data of this study 
was analysed by the method of phenomenological psychology that was applied for this study. 

The findings indicated that all mothers had experienced many complicated emotional feel-
ings such as: anger, mourning, fear and sadness as well as love and bonding. It can be said that 
several human feelings existed at the same time. Mothers experienced that the support of the 
social environment, for example, relatives, families in the same situation and persons taking care 
of the child had significant meaning for their coping. However the life situation among the 
mothers varied. Mostly mothers received valuable support for their parenthood and they have 
adopted a strong emotion for manage ring. Mothers with an autistic child were more stressed 
than mothers with a mentally retarded child. A few mothers had numerous problems with taking 
care of their child and they did not get enough help. Same mothers were very exhausted too and 
the situation was quite the same after five years, when their child was teenager. All mothers said 
that after starting school the support for the family had significally diminished. Mothers said that 
dialogue with teacher got on without problems, but there were meetings seldom, so it wasn’t 
possible to get enough support for their parenthood. 

 
 

Keywords: parenthood, motherhood, disability, early special education, family-centred. 
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Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja 
kasvatuskumppanuuden merkitys 

 

 
 
 
Tiivistelmä 
 
Monissa tutkimuksissa on tullut esille vanhempien tukemisen tärkeys, silloin kun perheessä on 
vammainen tai autistinen lapsi. Tämä tutkimus perustui siihen käsitykseen, että tukemalla äitiä 
voimme auttaa koko perhettä selviytymään paremmin, ja että kasvatuksen ammattilaiset sekä 
päivähoidossa että koulussa pystyvät antamaan kasvatuksellista tukea vanhemmille. Lähtökohta-
na olivat subjektiiviset kokemukset, jotka ovat myös fenomenologisen tutkimuksen tärkein 
kiinnostuksen kohde. Tarkoituksena oli ensinnäkin kuvata äidin kokemusta omasta vanhemmuu-
destaan ja saada tietoa vuoropuhelusta äidin ja kasvatuksen ammattilaisten välillä. Lisäksi tehtä-
vänä oli selvittää, millaista tukea ja tietoa äiti saa sosiaaliselta lähiympäristöltään, sukulaisilta, 
ystäviltä ja toisilta vanhemmilta. Tutkimuksen taustalla oli Bronfenbrennerin ekologinen teoria, 
Gallimoren ekokulttuurinen näkemys ja interaktiivisesti suuntautunut perhetutkimus, joissa 
huomioidaan ihmisen ympäristö ja elämäntilanne kokonaisuudessaan. 

Tutkimusaineisto koottiin haastattelemalla äitejä, päiväkodin henkilökuntaa ja koulun opet-
tajia. Tutkimus sisältää kaikkiaan 32 haastattelua ja siihen osallistui 24 haastateltavaa: 10 kehi-
tysvammaisen ja/tai autistisen lapsen äitiä, 8 päiväkodissa työskentelevää kasvatuksen ammatti-
laista ja 6 opettajaa. Tutkimus on seurantatutkimus, koska samoja äitejä haastateltiin kahdesti, 
ensinnäkin vuonna 1998 ja viiden vuoden jälkeen vuonna 2003. Näin oli mahdollista saada tietoa 
äitien elämäntilanteen muutoksista ja näiden muutosten luonteesta. Tutkimusaineisto analysoitiin 
käyttäen fenomenologisen psykologian tutkimusmetodia, joka muokattiin tähän tutkimukseen 
soveltuvaksi. 

Tutkimustulokset osoittivat, että kaikki äidit olivat jossain vaiheessa kokeneet ristiriitaisia 
tunteita lastaan kohtaan kuten: vihaa, surua, pelkoa ja pettymystä yhtä hyvin kuin rakkautta ja 
kiintymystä. Voidaan sanoa, että monia inhimillisiä tunteita koetaan samanaikaisesti. Äidit ko-
kivat, että sosiaalisen ympäristön esim. sukulaisten, vertaisperheiden ja lasta hoitavien henkilöi-
den tuella oli huomattava vaikutus heidän selviytymiselleen. Elämäntilanteisuus äitien välillä oli 
erilainen. Useimmat äidit olivat saaneet arvokasta tukea vanhemmuudelleen ja saavuttaneet 
toimivan elämänhallinnan tunteen. Autististen lasten äideillä oli enemmän stressiä kuin kehitys-
vammaisten lasten äideillä. Muutamilla äideillä oli suuri tuen tarve ja paljon ongelmia lapsen 
kasvatuksessa. Nämä äidit olivat myös hyvin uupuneita ja oman elämänhallinnan tuntu oli 
heikkoa. Elämäntilanteen jatkumon tarkastelu osoitti, että äitien tilanne oli pysynyt lähes samana 
viiden vuoden kuluttua, kun lapsi oli jo teini-ikäinen. Kaikki äidit sanoivat, että lapsen kouluun 
siirtymisen jälkeen vanhemmuuden tuki oli huomattavasti vähentynyt. Yhteistyö opettajan kans-
sa sujui ongelmitta, mutta yhteisiä tapaamisia oli harvoin, jolloin opettaja jäi varsin vieraaksi 
monille vanhemmille eikä varsinaista vanhemmuuden tukea ollut mahdollista saada. 

 
 

Avainsanat: vanhemmuus, äitiys, vammaisuus, varhaiserityiskasvatus, perhekeskeisyys 
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Esipuhe 
 
 
Tutkimustyöni on koko ajan limittynyt varsinaisen työni kanssa. Tasapainoilu 
työn ja tutkimuksen välillä ei ole ongelmatonta, mutta työn myötä kiinteä yh-
teys todellisuuteen ja perheiden arkipäivän ongelmiin on säilynyt. Tutkijana 
olen myös saanut sellaista arvokasta tietoa, jonka avulla pystyn kasvatuksen 
ammattilaisen tehtävissä tarkastelemaan asioita uudesta näkökulmasta. 

Vanhemmuuden kokemusten tarkastelussa astutaan perheen yksityiseen 
maailmaan, jossa vanhemmat itse päättävät, miten syvälle edetään. Vammai-
sen lapsen vanhemmuuteen sisältyy usein myös vaikeita kokemuksia, joiden 
purkaminen ei ole helppoa. Tämän tutkimuksen ovat tehneet mahdolliseksi 
ne perheet, jotka ovat avanneet ovensa minulle ja kertoneet omasta kokemuk-
sestaan vanhempana. Kasvatuksen ammattilaisten kanssa käyty vuoropuhelu 
on antanut tietoa siitä, millaisena he ovat kokeneet kasvatuskumppanuuden. 
Kaikille tutkimukseen osallistuneille äideille ja päiväkotien henkilökunnalle 
osoitan lämpimät kiitokseni. Tutkimus valmistui lisensiaattityöksi professori 
Hannele Niemen ja dosentti Marja Martikaisen ohjauksessa. Suuri kiitos 
heille siitä kannustavasta ja rakentavasta tuesta, mikä on erityisen tärkeää 
tutkimuksen alkuvaiheissa. 

Professori Mikko Ojalan valvonnassa ja professori Juhani Hytösen oh-
jauksessa tutkimus sai uusia ulottuvuuksia varhaiskasvatuksen alueelta ja 
valmistui väitöskirjaksi. Olen heille hyvin kiitollinen siitä vaativuudesta ja 
asiantuntemuksesta, jolla he työtäni ohjasivat. Monien yhteisten keskustelu-
jen myötä tutkimus muokkautui nykyiseen muotoonsa. Väitöskirjan esitar-
kastajille professori Anna-Maija Puroilalle ja dosentti Ulla Härköselle lausun 
kiitokseni. He ovat tehneet arvokkaita huomioita ja kehittämisehdotuksia, jot-
ka auttoivat tarkentamaan käsikirjoitusta. Parhaimmat kiitokseni amanuenssi 
Kari Pereniukselle tutkimukseni viimeistelystä painatuskuntoon. 

Haluan kiittää sukulaisia, ystäviä ja työtovereita mukana elämisestä ja 
siitä, että olette jaksaneet pitää yhteyttä, kun oma aikani on opiskelun vuoksi 
ollut rajattua. Tämä väitöskirja ei ehkä koskaan olisi valmistunut, jos perhee-
ni ei olisi tukenut minua kaikin tavoin. Mieheni Seppo on jaksanut ymmärtää 
puolisoa, jonka ajatukset ajoittain ovat jossain kaukana. Hän on kantanut kir-
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japinoja kirjastoon ja toiminut kuljettajana, siirtäen omia töitään tuonnenm-
maksi. Opiskelu on vaatinut vuosien varrella paljon meiltä molemmilta ja 
sinun tukesi on ollut ensiarvoisen tärkeää, mistä en voi kyllin kiittää sinua. 

Jossain vaiheessa tutkimusprosessi tulee päätöspisteeseen ja tutkijan on 
aika sulkea aineistonsa. Olen saanut olla osallisena monen perheen kasvupro-
sessissa ja samalla kasvaa itsekin sekä kasvattajana että tutkijana. Toisaalta 
haikeana, mutta silti erittäin tyytyväisenä kirjoitan tämän työn viimeiset rivit 
kotona Orimattilassa tammikuun hämärtyvässä illassa 2006. 
 
Tuula Tonttila
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1 Tutkimuksen lähtökohtia 
 
Vanhemmuutta voidaan kuvata yksilöllisenä kehitystehtävänä ja ihmisen 
elämänkaareen mahdollisesti kuuluvana muutosprosessina. Vanhemmuus on 
myös perheen, yhteiskunnan yhden perusyksikön tärkeä elämänjakso, jossa 
siirrytään äidin ja isän rooleihin. Äitinä ja isänä oleminen on vanhemmuutta, 
joka osittain muuttaa muotoaan lapsen kasvaessa. Siltala (2003, 16) toteaa, 
että vanhemmuuden tila jatkuu vanhempien elämänkaaren läpi yhä uusiutu-
vin psykologisin ja konkreettisin vastavuoroisuusmuodoin ja mahdollisuuk-
sin. Vanhempana oleminen on sellainen kokonaisvaltainen kokemus ja tehtä-
vä, joka haastaa kasvamaan ihmisenä. Perheen ja sen yksittäisten jäsenten 
hyvinvointi ei voi olla vaikuttamatta myös ympäröivään yhteiskuntaan, joten 
perheellä katsotaankin olevan paljon laajempi tehtävä kuin pelkästään lasten 
kasvattaminen. 

Tämän päivän yhteiskunnassa vanhemmuutta koettelevat monet kulttuu-
riset ja arvoihin sekä asenteisiin liittyvät tekijät, joiden merkitys korostuu 
silloin, kun perheessä on erityisopetuksen tarpeessa oleva lapsi. Useat van-
hemmat tuntevat itsensä neuvottomiksi lapsen ongelmallisen käytöksen 
vuoksi. Silloin helposti luovutetaan ja siirretään vastuuta kasvatuksen ammat-
tilaisille. Ojakangas (2001) on esittänyt huolestumisensa kasvatuksen kriisis-
tä, joka johtuu vanhempien ja kasvattajien auktoriteetin murentumisesta ja 
siitä, että kokemukseen perustuvat kasvattajien taidot eivät siirry seuraavalle 
sukupolvelle (Ojakangas 2001, 19–28, 51). Viime vuosina on kuitenkin ha-
vahduttu tiedostamaan, että riittävän varhaista tukea vanhemmuuteen tarvi-
taan monissa perheissä ja vanhemmuudelle tulisi palauttaa sille kuuluva ar-
vostus. Samanaikaisesti tarvitaan vanhemmuuteen liittyvää kasvatustieteellis-
tä tutkimusta, jotta perheitä pystyttäisiin tukemaan tarkoituksenmukaisesti.  

Tämä tutkimus sai alkunsa kiinnostuksesta äitiyteen liittyviin kysymyk-
siin. Olen monissa tilanteissa kuunnellut äitien kertomuksia ja osallistunut 
keskusteluihin kysellen äideiltä heidän kokemuksistaan. Tämä osoittamani 
uteliaisuus vanhemmuuden kokemuksiin on herättänyt hämmästystä, vaikka 
äidit yleensä kertovat mielellään lapsistaan ja perheestään. Tutustuminen äi-
tiyttä käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin on johdattanut minut mie-
lenkiintoisen ongelmakentän pariin. Näistä erityisesti äitiyteen liittyvistä 
tutkimuksista mainitsen muutamia esimerkkeinä. Niemelän (1979; 1985) 
johdolla tehtiin Turun yliopiston psykologian laitoksella äidiksi tulemisen ja 
äitiydestä irrottautumisen kokemukseen keskittyvää tutkimusta. Kuronen 
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(1989) puolestaan on tutkinut onnellista ja ongelmallista äitiyttä sekä äitiys- 
ja lastenneuvoloiden erilaisia toimintakäytäntöjä. Jokisen (1996) väitöskirja 
kuvasi sitä, mikä äitejä väsyttää. Tammisen (1990) tutkimukset äidin ja lap-
sen varhaisesta vuorovaikutuksesta ovat tuoneet esille niitä ongelmia, joita 
vastasynnyttäneellä äidillä äitiyden ilosta huolimatta voi olla (myös Niemelä, 
Siltala & Tamminen 2003). Monet kysymykset ovat kuitenkin jääneet vaille 
vastausta, mistä kumpusi halu tehdä tähän aiheeseen liittyvää tutkimusta. Sa-
malla heräsi toive ymmärtää ja kuvata vanhemmuuden kokemusta ilmiönä ai-
nakin jollakin tavalla, koska itselläni ei näitä kokemuksia ole.  

Työssäni erityislastentarhanopettajana tapasin vammaisten lasten äitejä 
ja keskustelin heidän kanssaan vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Vanhem-
pana olemiseen ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvät kysymykset ovat 
myös sellaisia aiheita, joista usein pyydetään luennoimaan tai alustamaan 
keskusteluja. Työhistoriani on ohjannut kiinnostuksen suuntautumista ja tar-
kentumista pulmallisiin vanhemmuuden kokemuksiin. Tutkimustehtävä on 
siis alun perin käynnistynyt praktisen tiedonintressin pohjalta. Se on yleisesti 
käytössä humanistisissa tieteissä ja yhteydessä kulttuuri-ilmiöiden merkitys-
ten ymmärtämiseen ja sitä myötä ihmisten itseymmärryksen lisäämiseen 
kommunikaation ja tradition välityksen avulla (Niiniluoto 1999, 71–72). 
Praktiseen tiedonintressiin nojautuvassa tutkimuksessa tähdätään yhteisen 
toiminnan ehtona olevan yhteisymmärryksen saavuttamiseen ja tämän pro-
sessin edesauttamiseen kommunikaatioprosessin avulla (Kannisto 2002, 371). 
Tutkimustehtävän edistyessä emansipatorinen tiedon intressi, jonka tehtävänä 
on auttaa väärästä tiedosta vapautumista (ks. Habermas 1972; Niiniluoto 
1999; Kannisto 2002), on myös noussut esille vammaisen lapsen perheeseen 
liittyvien suuresti toisistaan poikkeavien näkemysten myötä. Tutkimuksessa 
pyrittiin saamaan äitien omat kokemukset ja ääni esille ja mahdollisesti näin 
häiventää yhteiskunnassa esiintyvien väärien uskomusten voimaa.  

Vanhemmuuden tukemisen merkityksen olen aina tiedostanut yhdeksi 
varhaiskasvatuksen kulmakiveksi. Siksi tämän tutkimuksen johtoajatuksena 
on, että päivähoidon perhekeskeisen yhteistyön pitäisi riittävän varhain antaa 
äidille tukea vammaisen lapsen hoidossa ja tukea häntä myös vanhemmuu-
teen kasvamisessa. Lapsiperhe-projekti, joka toteutettiin Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton tukemana vuosina 1996–2000 toi esille, että vanhemmat 
tuntevat tarvitsevansa eniten tukea vanhemmuuteen ja lapsen kasvatukseen 
(Häggman-Laitila, Ruskomaa & Euramaa 2000). Monet tutkimukset (Fergu-
son & Ferguson 1987; Dunst & Trivette 1990; Männistö 1994; Tauriainen 
1994; Taanila 1997) korostavat vanhempien opastuksen ja ohjauksen merki-
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tystä silloin, kun lapsi syntyy vammaisena. Suomalaiselle päivähoidolle on 
määritelty lainsäädännössä (Laki lasten päivähoidosta 367/1973) kaksi tehtä-
vää; lasten kehityksen tukeminen ja perheiden kotikasvatuksen tukeminen. 
Päivähoidon henkilökunnalle on asetettu vaativa tehtävä lasten ja varsinkin 
kuntoutusta tarvitsevien vammaisten lasten kehityksen edistämiseksi yhteis-
työssä perheen kanssa. Yhteistyön perustana pitää olla tasavertaisuus. Jürgen 
Habermasin (1987, 63) kommunikatiivisen toiminnan teorian suuntaviivat 
avoimesta, kaikille osapuolille tasavertaisesta dialogista soveltuvat mielestäni 
hyvin vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön perustaksi. Erillään olevat, 
omassa kontekstissaan elävät elämismaailmat ovat tuoneet mukanaan suuren 
joukon erityisasiantuntijoita, jotka pyrkivät omilla tahoillaan tukemaan van-
hempia. Kommunikatiivinen toiminta nähdään eräänlaisena siltana, jota pit-
kin kulkien erilaisiin elämismaailmoihin ja kulttuureihin erottautuneet ihmi-
set voivat saavuttaa yhteisymmärryksen ja toimia yhteistyössä.  

Vanhempien ohjaus vaatii monipuolista osaamista ja kykyä luoda luot-
tamuksellinen suhde hyvinkin erilaisiin ihmisiin. Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet -asiakirjassa (2003, 29) puhutaan kasvatuskumppanuudesta, 
jolla tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan 
yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa. 
Mielestäni kasvatuskumppanuus, jonka merkitystä yhteistyön perustana ko-
rostetaan, ei ole mahdollista ilman dialogia. Kumppanuudessa on tärkeää vas-
tavuoroisuuden periaate. Vuoropuhelun myötä molemmat osapuolet voivat 
kehittää ajatteluaan. Sanotaan, että toisen ihmisen kohtaaminen jättää elä-
mään pysyvän jäljen, mikäli kohtaamisessa toteutuu dialogi (Varto 1994, 60). 
Vuorovaikutus ammattina on vaativa ja vastuullinen työ ja myös monen työn 
tärkeä ammattitaidon osa-alue, joka on opittavissa (Kiesiläinen 1998, 9). 
Kuitenkin yhä edelleen on vain vähän tutkimusta siitä, millaisena päivähoi-
don kotikasvatusta tukeva työ koetaan perheessä ja kokevatko äidit sen van-
hemmuuttaan tukevana. Kasvatuskumppanuuden toteutumista varhaiskasva-
tuksen ja opetuksen alueella on tärkeää tarkastella myös silloin, kun lapsen 
kasvatukseen ja opetukseen liittyy ongelmia. Tässä tutkimuksessa liikutaan 
sekä varhaiskasvatuksen että erityisopetuksen kentillä, jotka molemmat kuu-
luvat kiinteästi kasvatustieteen alaisuuteen.  

Dianne ja Philip Ferguson Oregonin yliopistosta ovat myös vammaisen 
lapsen vanhempia ja käyttävät omaa kokemustaan tutkimustensa perustana. 
He esittävät artikkelissaan ”Parents and Professionals” (Ferguson & Ferguson 
1987) nelikentän, jolla he kuvaavat ja luokittelevat vammaisen lapsen per-
heeseen kohdistettujen tutkimusten teoreettisia näkökulmia. Tuloksena saa-
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daan neljä ammatillista tulkinta- ja suhtautumistapaa vanhempien reaktioihin. 
He ovat pohtineet erilaisia konkreettisia ratkaisuja parantaakseen vammaisten 
lasten vanhempien ohjausta ja heidän esittämiinsä ajatuksiin palaan tutkimus-
työssäni monessa yhteydessä. 

Tutkimusaiheen muotoutumiseen on tuonut osansa ajankohtainen tarve 
kehittää päivähoidon laatua. Kodin ja päivähoidon yhteistyö on nostettu yh-
deksi päivähoidon laatua selittäväksi tekijäksi, sillä vanhempien kasvatustie-
toisuuden lisääminen ja kotikasvatuksen tukeminen edistää lapsen tasapai-
noista kasvua ja kehitystä. Tutkimustehtäväni pyrkii tarkastelemaan millä 
tavoin päiväkodin henkilökunta kohtaa vuoropuhelussa toisen ihmisen, tässä 
tapauksessa vammaisen lapsen äidin. Päivähoidon laatutavoitteita ja tutki-
mukseen perustuvia laatutekijöitä on määritelty Oulun yliopistossa Hujalan 
johdolla. Hujala ym. (1999) toteavat, että laadunmittaus perustuu laatuteki-
jöiden pohjalta määriteltyihin konkreettisiin asioihin, kriteereihin. Tutkimuk-
seen perustuvat laatutekijät pitää täsmentää ja konkretisoida tarpeeksi selväs-
ti. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 1999, 60–63.) 
Tauriaisen (2000) mukaan tutkimustieto ja sen myötä varhaiskasvatustyön 
käsitteellistäminen auttavat jäsentämään laadunmäärittelyä ja kohdentamaan 
arviointia toiminnan kannalta keskeisiin asioihin. Laadunmäärittelyn tulee ol-
la inklusiivista, jolloin pyritään ottamaan huomioon kaikkien avainryhmien 
käsitykset. Nykyiseen tutkimustietoon nojaten varhaisvuosien erityiskasva-
tuksen laadunmäärittelyn ja arvioinnin näkökulmina voidaan pitää lapsiläh-
töisyyttä, perhekeskeisyyttä, inklusiivisuutta ja palveluiden koordinointia. 
Myös tässä tutkimuksessa pyritään löytämään konkreettista, kokemukseen 
perustuvaa tietoa varhaisvuosien erityiskasvatuksen yhdestä laatutekijästä, 
jolla on suuri merkitys perheelle. 

Kirjoittaminen on ollut naiselle aina yksi keino kertoa kokemuksistaan 
(Jokinen 1996, 24–26). Vammaisen lapsen äitinä eläminen on antanut monel-
le äidille aineksia kirjoittaa kokemuksensa kirjaksi. Näistä omakohtaisista 
kokemuksista mainitsen esimerkkeinä Kerolan (1987) kertomuksen autisti-
sesta Lauri pojastaan ja Mattuksen (1989) Linnea tyttären tarinan. Pikku 
Heini on äidin kirjoittama kuvaus urheasta pikkutytöstä sekä äitiyteen liitty-
vistä tunteista ja vanhemmuuteen kasvamisen haasteista (Ahoinpelto 1989).  

Olen lähtenyt etsimään vastauksia mieltäni askarruttaviin kysymyksiin 
siitä, miten joustavasti jotkut äidit sopeutuvat lapsen vammaisuuteen. Elämän 
kolhut eivät useinkaan sisällä välitöntä elämäntaidon viisautta (Rauhala 1992, 
122), mutta menetyksen suuruuden ymmärtäminen voi motivoida ihmistä 
etsimään tapoja menetyksen kompensoimiseksi (Puolimatka 2004, 11). Vai-
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keuksien kohdatessa joillakin ihmisillä on taipumus kasvaa vaatimusten myö-
tä. Mistä nämä äidit saavat sen voiman, joka mahdollistaa perheen arkielä-
män sujumisen ja tasapainoisen elämän, vaikka perheen lapsi on vaikeavam-
mainen? Kiinnostukseni suuntautuu äidin elämäntilanteen tarkasteluun ottaen 
huomioon myös lähiympäristön tukea antavat tahot. 

Erityisesti mieltäni on painanut autistisen ja/tai monivammaisen lapsen 
äidin kokemukset. Autististen lasten diagnostisointi on Suomessa kehittynyt 
vasta 1990-luvulla niin, että varhaislapsuuden autismi pystytään toteamaan 
lapsen ollessa 2–3 -vuotias. Tämä on pitkä aika, kun katsotaan sitä äidin nä-
kökulmasta. Lapsen poikkeava käytös ja kontaktista vetäytyminen ahdistaa ja 
herättää monia epäilyksiä ja kysymyksiä, joihin ei useinkaan juuri sillä het-
kellä löydy vastauksia. Äidin huoli autistisen lapsen kehityksestä ja omien 
voimavarojen riittävyydestä tulee esille myös kirjallisuudessa (Bristol 1987b; 
Gillberg 1988; Kerola 1991; Timonen 1991).  

Lapsen vammaisuuden toteaminen on äidille usein yllättävä ja odotta-
maton tapahtuma, johon hänellä ei ole ollut mahdollisuutta valmistautua. Jo-
kainen ihminen reagoi tilanteeseen omalla yksilöllisellä tavallaan, joka mää-
rittyy osittain hänen oman elämänhistoriansa mukaan. Kuitenkin kokemuk-
sissa on aina jotakin yhteistä. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, löy-
tyykö näitä yhteisiä vanhemmuuskokemuksia ja jos löytyy, niin miten ne liit-
tyvät perheen elämän muotoutumiseen. Lisäksi tutkimuksessa halutaan saada 
tietoa siitä, miten äidit rakentavat omaa vanhemmuuttaan ja millainen yhteys 
perheen lähiympäristöllä ja sen tuella on äidin elämänhallinnan kehittymi-
seen. Suomessa on vasta 1990-luvulla ryhdytty laajemmin tutkimaan vam-
maisten lasten perheiden selviytymistä ja vanhempien jaksamista. Mäki ja 
Rusanen (1991) kartoittivat vammaisperheen elämää ja palvelujen saatavuut-
ta. Noin sataa perhettä koskevien tutkimustulosten mukaan äiti kantaa edel-
leen päävastuun vammaisen lapsen hoidosta ja kotitöistä, joten etenkin äidin 
jaksamisella on suuri merkitys koko perheelle. 

Tutkijat (Bronfenbrenner 1979; Gallimore ym. 1993; Garbarino 1990) 
tähdentävät ekologisen lähiympäristön, johon myös päivähoito ja koulu kuu-
luu, merkitystä vammaisperheen elämään. Vanhemmuuden velvoitteiden hoi-
taminen vaatii psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia resursseja. Ne perheet, 
joilla näitä resursseja löytyy, todennäköisesti selviävät tehtävästään. Monissa 
perheissä on kuitenkin psyykkistä haurautta, sosiaalista eristyneisyyttä ja 
taloudellista köyhyyttä, jolloin ei selvitä ilman yhteiskunnan vahvaa tukea 
(Korhonen 2002, 65–66). Riittävän varhain ja sopivassa määrin tarjotut sekä 
epäviralliset että viralliset tukitoimet varhaiskasvatuksen ja opetuksen piirissä 
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ovat perheelle tärkeitä. Tutkimukseni tavoitteena on saada kokemuksellista 
tietoa siitä, millainen yhteys perheen ympäristötekijöillä on äidin jaksami-
seen. Pystyykö yhteiskunta tarjoamaan päivähoidon ja koulun resurssein äi-
dille jotain sellaista tukea, jonka hän kokee auttavan omaa jaksamistaan. Tar-
kastelen tutkimustyössäni perhettä pitäen yhtenä lähtökohtana Bronfenbren-
nerin (1979) ekologista teoriaa, jossa korostuu lähiympäristön ja yksilön vä-
lisen vuorovaikutuksen merkitys. Vammaisen lapsen äiti, lapsen kautta van-
hempana, on osallisena ja aktiivisena toimijana eri kasvuympäristöissä. Vam-
maisen lapsen kasvuprosessi ja siihen liittyvä tuen tarve on se tekijä, joka 
tuottaa vanhemmuuden ilmiön sellaisena kuin se on. Ilmiötä ei voi tarkastella 
yksittäisinä osina, ja omaksumani holistinen ihmiskäsitys tukee omalta osal-
taan tätä ajattelutapaa, sillä ihmisenä olemiseen kuuluu yhdessä toisten kans-
sa oleminen. 

Aikaisemmat tutkimukset (Taanila 1997; Tauriainen 1992; 1995; Virpi-
ranta-Salo 1992) ovat keskittyneet terveydenhuoltohenkilöstön antamaan 
vanhempien ohjaukseen ja tukeen, jolloin päivähoidon osuus on jäänyt vä-
hemmälle huomiolle. On kuitenkin todettu (Itälinna 1994, 218; Virpiranta-
Salo 1992, 137), että vanhemmat kokevat saavansa eniten tukea niiltä tahoil-
ta, jotka ovat päivittäin tekemisessä lapsen kanssa, joten päiväkodin henkilö-
kunnan merkitystä vanhemmuuden tukemisessa ei voi väheksyä. Siksi olen 
pyrkinyt tutkimustehtävässäni keskittymään äitien ja päivähoidon henkilö-
kunnan väliseen vuorovaikutukseen ja täydentämään sitä yhteistyön koke-
muksilla koulun piirissä, koska äidin elämäntilanteen jatkumo toi mukaan 
uuden yhteistyökumppanin, lapsen opettajan.  

Tavoitteenani on tuottaa lisätietoa siitä, miten osapuolet voivat oppia 
toinen toisiltaan, äidit ammatti-ihmisiltä ja myös toisinpäin. Jarvis (1987) 
toteaa, että kaikki oppiminen syntyy kokemisesta, ja ihminen oppii kokemuk-
silleen antamiensa merkitysten ymmärtämisen kautta. Hän tarvitsee tähän 
interventiota, toisen ihmisen läsnäoloa ja tukea. Kun ihminen tiedostaa omia 
kokemuksiaan, hän pystyy myös oppimaan. Vammaisen lapsen vanhempien 
opastaminen on mielestäni eräänlaista aikuiskasvatusta. Philip Coombs täh-
dentää, että tämä epämuodollinen kasvatus kohdistuu, ei vain perheeseen, 
vaan sukulaisiin, naapureihin ja jopa tiedonvälitykseen, jolloin sillä on vaiku-
tusta myös asenteisiin vammaisuutta kohtaan (Harman & Brim 1980).  

Tutkimuksen ongelmat liittyvät ihmisten henkilökohtaisiin kokemuksiin 
ja kumpuavat työelämän käytännöistä ja siitä ihmettelystä, jota vanhemmuu-
den ja ihmisenä olemisen ilmiöön liittyy. Hirsjärvi ja Hurme (2000,19) muis-
tuttavat, että tutkimuksen on mentävä sinne, missä ihmiset elävät arkielä-
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määnsä ja otettava huomioon tutkittavien yksilölliset kontekstit. Lähden 
tutkimustyössäni siitä ajattelusta, että myös subjektiivinen, kokemuksellinen 
tieto on arvokasta. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu eri aikoina tehdyistä 
haastatteluista. Näissä haastatteluissa ihmiset kertovat omista subjektiivisista 
vanhemmuuden kokemuksistaan ja vuorovaikutuskokemuksistaan. Tutki-
muksessa pyritään kuvailemaan vaikeasti vammaisen lapsen äidin sekä kas-
vatuksen ammatti-ihmisten kokemuksia, jotka käsitetään fenomenologis-her-
meneuttisen lähestymistavan mukaan jokapäiväiseen elämään liittyvinä hei-
dän taustansa, historiansa ja sosiaalisen kontekstinsa avulla.  

Fenomenologista analyysimenetelmää, jonka avulla yksilökohtaisia ko-
kemuksia voidaan käsitellä, on tässä tutkimuksessa sovellettu lähinnä Giorgin 
(1988a; 1997) sekä Perttulan (1995c; 2000) esittämään tapaan. Fenomenolo-
gisen psykologian metodia käytetään usein kasvatustieteellisissä ja psykolo-
gisissa tutkimuksissa, mutta tutkijat soveltavat sitä tutkimusaiheeseensa sopi-
vaksi, kuten tässäkin tutkimustehtävässä on tehty. Analyysimenetelmän avul-
la voidaan tiedostaa ja hallita tutkimustyöhön liittyvää tulkinnallisuutta ja kä-
sitellä laajaa strukturoimatonta tutkimusaineistoa. Katsoin, että tämä johdon-
mukaisesti etenevä analyysimenetelmä antaa mahdollisuuden tavoittaa tutkit-
tavana olevaa ilmiötä eli toisen ihmisen kokemusta ja elämismaailmaa. Pert-
tula (2000, 440) toteaa: ”Tutkijan on uskallettava olla itselleen ankara ja sal-
liva samaan aikaan. Hänen on oltava ankara siinä mielessä, ettei hyväksy en-
nakko-oletuksiaan, ja salliva siinä mielessä, että uskaltaa luottaa varmuuteen, 
jonka fenomenologista metodia seuraava intuitio hänelle antaa.” 

Tämän tutkimusprojektin käynnistymiseen on johtanut halu parantaa 
vammaisten lasten ja vammaisperheiden elämää tuomalla äidin näkökulmaa 
julkisuuteen tutkimuksen avulla. Äidin kokemusten myötä tutkimuksessa saa-
daan tietoa myös perheen elämäntilanteesta ja isän osuudesta perhekokonai-
suudessa. Pyrin selvittämään äitien omakohtaisia arkielämän kokemuksia 
päiväkodin ja koulun tukea antavasta toiminnasta ja näiden kokemusten mer-
kitystä perheen selviytymiselle. Haluan myös omalta osaltani edistää perhei-
den hyvinvointia. Olen asettanut tavoitteeksi, että tutkimukseni rohkaisisi 
kasvatuksen ammattilaisia vanhemmuuden tukemiseen päivähoidossa ja kou-
lussa, joten fenomenologian kuvaama intentionaalisuus ohjaa myös tutkijaa 
työssään.  

Tämä tutkimus voi antaa kasvatuksen ammattilaisille äitien kokemuk-
sista sellaista laadullista tietoa, jonka avulla henkilökunta pystyy kehittämään 
omaa työtään ja ymmärtämään äidin kokemuksen yksilöllisyyden. Perhekes-
keisestä lähestymistavasta ja kasvatuskumppanuudesta on vielä varsin vähän 
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tutkimusta, joten tällä tutkimuksella on ehkä oma merkityksensä varhaiseri-
tyisopetuksen koulutuksen piirissä. Perttula (2000, 429) toteaa, että fenome-
nologisen metodin lopullinen muoto myötäilee empiirisen ilmiön peruslaatua 
sekä tutkijan teoreettisia sitoumuksia. Tutkija on aina itse osallisena tutki-
muksessa, joten jokaisessa tutkimuksessa, kuten tässäkin nyt esillä olevassa, 
näkyy siis tutkijan oma henkilökohtainen ajattelun kulku ja kädenjälki. 
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2 Vammaisen lapsen perhe tutkimuskohteena 

  
2.1 Ekologinen teoria yksilön ja ympäristön suhteesta  
 
Ekologisen näkökulman mukaan ihmisen kehitykseen vaikuttavat yhtä hyvin 
perimä ja ympäristö. Bronfenbrennerin (1979, 22–26) mukaan yksilön ja ym-
päristön vuorovaikutusta voidaan tarkastella nelitasoisena hierarkiana, joka 
muodostuu mikro-, meso-, ekso- ja makrotasoista. Ekologinen näkemys ko-
rostaa, että kehityksen päämääränä on saavuttaa tasapaino yksilön ja häntä 
ympäröivän systeemin kesken, sillä yksilö toimii samanaikaisesti monessa eri 
viiteryhmässä. Ekologinen teoria kasvun ja kehityksen viitekehykseksi on 
nostanut perheiden kasvatustyön tukemisen ja yhteistyön kotien kanssa kes-
keiseksi päivähoidon kehittämiskohteeksi. 

Yksilön kehitys tapahtuu yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jos-
sa yksilön pyrkimyksenä on sopeutua ympäristön oloihin ja samalla vaikuttaa 
olosuhteiden muuttumiseen itselleen tarkoituksenmukaisemmiksi. Tämän nä-
kemyksen mukaan perheiden toimintaan vaikuttavat sekä niiden omat omi-
naisuudet ja lähiympäristö että yhteiskunnalliset asenteet ja lainsäädännölliset 
päätökset. Pienen lapsen tärkein kasvuympäristö on perhe, johon lapsella on 
pysyvät siteet. Lapsen kasvaessa merkittäviksi ympäristöiksi muodostuvat ys-
täväpiiri, päivähoito, koulu ja muut lähiympäristöt, joissa lapsi toimii.  

Pienen lapsen ensimmäisen mikrosysteemin muodostavat perhe ja koti, 
joissa koetaan ensimmäiset vuorovaikutussuhteet. Mikrosysteemeihin määri-
tellään kuuluviksi muun muassa sukulaiset, perheenjäsenten ystävät, työtove-
rit, naapurit sekä kaikki ne ammatti-ihmiset, joihin perhe on yhteydessä esi-
merkiksi neuvolassa, sairaalassa tai lapsen kuntoutuspaikassa. Yksilön mik-
rosysteemejä ovat myös kaikki ne instituutiot, joihin hän on välittömästi yh-
teydessä ja jotka muovaavat hänen kehitystään esimerkiksi päiväkoti, koulu 
tai työpaikka. Mikrosysteemin laatu riippuu sen kyvystä ylläpitää ja edistää 
kehitystä ja tuottaa konteksti, joka on osoittautunut kehityksellisesti haasta-
vaksi ja emotionaalisesti oikeaksi. (Bronfenbrenner 1979, 22; Garbarino 
1990, 81.)  

Bronfenbrennerin (1979, 25) määritelmän mukaan mesosysteemi on 
mikrosysteemien systeemi ja sen muodostavat mikrosysteemien väliset suh-
teet. Kaikki ne ympäristöjen väliset suhteet, joissa lapsi on osallisena jollain 
tavoin, sisältyvät mesosysteemiin. Tämä yhteistyö synnyttää sosiaalisia ver-
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kostoja, jotka toimivat vanhempien tukena kasvatustyössä. Garbarino (1990) 
toteaa, että mesosysteemin rikkautta voidaan mitata sen liittymien lukumää-
rillä ja laadulla. Vanhemmuuden tukemisen kannalta olisi tärkeää, että vam-
maisen lapsen äidillä olisi useita toimivia liittymiä, koska silloin hänellä olisi 
mahdollisuus saada tukea moniin erilaisiin tarpeisiinsa. Mesosysteemi voi-
daan määritellä heikoksi silloin, jos esimerkiksi lapsi on ainoa linkki kodin ja 
kuntoutuspaikan välillä eli hän on yksin osallisena näissä molemmissa pai-
koissa. Ekologisen teorian mukaan lapsen kasvatuksesta vastaavien aikuisten 
ristiriitaiset arvot, normit ja kasvatuskäytännöt aiheuttavat ongelmia. (Garba-
rino 1990, 81.)  

Siirryttäessä lähiympäristöjä laajempiin systeemeihin puhutaan eksosys-
teemistä. Tähän systeemiin yksilö ei itse välttämättä aktiivisesti kuulu, sen 
sijaan se vaikuttaa yksilöön välillisesti ja myös hän voi omalla toiminnallaan 
vaikuttaa siihen (Bronfenbrenner 1979, 25). Eksosysteemi rakentuu erilaisista 
yhteiskunnan tukijärjestelmistä ja vanhempien työoloista. Lapsen kannalta 
olennaisena voidaan pitää niiden joustavuutta, laatua ja määrää. Tähän yhtey-
teen liitetään sopeutusvalmennus ja kuntoutuspalvelut, joita perheelle anne-
taan, ja tämän myötä tuleva vanhempien ohjaus ja heidän saamansa tietous. 
Bronfenbrenner (1979, 25) ja Garbarino (1990, 82) mainitsevat, että sama ke-
hys, joka mahdollisesti on lapselle eksosysteemi, voi olla vanhemmalle mik-
rosysteemi.  

Makrosysteemi on kaikkein laajin ekologisen ympäristön järjestemä. 
Sillä tarkoitetaan yhteiskunnassa vaikuttavia ideologisia, kulttuurisia ja mate-
riaalisia järjestelmiä. Ihmisen kulttuuriympäristö määrittää hänen elämänta-
pojaan, elämänkulun vaihtoehtoja, sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja ja 
voimavarojaan (Bronfenbrenner 1997, 266). Tähän systeemiin kuuluvat per-
he-, sosiaali- ja vammaispolitiikka ja niiden myötä tulevat lait ja ohjeet. Päi-
vähoitolaki, kehitysvammalaki ja koululait vaikuttavat vammaisen lapsen 
perheen elämään ja säätelevät niitä palveluja, joita perheen on mahdollista 
saada vanhemmuuttaan tukemaan. Yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja asen-
teet ovat yhteydessä siihen, miten vammaisten henkilöiden hoito- ja kuntou-
tus järjestetään. Nykyisin länsimaissa on siirrytty laitoshoidosta kotikuntou-
tukseen ja -hoitoon. Lähes kaikki pienten vammaisten lasten vanhemmat ha-
luavat hoitaa lastaan kotona, mutta he tarvitsevat tähän tehtävään yhteiskun-
nan tukea ja myönteistä asennoitumista vammaisuuteen. Makrosysteemin 
luomat edellytykset vaikuttavat siihen, millaisia mahdollisuuksia perheellä on 
saada tarvitsemaansa tukea ja palveluja yhteiskunnalta. (Bronfenbrenner 
1979, 26, Mitchell 1985, 139.) Vammaisen lapsen perhe tarvitsee kaikkien 
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näiden edellä mainittujen tasojen tuen, sillä jos perhe kohtaa paljon puutteita 
jollakin tasolla, joudutaan asiaa todennäköisesti korjaamaan toisella tasolla. 
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Kuvio 1. Perheen ekologinen viitekehys tässä tutkimuksessa 
 
Bronfenbrennerin (1979, 22–26) ja Garbarinon (1990, 78–83) teorioita mu-
kaellen sekä Pennin (2005, 44–45) kuviota soveltaen on tähän tutkimukseen 
muokattu malli, joka kuvaa vammaisen lapsen varhaisvuosien ajankohtaan si-
joittuvaa perheen ekologista ympäristöä (kuvio 1)  

Edellä olevassa kuvaajassa on hahmoteltu niitä eri tasoilla toimivia teki-
jöitä, jotka ovat yhteydessä perheeseen ja erityisesti vammaisen lapsen äitiin 
tässä tutkimuksessa. Ekologisen teorian suuntaviivoja on tutkimuksessa käy-
tetty äidin lähiympäristön tarkasteluun. On tärkeää huomioida, että jokaisen 
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äidin sosiaalisen verkoston kuvaajasta, jota aineiston analyysissä käytetään 
apuna, muodostuu omanlaisensa.   

Ekologisesti suuntautuneet tutkijat (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski 
& Nivala 1998) pitävät tutkimuksen lähtökohtana sitä, että yksilöä voidaan 
ymmärtää vain osana hänen omaa ympäristöään ja kasvatus nähdään kasvat-
tajatahojen yhteisprosessina. Perheiden elämäntapojen ja sosiaalisten verkos-
tojen muutokset ovat yhteydessä tämän katsantokannan esiinnousuun. On tie-
dostettu, että varhaiserityisopetuksen laatuun vaikuttaa perheeltä saatu tuki ja 
tietämys lasten arkipäivän kasvatustilanteisiin. Päiväkotikasvatuksen suunnit-
telussa korostetaan perheiden kasvatustyön tukemista ja pyritään vahvista-
maan perheen omaa kasvatusvastuuta ja kasvatusoikeutta.  

Vanhemmuuteen siirtyminen on ihmiselle merkittävä kehityskausi. 
Vanhemmuus rakentuu vuorovaikutuksessa lapseen, puolisoon, omiin van-
hempiin, sukulaisiin ja koko lähiympäristöön. Ihmisen kehityksen ekologias-
sa tarkastellaan koko elinajan ihmisen ja tämän välittömien elinympäristöjen 
muuttuvien ominaisuuksien välistä sopeutumista, johon vaikuttaa ympäristö-
jen väliset suhteet ja laajemmat kontekstit (Bronfenbrenner 1997, 222).  

Bronfenbrennerin (1979) teoriassa on mielestäni yhtymäkohtia Rauha-
lan (1989) esittämään holistiseen ihmiskäsitykseen. Yhtenä ihmisen olemas-
saolon muotona puhutaan situaatiosta eli elämäntilanteesta, joka on se osa 
maailmaa, johon yksilö joutuu suhteeseen. Situaatio on aina ainutkertainen, 
vaikka ihmisten situaatiossa on yhteisiä tekijöitä kuten esim. samat yhteis-
kunnalliset olot, kulttuuri tai vallitsevat arvot ja normit. Aviopuoliso, lapset, 
ystävät, asema työyhteisössä jne. ovat kuitenkin jokaisen omia ainutkertaisia 
elämäntilanteen rakennetekijöitä. (Rauhala 1989, 28.) 

Vammaisen lapsen kohdalla päivähoito tulee usein jo varhaisessa vai-
heessa mukaan lapsen hoitoon ja kuntoutukseen. Myöhemmin koulun tukijär-
jestelmät jatkavat lapsen kasvun tukemista ja ovat vuorovaikutuksessa kodin 
kanssa. Kaikki yhteistyössä vaikuttavat henkilöt ovat jollain tavoin yhteydes-
sä vammaisen lapsen äitiin tuoden vuorovaikutukseen oman panoksensa. 
Ekologisen ajattelun mukaan perheiden toimintaa ja niiden yksilöllistä vaih-
telua tarkastellaan huomioiden perheet osana laajempaa yhteiskunnallista jär-
jestelmää. Toisaalta perhettä ei tule nähdä vain ulkopuolisten voimien objek-
tina vaan myös omaa elämäänsä ja omia olojaan aktiivisesti muokkaavana ja 
suhteuttavana subjektina. Perheen ja muiden mikrosysteemien laadulla ja 
toimivuudella on oma osuutensa ja vaikutuksensa mesosysteemiin kuuluvan 
vuorovaikutuksen tukea antavaan toimintaan. Perheen osallistuminen lapsen 
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kuntoutukseen päiväkodissa ja koulussa ja vuorovaikutuksellisen suhteen 
ylläpitäminen auttaa molempia osapuolia.  

Mesosysteemiä voidaan tarkastella vammaisen lapsen äidin kannalta sil-
lä perusteella, miten tehokkaasti ekologinen mesosysteemi pystyy tukemaan 
äitiä ja äidin jaksamisen kautta lasta ja samalla koko perhettä. Tämä havainto 
on ekologisen näkemyksen ja tutkimusten myötä tullut korostuneemmin esil-
le. Bronfenbrenner (1997, 264) korostaa yksilön mikrojärjestelmään kuuluvi-
en muiden henkilöiden temperamentin, persoonallisuuden ja käsitysjärjestel-
mien piirteitä. Vammaisen lapsen äidin kokemuksiin vaikuttaa se, millaisia 
ihmisiä hänen ympärillään on ja miten nämä suhtautuvat vammaisuuteen.  

Myös tämä tutkimus perustuu siihen käsitykseen, että päivähoito ja kou-
lu eräinä mikrosysteemeinä, voivat tukea vammaisen lapsen äitiä ja koko per-
hettä kohtaamaan vammaisuuden tuomat ongelmat. Päivähoidon ja koulun 
perhekeskeinen työ rakentuu perheen kulttuurin ja lähiympäristön tuntemuk-
seen, jolloin vanhempia tuetaan sen tietämyksen pohjalta. Ekologisen teorian 
viitekehys vammaisen lapsen perhetutkimuksessa antaa tietyt raamit selvittää 
tuen ja tiedon merkitystä perheen elämään ja vanhemmuuden kokemiseen. 
(Garbarino 1990, 78–83). 

Myös eksistentiaalisen filosofian situationaalisuus eli elämäntilanteisuus 
käsitteellä on yhtymäkohtia tähän näkemykseen. Elämäntilanteisuudella 
tarkoitetaan kokemusten kokonaisuutta eli kaikkia niitä komponentteja, joihin 
ihminen on suhteessa. (ks. Rauhala 1989, 35–36). Ihminen elää koko elämän-
sä osana elämäntilannettaan, omaa henkilökohtaista situaatiotaan. Olen pyr-
kinyt rakentamaan tämän tutkimuksen viitekehyksen siten, että nämä näke-
mykset tukevat ja ohjaavat tutkimustyössä tehtäviä menetelmällisiä ratkaisu-
ja. Äidin elämäntilanteisuutta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti huomioiden 
hänen ympärillään olevat sosiaaliset verkostot ja niiden merkitys vanhem-
muuden kokemukseen. Äidin kokemukset ovat tutkimuksen keskeisenä koh-
teena, mutta lapsi on se kohde, jonka myötä vanhemmuus ja sen tuomat ko-
kemukset muodostuvat. Tämän tutkimuksen tärkein sisältö ja olennainen 
ajatus perustuu vuorovaikutukseen ihmisten kesken. Bronfenbrenner (1997, 
264) korostaa myöhemmässä tuotannossaan myös yksilön välittömässä ym-
päristössä olevien muiden ihmisten henkilökohtaisten ominaisuuksien merki-
tystä vuorovaikutuksessa. 
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2.1.1 Kontekstuaalinen näkemys kasvatuksesta 
 

Kasvuympäristöjen vuorovaikutuksen toimivuus on sekä kotikasvatuksen että 
päivähoidon ja koulun kasvatustyön keskeinen kulmakivi. Kontekstuaalinen 
kasvun näkökulma rakentuu Bronfenbrennerin (1979) ekologisen teorian 
pohjalle. Kontekstuaalisuudella tarkoitetaan sellaista näkökulmaa lapsen kas-
vuun ja oppimiseen, jossa lapsi ja hänen kasvuympäristönsä nähdään erotta-
mattomina. Kontekstuaalinen tarkastelutapa tuo teorialle pedagogisen sisäl-
lön. (Hujala ym. 1999, 11.) Siinä lapsen toimintaa voidaan ymmärtää vain 
osana koko ympäristön toimintaa. Kontekstuaalinen kasvatusteoria nostaa 
erityisen tärkeäksi vuorovaikutuksen niiden kasvuympäristöjen välillä, jossa 
lapsi aktiivisesti toimii. Kiianmaa ja Trygg-Jouttijärvi (2001) huomauttavat, 
että tämän päivän postmodernissa yhteiskunnassa lapsella on väistämättä 
muitakin kasvattajia kuin omat vanhemmat.  

Kun lapsen kasvatuksesta huolehtivat aikuiset kokevat kasvatuksen yh-
teisenä hankkeena, sillä on merkittävää vaikutusta lapsen kasvuun ja kehityk-
seen sekä perheen jaksamiseen. Nykyisin puhutaan kasvatuskumppanuudesta, 
kun määritellään tätä yhteistyötä. Sukulaiset, ystävät ja tuttavat sekä lapsen 
hoitajat tai opettajat vaikuttavat lapsen ja vanhemman välisen suhteen kehit-
tymiseen sekä siihen, miten vanhemmat toimivat vanhemman roolissaan. 
(Hujala ym. 1999, 10–15.) 

Perheet hyötyvät taitavasta psykososiaalisesta interventiosta (Davis 
1993, 120), joten perheeseen panostetut toimenpiteet kertautuvat myös muis-
sa sosiaalisissa instituutioissa. Hujalan ym. (1998) mukaan kontekstuaalisen 
kasvatusteorian avainsana on yhteistyö. Kasvatuksen ammattilaisten keskei-
simpiä yhteistyökumppaneita ovat vanhemmat ja lapsen kotipiirissä vaikutta-
vat ihmiset. Näkemys korostaa erityisesti perheen sosiaalisen ympäristön ja 
sosiaalisen verkoston tärkeyden tiedostamista vanhempien kasvatustyön tu-
kena. Kasvun kontekstuaalisuutta painottavasta näkökulmasta voidaan johtaa 
kasvatuksen arjen hahmottamiseksi tiettyjä perusolettamuksia, jotka auttavat 
kasvattajia. Jos lapsen käyttäytymisessä ilmenee häiriöitä, niitä tarkastellaan 
systeemien välisenä ristiriitana, tasapainon puutteena. Kasvatuksen ideana on 
saada koko systeemi toimimaan, jolloin parannus missä tahansa systeemin 
osassa hyödyttää koko systeemiä, koska kaikki osat vaikuttavat toisiinsa. 
(Hujala ym. 1998, 21–24.) 

Varhaiskasvatuksen ja koulun piirissä keskustellaan paljon vanhempien 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä, ja päivähoidon ja opetuksen laadun kehittämi-
nen on tuonut nämä kysymykset korostetummin esille. Vanhempien kasva-
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tustietoisuuden lisääminen ja kotikasvatuksen tukeminen ovat tärkeitä sekä 
päivähoidon että koulun laatuun liittyviä tekijöitä. Yleensä monivammainen 
tai autistinen lapsi sijoittuu päiväkodin erityisryhmään tai integroituun ryh-
mään ja koulussa erityisluokalle. Näissä ryhmissä on erityiskoulutettua hen-
kilökuntaa, jotka ovat saaneet koulutusta myös vanhemmuuden tukemiseen, 
jolloin kasvatuskumppanuuden toteutuminen on mahdollista.  

 
 

2.1.2 Ekokulttuurinen malli perheen toiminnasta 
 

Kehityksessään viivästyneen lapsen perhettä tarkasteltaessa pitää ottaa huo-
mioon monia erilaisia muutosalueita, joilla korostuu perheen oman aktiivi-
suuden merkitys. Ekokulttuurinen malli on noussut ekologisen teorian rinnal-
le perhetutkimukseen ja sen mukanaan tuoma ajatus perheen omien voimava-
rojen hyödyntämisestä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti avaa uusia 
merkiyksiä perhetyöhön. Los Angelesin yliopiston CHILD- tutkijaryhmään 
kuuluvat Ronald Gallimore ja Thomas Weisner (Gallimore ym. 1989; 1993) 
muokkasivat ekologis-kulttuurisen eli ekokulttuurisen teorian (ecocultural 
theory) tutkiessaan kehityksessään viivästyneiden lasten perheitä. Teoriassa 
on yhtymäkohtia Bronfenbernnerin ekologiseen teoriaan, mutta se haluaa tar-
kentaa niitä toimenpiteitä, joihin pitäisi ensisijaisesti puuttua vammaisen lap-
sen perheen kanssa toimiessa.  

Myös tutkimusta tehtäessä on tärkeää hahmottaa niitä tekijöitä, jotka 
ovat yhteydessä perheen arkipäivään. Ekokulttuurisen viitekehyksen esittä-
miä muutoksen alueita voidaan hyödyntää tutkimuksen haastattelurunkoa 
suunniteltaessa, jolloin tutkimus kohdentuu perheelle olenaisiin alueisiin, ei-
kä ohjaudu vain tutkijan näkemysten mukaan. Perheen toimintaa tarkastellaan 
osana laajempaa ympäröivää yhteiskuntaa, mutta perhe nähdään omaa elä-
määnsä ja perhekulttuuriaan aktiivisesti muokkaavana, eikä ainoastaan ul-
koisten voimien kohteena olevana. Vanhemmuus voidaan nähdä prosessina, 
jossa toimitaan yhtä hyvin perheyksikön mikrotasolla kuin yhteiskunnan 
makrotasolla. Jokainen perhe ja vanhempi konstruoi uudesta tiedosta omat 
näkemyksensä vanhemmuudesta ja toimintatapansa sen tietämyksen pohjalle, 
mikä heillä jo on.  

Ekokulttuurinen ajattelutapa korostaa arjen merkitystä. Se lähtee ajatuk-
sesta, että ekologiset vaikutukset välittyvät perheen arkisiin rutiineihin, joilla 
taas puolestaan on olennainen merkitys lapsen kehityksen kannalta. Arkiru-
tiinit muodostuvat perheen toiminnoista lapsen kanssa sekä siitä, millaiset 
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tottumukset ja säännöt toimintaa ohjaavat. Kasvuympäristöä arvioidaan sillä 
perusteella, ketkä lapsen kanssa päivittäin toimivat vuorovaikutuksessa ja 
millaisia arvoja ja tavoitteita heillä on. Ekokulttuurisessa viitekehyksessä 
(Gallimore ym. 1993) esitellään kymmenen sellaista muutoksen aluetta, joi-
den piirteistä muodostuu perheen ekokulttuurinen ympäristö ja jotka on to-
dettu merkityksellisiksi kehityksessään viivästyneiden lasten perheissä. Muu-
toksen alueet ovat seuraavat: 

1. Perheen toimeentulo ja taloudellinen tilanne 
2. Terveydenhuollon, kasvatuksen ja opetuksen palvelut 
3. Kodin ja lähiympäristön sopivuus ja turvallisuus 
4. Kodin töiden järjestelyt ja perheen työnjako 
5.  Lastenhoitojärjestelyt 
6. Lapsen leikkimahdollisuudet ja ystävät 
7. Aviolliset roolisuhteet 
8. Sosiaalinen tuki perheelle 
9. Isän rooli perheessä 
10. Vanhempien tavoitteet ja tiedonlähteet  

(Gallimore ym. 1993, 186–187.) 
 
Edellä mainitut piirteet muodostavat sellaisen kokonaisuuden, joiden pohjalta 
perhekeskeistä työtä voidaan päivähoidon ja koulun piirissä suunnitella. On 
kuitenkin kuunneltava tarkoin, minkä merkityksen vanhemmat itse näille asi-
oille antavat. Kun pyritään auttamaan vanhempia sopeutumaan heidän koh-
taamiinsa vaikeuksiin, auttaminen alkaa aina vanhempien kuuntelemisesta 
(Davis 1993, 15–17). Ammatti-ihmisten tulisi pitää mielessään, etteivät he 
olettaisi mitään perheiden huolenaiheista, vahvuuksista tai tärkeinä pitämis-
tään asioista, vaan antaisivat vanhempien itse ilmaista tarpeensa. Kovasen 
(2003) mukaan perhelähtöisyyttä toteutetaan siten, että vanhempia pyydetään 
itse määrittelemään perheen voimavarat. Ekokulttuurisen näkemyksen ydin 
on se, että tilannetta tarkastellaan apua hakevan henkilön näkökulmasta (ks. 
Davis 1993, 11–12), vaikka tämä käytäntö ei mielestäni aina olekaan itses-
tään selvää kasvatuksen ammattilaisten mielestä. 

Vammaisen lapsen perhe joutuu varsin usein muuttamaan arkirutiine-
jaan ja toimintatapojaan. Perheen arkielämä muokkautuu lapsen asettamien 
uusien vaatimusten mukaisesti. Vanhempien työelämän käytännöt ja päivit-
täiset aikataulut saattavat muuttua lapsen erityistarpeiden kuten puhe- tai 
toimintaterapioiden vuoksi. Perheissä opetellaan uusia kasvatus- ja hoitokäy-
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täntöjä ja mahdollisesti hakeudutaan uusiin ryhmiin tapaamaan ns. vertais-
vanhempia. On täysin mahdollista, että myös perheen arvot muuttuvat. Van-
hemmista itsestään löytyy voimavaroja uuden tilanteen hallintaan ja vaaditta-
vien muutosten toteuttamiseen, joten he eivät passiivisesti mukaudu ympäris-
tön vaatimuksiin. (Gallimore ym. 1993, 185–188.)  

Vanhempien omien voimavarojen tarkastelu on tärkeää ja avaa vammai-
sen lapsen perheeseen kohdistuvaa tutkimusta uuteen perhekeskeisempään 
suuntaan. Ongelmakeskeisestä suhtautumisesta siirrytään ratkaisujen löyty-
miseen perheen sisältä ja lähiympäristöstä, jolloin myös kasvatuksen ammat-
tilaiset voivat omaksua uusia tapoja tehdä työtään. 

 
 

2.2 Vammaisen lapsen perheeseen kohdistuvat tutkimukset  
 
 Lapsiperheet tapaavat tavanomaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen myötä eri 
alojen ammattilaisia, joilla on kaikilla oma käsityksensä hyvästä vanhem-
muudesta. Vammaisen lapsen perhe keskustelee vuosien varrella monien eri-
tyisasiantuntijoiden kanssa lapsen kehityksestä ja perheelle kertyy myös pal-
jon kirjallista materiaalia asiantuntijoiden näkemyksistä. Perhe on ehkä jou-
tunut kohtaamaan suuria pettymyksiä, jos suhtautuminen heihin on ollut kiel-
teistä. Kasvatuksen ammattilaisten ja terveydenhuollon henkilökunnan suh-
tautuminen perheeseen, jossa on erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseva lapsi, 
on mielestäni muuttunut myönteisempään suuntaan vuosien kuluessa osaksi 
perheeseen suunnattujen tutkimusten ansiosta.  

Amerikkalainen tutkijapari Ferguson ja Ferguson (1987, 354–372) ovat 
kehittäneet vammaisten lasten perheeseen kohdistuneista tutkimuksista luoki-
tusta, joka selvittää yleisimmät tutkimuksissa käytetyt lähestymistavat. He 
ovat koonneet kirjallisuudesta vammaisten lasten perheiden kanssa työsken-
televien sekä tutkijoiden näkemyksiä siitä, millaisena vammaisen lapsen per-
he nähdään tutkimusten valossa ja käytännön perhetyössä. Heidän näkemyk-
sensä mukaan useimmissa tutkimuksissa pyritään vastaamaan kahteen perus-
kysymykseen: 

1. Miten vanhemmat reagoivat siihen, että heillä on vammainen lapsi? 
2. Mistä tällaiset reaktiot saavat alkunsa?  
 

Eri lähestymistapojen suhtautuminen näihin kysymyksiin eroaa paljon toisis-
taan. Monet tutkimukset perustuvat siihen ajatukseen, että vanhempien rea-
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gointi on pohjimmiltaan emotionaalista asennoitumista. Näissä tutkimuksissa 
keskitytään erilaisiin tunteisiin, joita vanhemmilla katsotaan olevan vammai-
sia lapsiaan kohtaan. Lähtökohtana ovat siis asenteet. Tutkijoiden näkemys 
perustuu siihen, että tärkeimmät tekijät vanhempien reaktioissa liittyvät hei-
dän tunne-elämäänsä. Toisaalta tutkimuksessa voidaan painottaa vanhempien 
käyttäytymistä eli arvioidaan sitä, mitä vanhemmat tekevät. Asennoituminen 
ja käyttäytyminen asetetaan vastakkain, jolloin lähtökohdat eroavat toisis-
taan. Näitä erilaisia lähestymistapoja erottavat myös erilaiset tutkimusmeto-
dit. Käyttäytymistä tarkastelevat tutkimukset ovat olleet yleensä laajoja yh-
teiskuntatieteellisiä palvelukyselyjä, joissa on kartoitettu vanhempien mieli-
piteitä vammaispalveluista. Asennetutkimukset ovat luonteeltaan kvalitatiivi-
sia ja painottuneet äiti-lapsi suhteen tarkasteluun, mutta viime vuosien aikana 
laadulliseen otteeseen perustuvia tutkimuksia on tehty myös käyttäytymisen 
ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta.  

Tutkijapari Ferguson ja Ferguson (1987) esittävät kahteen perusulottu-
vuuteen nojaavan nelikentän, jolla he kuvaavat ja luokittelevat vammaisen 
lapsen perheeseen kohdistettujen tutkimusten teoreettisia näkökulmia sekä 
asiantuntijoiden suhtautumista perheeseen. Nämä kaksi perusulottuvuutta 
ovat normatiivinen tai tilanteeseen sitoutuva näkemys. 

Muutoksen luonne ts. normatiivinen tai tilanteeseen sitoutuva ja muu-
toksen alue antavat kehykset neljälle erilaiselle näkemykselle siitä, millaisena 
vammaisen lapsen perhe nähdään. (kuvio 2). 

Vanhempien reaktioita lapsen vamman aiheuttamaan tilanteeseen voi-
daan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta, normatiivisesta ja tilannesidon-
naisesta. Fergusonit (1987) tähdentävät, että normatiivisen suuntauksen mu-
kaan vanhempi-lapsi-suhteen katsotaan olevan tärkein perheen tasapainoa 
ylläpitävä tekijä, jolloin lapsen vamma lähes väistämättä rikkoo tasapainon. 
Normatiivinen suhtautuminen on ollut aikaisemmin yleisempää tutkijoiden ja 
työntekijöiden keskuudessa. Tällöin sääntö tai normi on, että vammainen lap-
si on syy vanhempien tunne-elämän tai käyttäytymisen muuttumiseen kieltei-
seen suuntaan, ja vammainen lapsi aiheuttaa väistämättä ongelmia vanhem-
milleen. Sen sijaan tilannesidonnainen näkökulma huomioi perheen tilanteen 
laajemmin. Ne ongelmat, joita perheelle muodostuu vammaisen lapsen myö-
tä, eivät välttämättä ole vamman aiheuttamaa, vaan määräytyvät sosiaalisesti, 
taloudellisesti, koulutuksellisesti ja historiallisesti. Tärkeää on se, miten van-
hempien tarpeisiin yhteiskunnassa vastataan, vaikka toisaalta vanhempien ja 
lapsen suhteen tärkeys myönnetään. Perheen sosiaalisesta tilanteesta riippuu, 
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miten hajottavana ja vammauttavana lapsen vammaisuus perheessä koetaan. 
(emt. 356–357.) 

 

 muutoksen luonne 
normatiivinen 

muutoksen luonne 
tilanteeseen sitoutuva 

muutoksen alue  
tunteet ja asenteet 
 

Psykodynaaminen 
Kriisiteoriaan perustuva 
syyllisyys 
viha 
kieltäminen 
puolustusmekanismit 
sopeutumattomuus 

Psykososiaalinen 
Adaptaatioteoriaan perustuva 
krooninen suru 
uutuudenjärkytys 
stressi 
yksinäisyys 

muutoksen alue 
perheen 
toiminta 
 

Funktionalistinen 
Perherooleihin perustuva 
perheroolien muutos 
yhtenäisyyden ongelmat  
sosiaalinen vetäytyvyys 
 

Interaktionistinen 
Ekologiseen teoriaan perustuva 
heikot palvelut 
köyhyys, syrjäytyminen 
vammaisuuden stigma 
diskriminaatio 

 
Kuvio 2. Vammaisen lapsen perheeseen kohdistuvat tutkimukset. (lähde: Ferguson & 
Ferguson 1987, 354–372) 
 
Psykodynaaminen lähestymistapa on aikaisemmin ollut yleisin vammaisten 
lasten perheisiin kohdistuvissa tutkimuksissa sekä perheiden kanssa työsken-
neltäessä. Sen ongelmallisuus muodostuu tavoitteesta yleistää ja kategorisoi-
da vanhemmat johonkin luokkaan. Tämän näkökulman taustalla on Freudin 
luoma psykoanalyyttinen traditio, jonka perusteella puhutaan vammaisen lap-
sen tyypillisistä vanhemmista. Vammaisten lasten vanhemmat nähdään väis-
tämättä neuroottisuuteen taipuvina, vammaisina vanhempina. (Ferguson & 
Ferguson 1987, 357–358.) Tämä näkökulma keskittyy tarkastelemaan van-
hempien tunteita ja asenteita. Emotionaalisten reaktioiden syynä pidetään 
vammaista lasta. Vanhempien käyttäytymistä pyritään selittämään syvällä 
olevilla kielteisillä tunteilla, kuten esimerkiksi syyllisyydellä tai vihalla. Psy-
kodynaaminen tarkastelutapa on normatiivinen ja olettaa, että perheet ovat 
samanlaisia ja käyttäytyvät samalla tavalla sekä käyvät läpi samat kriisin vai-
heet tietyssä järjestyksessä.  

Cullbergin (1997) kriisiteoreettinen malli on tunnetuin psykodynaamista 
näkökulmaa edustava lähestymistapa. Tämä teoria lähtee olettamuksesta, että 
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vammaisen lapsen syntymä johtaa vanhemmat aina traumaattiseen kriisiin, 
joka etenee johdonmukaisesti vaiheittain, eikä mitään vaihetta voida sivuut-
taa. Psykodynaamisen tulkinnan mukaan vihan ja syyllisyyden tunteet ovat 
väistämättömiä. Vanhempien vihan katsotaan alun perin kohdistuvan vam-
maiseen lapseen, mutta myöhemmin vihan tunteet käännetään ammatti-ihmi-
siä kohtaan, koska omaan lapseen kohdistuvat vihan tunteet eivät ole sosiaa-
lisesti hyväksyttäviä. Tunteiden selitetään johtuvan vanhempien syvästä pet-
tymyksestä epätäydellisen, vammaisen lapsen syntymän vuoksi. 

Tähän näkemykseen liittyy myös lapsen vammaisuuden, autistisuuden 
tai tunne-elämän ongelmien kieltäminen, jota pidetään näkemyksen mukaan 
vanhempien tavanomaisena tunnereaktiona. Kieltäminen tulee tulkinnan mu-
kaan esille erityisesti silloin, kun vanhemmat kulkevat lääkäriltä toiselle saa-
dakseen heitä tyydyttävämmän, optimistisen tulevaisuuden lapselleen. Psyko-
dynaamiseen tulkintaan sisältyy pyrkimys nähdä vanhemmat sairaina ja tera-
pian tarpeessa olevina. Kaikki se mitä vanhemmat tekevät voidaan katsoa 
heidän sopeutumattomuudekseen. Kuitenkin vanhemmat voivat ihan syystä 
olla vihaisia ammatti-ihmisille tai tyytymättömiä puutteellisten palvelujen 
vuoksi, mistä syystä tämä katsantokanta sisältää ongelmia. (Määttä 1999, 29–
30.) Varhaisvuosien erityskasvatuksen palveluita käyttävät perheet ovat kui-
tenkin yleensä tavallisia perheitä, joten perheen patologian käsittely on epä-
tarkoituksenmukaista (Kovanen 2003, 87).  

Psykososiaalinen lähestymistapa tarkastelee asioita laajemmin huomioi-
den tilanteen, jossa lapsi ja vanhemmat elävät. Katsotaan, että vanhempien 
tuntemukset johtuvat monista eri syistä eikä vain lapsen vammasta. Kun so-
siaalinen konteksti eli ympäristö ja elämäntilanne vaihtelee, vaihtelevat myös 
vanhempien reaktiot. Näin ollen ei ole yhtä luonteenomaista tapaa reagoida 
lapsen vamman aiheuttamaan tilanteeseen. Vanhempien reaktioita kuvataan 
sellaisilla määritelmillä kuten krooninen suru, uutuudenjärkytys (novelty 
shock) ja stressi. (Ferguson & Ferguson 1987, 365.) Suru on luonnollinen ja 
täysin ymmärrettävä reaktio traagiseksi tulkittuun tapahtumaan. Joillekin 
vanhemmille tämä surullisuus jää pysyväksi seuralaiseksi eikä sitä pitäisi luo-
kitella patologiseksi tai epänormaaliksi ilmiöksi kuten ammatti-ihmiset jos-
kus tekevät. Uutuudenjärkytys käsitteenä korvaa psykodynaamisen suuntauk-
sen syyllisyyttä ja kieltämistä. Kun lapsi todetaan vammaiseksi, se asettaa 
vanhemmat uuden ennalta määrittelemättömän tilanteen eteen, mikä aiheuttaa 
hämmennystä ja tyrmistystä. (Määttä 1999, 31.) 

Fergusonien (1987) arvioinnin mukaan psykososiaalinen näkemys tar-
kastelee perhettä ja vanhemmuutta vähemmän lääketieteellisin perustein kuin 
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psykodynaaminen suuntaus, joten se avaa myös kasvatuksen ammattilaisille 
uusia näkemyksiä perhetyöhön. Vanhempien tapaa reagoida ja toimia tilan-
teessa ei voi ennustaa, mikä tekee auttamistyön vaikeammaksi. Tarjotun avun 
ja palveluiden pitää pohjautua vanhempien todellisiin tuen tarpeisiin, eikä 
ammattilaisten ennakolta omaksuttuihin käsityksiin. Psykososiaalisen näke-
myksen heikkoutena nähdään sen rajoittuminen vanhempien reaktioiden 
asenteelliseen puoleen ja tunteisiin. Asenteellinen näkökulma ei sinänsä ole 
merkityksetön, mutta käytännön kokemuksen mukaan kiinnittämällä huomio 
pelkästään asenteisiin perhettä ei voida riittävästi auttaa. (emt., 366–367.)  

Tutkimustyössään psykososiaaliseen näkemykseen ovat Suomessa tu-
keutuneet Huttunen (1991), Kalland (1995) ja Taanila (1997). Kalland (1995, 
13–14) määrittelee tutkimuksensa tarkoitukseksi selvittää niitä psykososiaali-
sia tekijöitä, jotka ovat yhteydessä suu- ja kitalakihalkioisten lasten äitien 
emotionaalisiin reaktioihin, ja ongelman vaikutuksesta äidin ja lapsen väli-
seen kiintymysprosessiin. Taanila (1997) tarkastelee tutkimuksessaan van-
hempien sopeutumisprosessia lapsen vammaisuuteen Pattersonin (1988) psy-
kososiaalisen ”The Family Adjustment and Adaptation Response” mallin mu-
kaisesti. Tutkimuksessa on myös funktionalistista näkökulmaa, sillä vanhem-
pien roolia ja perheen toimintaa tarkastellaan sopeutumisen ohella. Huttunen 
(1991) käyttää tutkimuksessaan Royn (1976) adaptaatioteoriaa, jonka voi-
daan katsoa kuuluvan lähinnä psykososiaaliseen suuntaukseen, vaikka siinä 
on havaittavissa piirteitä psykodynaamisesta ja funktionalistisesta suuntauk-
sesta. 

Funktionalistisen suuntauksen mukaan vammainen lapsi järkyttää per-
heen arkielämää ja nämä muutokset näkyvät perheen toiminnassa. Vammai-
nen lapsi aiheuttaa pelkällä olemassaolollaan perhe-elämän ongelmia ja perhe 
käyttäytyy epätarkoituksenmukaisesti. Häiriintyneen perhe-elämän merkkei-
nä pidetään rooliepäselvyyksiä ja perheen yhtenäisyyden ongelmia. Sosiolo-
giassa funktionalistisen suuntauksen pääedustaja Talcott Parsons kannattaji-
neen on todennut vanhemmilla olevan kaksi pääroolia, joita pidetään perheen 
toimivuuden kannalta tarpeellisina. Ekspressiivisessä roolissa vanhemmat to-
teuttavat emotionaalisia tunnetehtäviä, jotka edistävät tasapainoa perheessä. 
Yleensä perheessä tämän roolin on katsottu kuuluvan äidille. Instrumentaali-
nen rooli on tavallisesti langennut perheen isälle. Tämä rooli hoitaa teknisiä, 
tehtäviin orientoituneita funktioita, jotka pitävät perheen toimivana. Nämä 
roolit nähdään perheeseen luontaisesti kuuluvina eikä sosiaalisena traditiona 
tai asemana. Funktionalismi katsoo, että vammaisen lapsen tulo perheeseen 
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aiheuttaa perheen funtioiden hajoamisen lähes väistämättä. (Ferguson & Fer-
guson 1987, 368.) 

Ammatti-ihmiset, joiden työskentely perustuu funktionalistiseen näke-
mykseen, väittävät vammaisen lapsen estävän vanhempia täyttämästä heille 
kuuluvia rooleja asianmukaisella tavalla. Perherooleja tarkasteltaessa voidaan 
tunnistaa kahdenlaisia kriisejä. Lapsen vammaisuuden horjuttaessa vanhem-
man ja lapsen suhteen tasapainoa syntyy roolikriisi. Traagiseen kriisiin saat-
taa johtaa pettymys siitä, että vanhemmat eivät voi toteuttaa tulevaisuuden 
suunnitelmiaan tai unelmiaan lapsen vammaisuuden vuoksi. Perheen yhtenäi-
syyden ongelmat johtuvat siitä, että vammainen lapsi vaikuttaa kielteisesti 
perheen sisäiseen harmoniaan. Perheiden katsotaan vetäytyvän sosiaalisesta 
elämästä ja sisarusten sanotaan kärsivän asemastaan. Varhaisten tutkimusten 
mukaan perhe-elämä oli harmonisempaa, jos vammainen lapsi oli sijoitettu 
laitokseen. Myöhemmin huomattiin näiden tulkintojen virheet ja vaarat ja to-
dettiin yhteiskunnan perheelle antaman tuen saavan perhe-elämän ja parisuh-
teen sujumaan. (Määttä 1999, 32–33.) 

Funktionalistinen ajattelutapa näkee roolit perheeseen luontaisesti kuu-
luvina, eikä sosiaalisena traditiona tai asemana. Perheen funktioiden ajatel-
laan hajoavan lähes väistämättä vammaisen lapsen syntymän myötä. On 
myös esitetty tulkintoja etteivät roolit hajoakaan muuten kuin silloin, kun 
perheet eivät kykene täyttämään uusia vaatimuksia vammaisen lapsen per-
heessä. Vanhemmuus ei ole kuitenkaan vain rooli tai tehtävä, joka otetaan 
vastuulle (Tamminen 2004, 69). Funktionalistisen näkemyksen väitteitä voi-
daan kumota sillä perusteella, että perheen rakenteet eivät muutenkaan ole 
pysyviä ja muuttumattomia. On olemassa hyvin erilaisia perhemuotoja, joissa 
esimerkiksi äidin rooli on muuttunut yksinhuoltajuuden myötä tai perhekoko-
naisuus on muotoutunut uudelleen. Rakenteisiin vaikuttavat sosiaalinen ase-
ma, sosiaaliset vaatimukset ja sosiaaliset palvelut. Perheen funktioiden muut-
tumisesta hyvänä esimerkkinä voidaan mainita vammaisten lasten äitien työ-
elämään siirtyminen, mikä on mahdollistunut päivähoidon tarjoamien palve-
lujen ansiosta. 

Interaktionistinen ajattelutapa pyrkii kritisoimaan funktionalistisen 
suuntauksen rooleihin liittyviä yleispäteviä oletuksia. Siinä tarkastellaan van-
hempien käyttäytymistä lapsen vammaisuuden aiheuttamassa uudessa tilan-
teessa. Fergusonit (1987) pitävät interaktionistista näkökulmaa parhaana 
vaihtoehtona perhetutkimuksessa. Funktionalistisesta näkemyksestä interak-
tionistinen eroaa siinä, että perheen täytettäväksi asetettujen tehtävien sijasta 
korostetaan perheen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, joten siinä tar-
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kastellaan perhettä samoista lähtökohdista kuin ekologisesti suuntautuneessa 
ajattelussa. Näkökulma siirtyy perheen sisäisistä rooli- ja valtakysymyksistä 
tarkastelemaan yhteiskunnan rooli- ja valta suhteita. Perheen ja yhteisön väli-
nen vuorovaikutus ei ole muuttumatonta vaan olosuhteista riippuvaa. Interak-
tionistinen suuntaus on kiinnostunut perheelle suunnattujen palvelujen ja eri-
laisten tukijärjestelmien kehittämisestä. Perheen taloudellinen tilanne voi joh-
taa sosiaalisiin ongelmiin, jolloin köyhät perheet, jolla on vammainen lapsi 
saavat huonommat palvelut.  

Interaktionistinen suuntaus on kiinnostunut vammaisuuden leimasta 
(stigma) ja vammaisen lapsen perheen eristämisestä (diskriminaatio). Tämä 
syrjintä on samantyyppistä kuin muidenkin kulttuuristen vähemmistöjen eris-
täminen. Edwin Goffmanin (1968) analyysin mukaan ihminen voidaan stig-
matisoida fyysisen vamman, rodun, kansallisuuden, luonteenvian tai uskon-
non perusteella. Ne ihmiset, jotka eivät poikkea ominaisuuksiltaan enemmis-
töstä, pitävät itseään normaaleina ja syrjivät poikkeavia. Yhteiskunta leimaa 
vammaiset jäsenensä poikkeaviksi ja leimaamista seuraa eristäminen, jolloin 
vammainen henkilö kantaa saamaansa stigmaa koko elämänsä. Lapsen vam-
maisuus vaikuttaa koko perheeseen, siis epäsuorasti myös vanhempiin, ja 
saattaa johtaa sosiaaliseen syrjäytymiseen. (Goffman 1968, 14–15.) Vanhem-
mat saattavat joutua suljetuiksi yhteisön ulkopuolelle vain siksi, että ovat 
vammaisen lapsen vanhempia. Ystävät ja sukulaiset saattavat vältellä tapaa-
mista tai suhtautua torjuvasti lapsen vammaisuudesta johtuen.  

Perheen elämäntilanteesta lähtevä interaktionistinen suhtautumistapa 
edistää vanhempien ja ammatti-ihmisten yhteistyön tasavertaisuutta. Van-
hempien pitää saada oma äänensä kuuluville ja heidän vaikutusmahdollisuuk-
siaan ja samalla vastuuta lapsen kuntoutuksen suhteen tulee lisätä. Kun perhe 
saa määritellä omat tarpeensa, kohdistuu ammatti-ihmisten ja yhteiskunnan 
tukitoimet perheen kannalta sillä hetkellä olennaisiin tarpeisiin. Lapsen vart-
tuessa muuttuvat tarpeet pakottavat koko ajan etsimään uusia keinoja ja tapo-
ja toimia vanhempana (Tamminen 2004, 69), joten myös peheeseen suunnat-
tujen tukitoimien tulee joustaa. Vanhemmat voivat olla osallisina monissa 
erilaisissa vanhempien vertaisryhmissä samanaikaisesti omasta tarpeestaan 
lähtien. Näitä voivat olla erilaiset neuvonta ja tukiryhmät. Jos tällainen ryhmä 
toimii koulussa tai päivähoidossa, tulee vanhemmille luoda sellainen tunne, 
että he ovat tervetulleita niiden piiriin. Näiden ryhmien eräs tarkoitus on tu-
tustuttaa vammaisten lasten vanhemmat toisiin samassa tilanteessa oleviin 
perheisiin. Muutamissa päiväkodeissa on jo toiminut erilaisia vanhempain-
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ryhmiä esimerkiksi kehityksessään viivästyneiden tai dysfaattisten lasten 
vanhemmille. 

Tutkija, joka ajattelee interaktionistisesti, pyrkii kumoamaan normatii-
visia olettamuksia tarkastelemalla palvelujen ja tukijärjestelmien kehittämistä 
perheen auttamiseksi. Kiinnostuksen kohteeksi nousee perheen ja yhteisön 
välinen vuorovaikutus. Lähden tutkimustyössäni interaktionistisesta lähtö-
kohdasta, koska tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa äidin ja päiväko-
din henkilökunnan sekä koulun opettajien vuoropuhelusta ja kasvatuskump-
panuuteen johtavasta työtavasta, jotta yhteisiä kasvatustavoitteita voitaisiin 
saavuttaa. Näkemyserot vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten välillä 
kertovat lisäkeskustelujen tarpeesta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Yhteiseksi tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi vanhempien kasvatustie-
toisuuden lisääntyminen, perheen arkielämän sujuminen tai jaettu kasvatus-
vastuu. Siirrytään perheen sisäisistä rooli- ja valtakysymyksistä perheen ja 
yhteiskunnan palvelujärjestelmien yhteistyön kehittämiseen, joiden tarkoituk-
sena on vanhemmuuden tukeminen. 

 
 

2.3 Vanhemmuuden tukeminen ja perhetyön teoreettiset 
mallit 
 

Tutkijaryhmä Dunst, Johanson, Trivette ja Hamby (1991) erottaa vammaisten 
lasten perheiden kanssa tehtävässä perhetyössä neljä erilaista mallia, joita 
voidaan tarkastella niihin liittyvien toimintojen ja vanhempien aseman kautta. 
Nämä neljä mallia käsittävät perheen interventioyksikkönä ja niissä käytetään 
sosiaalisen systeemin raameja selittämään perheen vaikutusta ympäristön ta-
pahtumiin samoin kuin tapahtumien vaikutusta perheeseen erilaisissa ekolo-
gisissa systeemeissä.  

Ammattikuntakeskeisessä työssä vanhemmat nähdään kykenemättöminä 
ratkaisemaan omia ongelmiaan. Ammatti-ihmiset arvioivat perheen tarpeet ja 
laativat tarvittavat suunnitelmat, missä vanhemmat voivat olla jopa haitaksi. 
He myös kantavat vastuun palveluista, koska vanhempien ei katsota siihen 
pystyvän tai jaksavan. Lapsen yksilöllisen kuntoutussuunnitelman toteuttaa 
pääasiallisesti varhaiskuntoutuksen henkilökunta. Ammattikuntakeskeisyys 
johtaa siihen, että vanhemmat jäävät lapsensa kuntoutuksen suunnittelun, to-
teutuksen ja arvioinnin ulkopuolelle. Perheestä tulee näin toiminnan objekti, 
ei itse toimija, subjekti. 
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Taulukko 1. Perhetyön teoreettiset mallit. 
 

Perhetyön paradigmat Käytännön toteutus 

Ammattikuntakeskeinen työ Ammatti-ihmiset arvioivat perheen tarpeet, laativat 
suunnitelmat ja vastaavat niiden toteuttamisesta. 

Perheen neuvonta ja ohjanta Perheet pestataan toteuttamaan ammattilaisten 
suunnitteleman hoidon ja kuntoutuksen. 

Lapsilähtöinen 
Tarpeet ja tavoitteet arvioidaan yhteistyössä, mutta 
ne rajautuvat lapsen kehitykseen vaikuttaviin tar-
peisiin. 

Perhekeskeinen Perheen itsensä määrittelemät tarpeet ja elämäntapa 
ohjaavat palvelujen suunnittelua. 

(Lähde: Dunst, Johanson, Trivette & Hamby 1991, 115–119) 
 

Perheen neuvonta ja ohjanta ottaa perheen hoitotyöhön taustatueksi, jolloin 
heidän odotetaan toimivan asiantuntijoiden määrittämässä roolissa. Perheelle 
delegoidaan tehtäviä ja vanhempien odotetaan olevan apuopettajia tai apute-
rapeutteja, jotka toteuttavat ammatti-ihmisten laatimia suunnitelmia. Yksilöl-
linen kuntoutussuunnitelma keskittyy tarjoamaan palveluja, jotka ammatti-
laisten mielestä vaikuttavat lapsen kehitykseen.  

Lapsilähtöisessä toimintamallissa palvelusuunnitelman tavoitteet ovat 
perheen ja ammatti-ihmisten yhdessä asettamat. Arviointikäytännöt ovat 
pitkälti rajoittuneet lapsen kehitykseen liittyviin perheen tarpeisiin. Perhettä 
rohkaistaan käyttämään ensisijaisesti ammatillisia palveluja, eikä perheen 
ekologista lähiympäristöä huomioida mahdollisena voimavarana. Vanhem-
mat nähdään positiivisemmin kuin kahdessa edellä mainitussa mallissa, mutta 
he ovat edelleen riippuvaisia asiantuntijoiden ohjauksesta ja neuvoista. 

Perhekeskeinen toimintatapa perustuu ekologiseen näkemykseen lapsen 
kehityksestä ja perheen toiminnasta sekä auttamisen mahdollisuuksista. Per-
hekeskeisessä työssä perheen tarpeet ja toiveet ohjaavat toiminnan arviointia 
ja suunnittelua. Vanhemmat ovat silloin täysivaltaisia päätöksentekijöitä ja it-
senäisiä kumppaneita yhteistyössä ja määrittelevät itse osallistumisensa aktii-
visuuden. Mitä tasavertaisemmaksi vanhemmat kokevat itsensä yhteistyössä 
ammatti-ihmisten kanssa, sitä aktiivisemmin he osallistuvat yhteistyöhön. 
(Dunst, Johanson, Trivette & Hamby 1991, 115–119.) 
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Vanhempien todellinen kuuleminen ja osallistuminen yhteistyössä sekä 
vastuun jakaminen vanhempien ja ammatti-ihmisten kesken vahvistaa van-
hempia kasvattajina (Pietiläinen 1997, 23–24). Toiset vanhemmista ovat val-
miita panostamaan päivähoidon kehittämiseen ja yhteistyöhön. Lähes kaikki 
vanhemmat tarvitsevat kasvatuksellista kumppania. Päivähoidon on tärkeää 
muuntautua erilaisiin kasvatusotteisiin ja etsittävä uusia yhteistyömuotoja. 
Perhekeskeistä työtä voidaan myös luonnehtia asiakaslähtöiseksi työksi, jossa 
lapsen tilanteen selvittäminen on yhteistyötä. Ammatti-ihminen on omalla 
asiantuntemuksellaan vanhempien käytettävissä. 

Vanhempien asemaa perhelähtöisessä työssä luonnehditaan käsitteillä 
kumppanuus ja valtaistuminen. Kumppanuudella tarkoitetaan ammatti-ihmis-
ten vastuullisuutta vanhempien suuntaan sekä tasavertaisuuden tunnustamis-
ta. Valtaistuminen merkitsee vanhempien muuttumista passiivisista tuettavis-
ta aktiivisiksi palvelujen käyttäjiksi tai kuluttajiksi. (Määttä 1999, 98–99.) 
Tasavertainen kasvatuskumppanuus voidaan nähdä tavoiteltavana, kauniina 
päämääränä, mutta käytännön kannalta ajatellen tietynlaisena asennoitumise-
na ja työskentelytapana. Unescon opaskirjassa Mittler (et. al.,1986) peruste-
lee tätä tavoitetta ja työskentelytapaa seuraavilla perusteilla: 

● Asiantuntijoiden työ on tehokkaampaa, jos sen avulla autetaan niin 
montaa vanhempaa kuin mahdollista huolehtimaan omista lapsis-
taan. 

● Lasta ei muutenkaan kasvateta, opeteta eikä arvioida perheensä ja lä-
hiympäristönsä ulkopuolella. 

● Mitä vaikeammin vammainen lapsi on, sen tärkeämpää on löytää yh-
teiset keinot yhdessä sovittuihin päämääriin. 

● Monenkaan vammattoman lapsen kasvattaminen ei välttämättä anna 
vanhemmille riittävästi valmiuksia vastata niihin tarpeisiin, joita lap-
sen vammaisuus tuo mukanaan. 

● Ammatti-ihmiset tarvitsevat vanhempien havaintoja lapsen käyttäy-
tymisestä voidakseen antaa yksilöllistä ohjausta yhtä hyvin kuin 
vanhemmat tarvitsevat ammattilaisten yleistä tietämystä lapsen vam-
maisuuden seurauksista. 

● Joissakin maissa on jo kirjattu lakiin vanhempien oikeus osallistua 
lastaan koskevaan päätöksentekoon. 

 
Vanhemmilla ja ammatti-ihmisillä on molemmilla olennaista tietoa lapsesta. 
Vanhemmat tuntevat oman lapsensa ja sen ekologisen elinympäristön, jossa 
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lapsi arkipäiväänsä elää. Koulutetuilla asiantuntijoilla on puolestaan sellaista 
erityisosaamista, jota kehityksessään poikkeavan lapsen vanhemmuudessa 
tarvitaan. Jotta nämä kummatkin näkemykset saataisiin käyttöön, tarvitaan 
saumatonta yhteistyötä. Männistön (1994) tutkimuksen mukaan perheet tun-
tevat tarvitsevansa kasvatuksen ammattilaisilta erityistä ohjausta lapsen kehi-
tyksen tukemiseen ja kasvattamiseen. 

Ammatti-ihmisten velvollisuus on käynnistää kumppanuusperustainen 
yhteistyö. Heidän tehtävänään on löytää kultainen keskitie vanhempien tar-
vitsemien erityistaitojen ja vanhemmuuden identiteetin vahvistamisen suh-
teen. Lapsen kasvatuksen ja kuntoutuksen onnistumisen avuksi päivähoidon 
ammattilaiset peräänkuuluttavat vanhempien lämmintä huolenpitoa omasta 
lapsestaan. (Määttä 1999, 100–101.)  

Ammattikirjallisuudessa esitetään runsaasti kriteerejä, joilla voidaan 
tunnistaa ongelmaperhe ja eritellä syitä ongelmien muodostumiseen. Sitä vas-
toin vain vähän huomiota on kiinnitetty siihen, miten perheen voimavarat ja 
vahvuudet tulevat esille. Kuitenkin perheen ja vanhempien tukeminen perus-
tuu siihen, että vanhemmat tiedostavat omat vahvuutensa lapsensa kasvattaji-
na ja sen myötä ottavat myös kasvatusvastuun. Perheen kanssa työskentelevi-
en ammatti-ihmisten tehtävänä on auttaa vanhempia löytämään ne hyvät 
asiat, joiden varassa he tulevat toimeen ja selviytyvät päivästä toiseen. Perhe-
keskeistä yhteistyötä tarvitaan monenlaisissa muodoissaan, koska vammaisen 
lapsen perheet ovat erilaisia. Osa vanhemmista tarvitsee intensiivistä perhe- 
ja kasvatusneuvontaa ja vanhemmuuden tukemista. Monet vanhemmat arvos-
tavat käytännön neuvoja, joilla perheen arki saadaan sujumaan. 

Perhekeskeiseen työskentelytapaan siirtyminen vaatii tutustumista van-
hempiin ja perheen toimintaan. Perhekokonaisuuden hoitamista pidetään am-
matillisesti vaativana, sillä se edellyttää kokonaisvaltaista perheen ymmärtä-
mistä. Joillakin paikkakunnilla on tehty moniammatillista yhteistyötä perhe-
neuvolan ja päivähoidon työntekijöiden voimin ja näin pystytty tukemaan 
perheitä paremmin. Perheen elinolosuhteet ja elämäntavat tulee tuntea, jotta 
perhekeskeistä työtä voidaan tehdä täysipainoisesti. Perheen tilanne määrittää 
ensisijaisesti sen, miten intensiivisesti vanhemmat haluavat osallistua yhteis-
työhön. Tietyssä elämäntilanteessa perheen voimavarat voivat olla riittämät-
tömät aktiiviseen osallistumiseen. Tällöin päivähoidon tulee tunnistaa tilanne 
ja auttaa vanhempia selviytymään eteenpäin. Kaikkien perheelle suunnattujen 
toimenpiteiden perimmäisenä tarkoituksena tulee olla perheen oman toimin-
takyvyn vahvistaminen siten, että perhe olisi entistä vähemmän riippuvainen 
ammatti-ihmisten avusta.  
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2.4 Vanhemmuuden tukemisen vaikuttavuus 
 

Perheen tukemista kasvatustyössä pidetään lähes aina tavoittelemisen arvoi-
sena, mutta usein suunnitelmat kaatuvat siihen, että perhe ei ammatti-ihmis-
ten mielestä ota vastaan heille tarjottua apua. Joskus perheen tukeminen koe-
taan erilaisten kulttuurierojen vuoksi hankalaksi. Henkilökunnan on mahdo-
tonta tietää perheen arkipäivästä, jos he eivät esitä sitä koskevia kysymyksiä. 
Sanotaan, että oikeiden kysymysten esittäminen on kaikkein tärkeintä. Aut-
taako annettu apu, ja millä ehdoilla ja millaisissa olosuhteissa avuntarvitsija 
hyötyy siitä?  

Dunst tutkijaryhmineen (1988) on esittänyt auttamissuhteelle edellytyk-
siä, jotka tekevät avusta helpommin vastaanotettavan. Auttamisen tavoitteena 
on luoda mahdollisuuksia, palauttaa valtaa ja vahvistaa perheitä, jotta ne löy-
tävät oikeat väylät ja tavat tyydyttää perheen tarpeita. Avun vastaanottamisen 
todennäköisyyteen vaikuttaa myönteisesti, kun avun antaja: 

● tukee perhettä käyttämään luonnollista tukiverkkoaan 
● tukee sellaista toimintaa, joka auttaa vähentämään avuntarvetta 
● antaa kokemuksen yhteistyöstä ja jaetusta vastuusta 
● on myönteinen ja rohkaiseva ja sallii vastavuoroisuuden 
● tarjoaa palveluja osana normaalipalveluja leimaamatta perhettä poik-

keavaksi 
● jättää päätöksenteon avun vastaanottamisesta perheelle 
● tarjoaa apuaan mieluummin kuin odottaa, että sitä pyydetään 
● auttaa perhettä näkemään itsensä aktiivisena toteuttajana ja antaa vä-

litöntä palautetta onnistuneessa ongelmanratkaisussa 

(Dunst, Cooper, Weeldreyer, Snyder & Chase, 1988, 149–150.) 
 

Kaikki nämä edellä mainitut toimintatavat soveltuvat hyvin erityiskasvatusta 
ja opetusta tarvitsevan lapsen vanhempien tukemiseen. Ainakin osaa näistä 
käytetään päivähoidon vanhempia tukevassa toiminnassa, mutta tietoisuuden 
lisäämiseen kohdistuu suuria odotuksia. Vanhemmat, päivähoidon henkilö-
kunta ja koulun opettajat toivovat yhteistyön lisäämistä, mutta kaikilla on 
oma näkökulmansa asiaan. Päivähoidon henkilökunta suhtautuu usein arastel-
len vanhempiin eikä välttämättä uskalla kysyä vanhemmilta heidän perhe-elä-
mästään tai ongelmistaan. Koulussa opettajan ja vanhempien yhteistyöhön 
tuntuu olevan niukasti aikaa. Kuitenkin, jotta pystyisi auttamaan perhettä, 
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täytyy tietää riittävästi lapsen ja perheen vuorovaikutuksesta ja siitä minkä-
laisessa ekologisessa viitekehyksessä perhe toimii. 

Toisen ihmisen asemaan asettuminen ja empaattisuus ei ole aina help-
poa. Ammatti-ihmisen voi olla vaikeaa nähdä asioita vanhempien kannalta, 
samoin myös vanhempien on hankalaa ymmärtää asiantuntijoiden näkökul-
maa. Ammatti-ihmisten tulee opetella ja harjoitella toisen asemaan asettumis-
ta; silloin heistä perheen puolustajina tulee vanhempien kumppaneita. (Määt-
tä 1999, 100–105.) Lagerheim (1992, 27–33) puhuu ammattilaisten tottumat-
tomuudesta ja epävarmuudesta kohdata vammaisen lapsen vanhempia. Usein 
ammatti-ihmisillä ei omasta mielestään ole riittävästi valmiuksia ja taitoja 
perhekeskeiseen työhön. Silloin vammaisuuden koetteleman perheen kärsi-
mysten herättämät tunteet saattavat estää vanhempia saamasta oikeanlaista 
apua (emt., 9). Useimmat varhaiskasvatuksen työntekijät ja koulun opettajat 
ovat ilmaisseet tarvitsevansa lisää koulutusta perhetyöhön. 

 
 

2.5 Perhekeskeinen yhteistyö päivähoidossa ja koulussa 
 

Edellä mainitut suhtautumistavat vammaisen lapsen perheeseen antavat oman 
leimansa siihen, millä tavoin yhteistyötä vanhempien kanssa varhaiskasva-
tuksessa ja opetuksessa toteutetaan. Suomessa vammaisten lasten perheiden 
kanssa työskentelevien ammattikäytännöt ja koulutus ovat pitkään pohjautu-
neet kriisiteoriaan tai adaptaatio käsitteeseen (Itälinna, Leinonen & Saloviita 
1994; Määttä 1999, 39). Käytännössä se on merkinnyt voimakasta asiantunti-
jakeskeisyyttä, jonka seurauksena perheestä tulee toiminnan objekti. Van-
hemmat on jätetty lapsensa kuntoutuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvi-
oinnin ulkopuolelle. Määttä (1999, 39–48) puhuu psykomyytistä, jonka mur-
tamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja. Aikaisemmin toteutetut ns. vanhem-
painkasvatusohjelmat olivat vahvasti asiantuntijalähtöisiä ja pyrkivät lisää-
mään vanhempien kasvatustietoisuutta ja opastivat heitä lastensa kanssa toi-
mimiseen. Vasta 1980 -luvun loppupuolella myös meillä Suomessa, ekologi-
sen kehityskäsityksen yleistymisen myötä, ryhdyttiin kiinnittämään enemmän 
huomiota koko perheen hyvinvointiin.  

Tauriainen (1992) korostaa, että siirtyminen vanhempien käyttäytymi-
sen psykodynaamisesta tulkinnasta ekologiseen näkemykseen, edellyttää 
perusteellista uudelleenarviointia ammattikäytännöissa ja uusien yhteistyö-
käytäntöjen luomista. Perheen tarpeet muuttuvat ajan kuluessa ja lapsen ke-
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hittyessä. Viime vuosien aikana terveydenhuollon ja päivähoidon alueilla on 
siirrytty perhekeskeisemmän yhteistyön toteuttamiseen. On ymmärretty, että 
tasavertainen kumppanuus merkitsee perheen ja asiantuntijoiden voimavaro-
jen yhdistämistä. Mattuksen (1999) mukaan perhelähtöinen ajattelu alkaa to-
teamuksesta, että paras keino kasvattaa lasta on tukea hänen vanhempiaan 
suoriutumaan tästä tehtävästä. Perhe on kuitenkin ensisijaisesti vastuussa sii-
tä, että arkipäivän rutiinit sujuvat. Mikäli se ei onnistu perheen omin voimin, 
apua ja tukitoimia on annettava riittävästi, niin paljon kuin perhe katsoo tukea 
tarvitsevansa, ja kaikkien tukitoimien tavoitteena on omillaan toimeentuleva 
perhe. 

Perhekeskeisessä työssä ammatti-ihminen on omalla asiantuntemuksel-
laan vanhempien käytettävissä etsittäessä syitä ja ratkaisuja lapsen tilantee-
seen ja käyttäytymiseen. Ekologisen näkemyksen mukaisesti tavoitteena on 
saada lapsen ja perheen arkipäivä hallintaan. Yhteisissä keskusteluissa pyri-
tään selvittämään, mistä itse asiassa on kysymys. Tämä vaatii yhteisen kielen 
löytämistä ja sitä, että asiantuntija sovittaa vastauksensa vanhempien kysy-
myksiin. (Määttä 1999, 99.) Tavallisen arkisen yhteistyön ohella päivähoidon 
henkilökunnan on osattava keskustella vanhempien kanssa heidän odotuksis-
taan ja siitä, mitä he tietävät lapsensa ongelmista. On tärkeää ymmärtää van-
hempien tarpeet ja perheen tilanne, koska siitä on apua yhteistyössä molem-
min puolin. Tämän yhteistyön myötä vanhemmat voivat saada myönteistä ko-
kemusta omaan vanhemmuuteensa. (Pihlaja 2001, 19.) Mitter, Mitter ja Mc-
Conachie (1986) tähdentävät, että perheen toiveet ja tarpeet huomioiva ajatte-
lu perustuu siihen käsitykseen, että paras keino kasvattaa lasta on tukea hänen 
vanhempiaan selviytymään tästä tehtävästä. Perhekeskeinen työ perustuu 
ajatukseen, ettei lasta voi riittävästi auttaa tuntematta hänen kotinsa ja kasvu-
ympäristönsä laatua ja toimintaperiaatteita. Kun päivähoidossa tai koulussa 
laaditaan suunnitelmia ja toteutetaan niitä, tarvitaan myös vanhempien asian-
tuntijuutta.  

Laki lasten päivähoidosta (L 1119/1985, 7a §) velvoittaa, että päivähoi-
don henkilökunnan tulee laatia erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lap-
selle toiminta- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Päi-
vähoidon kuntoutussuunnitelma on työryhmän yhteistyössä laatima tavoit-
teellinen toimintaohjelma lapsen kasvatuksen ja kuntoutuksen toteuttamisesta 
päivähoidossa. Se perustuu vanhempien antamiin tietoihin ja päivähoidon 
systemaattiseen havainnointiin lapsen kehityksestä. Siinä huomioidaan lasta 
tutkineiden ammatti-ihmisten antamat ohjeet sekä vanhempien toiveet lapsen 
kasvatuksen suhteen. Lasta kuntouttavien ja tutkivien asiantuntijoiden osallis-
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tuminen kuntoutussuunnitelman laatimiseen on suotavaa, mikäli vanhemmat 
siihen suostuvat. Kuntoutussuunnitelman teossa on tärkeää kuulla kaikkia 
osapuolia ja ottaa heidän näkökantansa huomioon sekä ratkaista mahdolliset 
näkemyserot lapsen etua ajatellen ja vanhempien vanhemmuutta tukien. 
Suunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden ja toimintojen on oltava sellaisia, joita 
voidaan toteuttaa päivähoidossa ja saavutettujen tulosten seuranta ja arviointi 
on tärkeää. (Pihlaja 1996, 129.)  

Toiminta- ja kuntoutussuunnitelmien toteuttamisesta päivähoidossa on 
monenlaista tutkimustietoa. Tauriaisen (1994, 159) mukaan päivähoidon toi-
minta- ja kuntoutussuunnitelma on laadittu noin puolelle päivähoidon piirissä 
olevista kehitysvammaisista lapsista ja lähes aina perhe on osallistunut suun-
nitelman tekoon. Viitalan (1999) tutkimukseen osallistuneet lastentarhanopet-
tajat kertoivat, että kuntoutussuunnitelma on laadittu 77,2 prosentille erityistä 
hoitoa ja kasvatusta tarvitsevista lapsista. Toiminta- ja kuntoutussuunnitel-
man laatiminen toteutuu parhaiten vaikeammin vammaisten lasten kohdalla, 
sillä 87,7 prosentille psyykkisesti kehitysvammaisista lapsista suunnitelma on 
tehty. (Viitala 1999, 82.) 

Erityistä tukea tarvitseville oppilaille tehdään koulussa henkilökohtai-
nen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma yhdessä lapsen vanhempien 
kanssa. Ikonen ja Ojala (2001, 80) korostavat perheen ja koulun välisen yh-
teistyön merkitystä molemmille osapuolille. Metson (2004, 54) mukaan myös 
koulun piirissä kumppanuuden käsite merkitsee molemminpuolista sitoutu-
mista yhteistyöhön lapsen parhaaksi. Tärkeänä pidetään myös sitä, että kyn-
nys lapsen kouluun siirtymisessä olisi mahdollisimman matala. Päiväkodin ja 
koulun välinen yhteistyö vaatii vielä kehittämistä. Esiopetuksen opetussuun-
nitelman perusteissa (2000) puhutaan yhteistyöstä eri toimintaympäristöissä. 
Yhteistyön aiempaa tarkempi määrittely kodin, varhaiskasvatuksen ja koulun 
kanssa tuo näkyväksi sen kasvatuksellisen jatkumon, jota pidetään tärkeänä 
(Härkönen 2002, 35–38).  

Päiväkodin ja koulun henkilökunnan ammattitaito ja vanhempien asian-
tuntemus omasta lapsestaan takaavat parhaan mahdollisen kasvatuskäytännön 
löytymisen ja sen mukaisen tukemisen kotona, päivähoidossa ja koulussa. 
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2.6 Yhteenvetoa edellä esitetyistä teorioista 
 

Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa pyrin käsittelemään yksilöä ja per-
hettä tutkimuskohteena mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Vanhemmuu-
den kokemusta lähestytään eri teorioiden näkökulmasta, koska myös ilmiön 
ympärille tässä tutkimuksessa muodostuu vanhemmuutta omista lähtökohdis-
taan tarkastelevat henkilöt; vammaisen lapsen äiti, päiväkodin henkilökunta 
ja koulun opettajat.  

 
Taulukko 2. Tutkimuksen taustalla olevien teorioiden merkitys tutkimustyölle 
 

Teoreettinen näkemys Merkitys tutkimustehtävälle 

Ekologinen teoria 
Bronfenbrenner (1979; 
1991; 1997) 

Ekologinen näkemys yksilön ja ympäristön suh-
teesta 
Antaa viitekehyksen, jonka avulla tutkija voi tar-
kastella äidin sosiaalista turvaverkkoa ja siihen 
liittyviä yhteiskunnan eri tasoilla toimivia vam-
hemmuuden tukemiseen liittyviä henkilöitä ja 
tekijöitä. 

Ekokulttuurinen näkemys 
Gallimore ym.(1989; 1993) 

Perheen omat voimavarat 
Korostaa perheen arjen merkitystä ja siihen liittyviä 
rutiineja sekä perheen sopeutumista uuteen tilantee-
seen. Jokaisella perheellä on oma toimintatapansa. 
Perhe tulee nähdä omaa elämäänsä aktiivisesti 
muokkaavana 

Vammaisen lapsen perhee-
seen kohdistuvissa tutki-
muksissa käytetyt lähesty-
mistavat 
Ferguson & Fergusonin 
(1987) nelikenttä  

Miten kasvatuksen ammattilaiset suhtautuvat per-
heeseen, ja millaisena tutkijat näkevät perheen. 
Tarkastellaan kasvatuksen ammattilaisten suhtau-
tumista perheeseen – interaktionistisen näkökulman 
myötä perheen sosiaalinen tuki nostetaan esille 
vanhemmuuteen vaikuttavana tekijänä. 

Holistinen ihmiskäsitys 
Rauhala (1989;1992; 1993; 
1995; 1998) 

Miten ihminen on olemassa ja tulee ihmistieteissä 
tutkimuksen kohteeksi 
Tajunnallisuus – äidin ja lapsen suhde 
Situationaalisuus – yksilön elämäntilanteisuus ja 
elämänhallinta 
Äidin kokemuksista muodostuneiden sisältöaluei-
den tarkastelussa huomioon otettava asia.  
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Tashakkori ja Teddlie (1998, 18–19) puhuvat teoreettisesta triangulaatiosta 
silloin, kun ilmiötä tarkastellaan eri teorioita yhdistellen kuten tässä tut-
kimuksessa tehdään. Tutkimuksen taustalla olevien teorioiden merkityksestä 
tutkimustehtävälle olen koonnut yhteenvedon ja tiivistelmän taulukkoon 2. 

Myös Perttula (1995c, 70) tähdentää teorian merkitystä tutkimukselle 
siinä mielessä, että tutkijan on ehkä sillä tavoin mahdollista erottaa omat en-
nakkokäsityksensä tutkimastaan ilmiöstä. Fenomenologisen metodin, jota täs-
sä tutkimuksessa sovelletaan, käyttäminen siten, että ennakko-oletuksetto-
muus on tulkittu kaiken teoriatiedon sulkeistamiseksi, on johtanut ongelmiin 
ja tutkimusotteen heikkouteen. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2003, 29) mainittu kasvatus-
kumppanuuden tavoite tarvitsee toteutuakseen uusia toimintamalleja sekä 
päivähoitoon että kouluun. Ekologinen näkemys perheestä auttaa ammattilai-
sia suuntaamaan tukitoimiaan. Interaktionistinen näkemyksen vahvuus on sii-
nä, että se johtaa päivähoidon tai koulun sekä vanhempien välisiin uusiin yh-
teistyömuotoihin, jotka edistävät vanhempien aktiivisuutta oman lapsensa 
kuntoutuksen ja opetuksen suhteen. Vanhempien kasvatusvastuuta koroste-
taan monissa yhteyksissä. Pitäisi myös useammin puhua siitä, miten vanhem-
pia voitaisiin tukea kotikasvatuksessa erityisesti silloin, kun lapsella on on-
gelmia. Vammaisen lapsen tärkein kasvuympäristö on oma koti, mutta koti-
kasvatusta täydentämään tarvitaan myös päivähoidon ja koulun kuntouttavaa 
toimintaa. Lasten psyykkiset ongelmat ja oppimishäiriöt ovat lisääntyneet 
viime vuosien aikana. Päivähoidon ja erityisopetuksen merkitys vanhem-
muuden tukijana ja kasvatusvastuun jakajana korostuu. Ammattilaisten val-
miutta tämän tehtävän hoitamiseen pitää ennakoida asianmukaisella koulu-
tuksella, joka antaa taitoja kasvatuskumppanuuden hoitamiseen. 

Viime vuosien aikana varhaisvuosien erityiskasvatuksen laatuun on 
kiinnitetty huomiota. Myös lastentarhanopettajien koulutuksessa painotetaan 
moniammatillista perhekeskeistä työtä. Ekologinen ja kontekstuaalinen nä-
kemys sekä ekokulttuurinen teoria nousevat enemmän esille ja auttavat tar-
kastelemaan perheitä kokonaisvaltaisemmin. On tärkeää nähdä perheen vah-
vuudet yhtä hyvin kuin heikkoudet. Kaikilla perheillä on luonnollisesti on-
gelmia, mutta käytäntö on opettanut, että pelkkiin ongelmiin keskittymällä ei 
päästä eteenpäin. Perheen tukemisen lähtökohtana olisi pidettävä sitä ajatusta, 
että vanhempien aktiivinen ja positiivinen osallistuminen auttaa kaikkia osa-
puolia. Vanhemmuuden tukeminen perustuu olennaisesti niiden vahvuuksien 
ja hyvien puolien etsimiseen, joita jokaisella vanhemmalla on. Hyvä tahto ja 
välittäminen on tärkein lähtökohta, jolle kaikkien perheeseen suunnattujen 
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toimenpiteiden tulee perustua. Silloin tuetaan vanhemmuutta ja autetaan luo-
maan lapselle suotuisa kasvuympäristö yhdessä vanhempien kanssa. 
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3 Vanhemmuus ja lapsen kasvuympäristöt 

  
3.1 Vanhemmuus ja äitiys 

 
Vaikka syntyvyysluvut kaikissa länsimaissa ovat laskeneet viimeisten vuosi-
kymmenien aikana huomattavasti, niin yhä edelleen perheeseen toivotaan 
lapsia. Lapsen saaminen liittyy voimakkaasti ihmisen emotionaalisiin tarpei-
siin. Läheinen ihmissuhde lapseen herättää voimakkaita onnellisuuden ja vas-
tuullisuuden tunteita. Lapsesta huolehtiminen ja hänen hyväkseen toimiminen 
antaa elämälle uuden merkityksen ja tarkoituksen. Ihmiselle on yhä edelleen 
tärkeää nähdä elämän jatkuvan seuraavassa sukupolvessa. Naiset ja miehet, 
jotka haluavat lapsen tänä päivänä, eivät tee sitä materiaalisen edun vuoksi. 
(Beck & Beck-Gernsheim 1995, 105–110.) Lasten kasvattaminen on yksi 
perheen perustehtävä, jota pidetään keskeisenä yhteiskunnallisena arvona, 
mutta sillä on myös vaikutuksensa vanhempien persoonalliseen kasvuun ja 
elämänsisältöihin sekä työelämään. 

Hirsjärvi ym. (2000, 16–17) toteavat, että vanhemmuustutkimus on siir-
tymässä kostruktiiviseen suuntaan, jolloin vanhemmuuden katsotaan muo-
dostuvan ja saavan erilaisia tulkintoja eri ympäristöissä ja kulttuureissa. Van-
hemmuuden saamat kulttuuriset merkitykset perustuvat traditioon, ideologi-
aan ja käytäntöön Vanhemmuus ei ole ihmisessä muusta persoonasta erillään, 
vaan vanhemmat luovat omista lapsuuden lähtökohdistaan perhekulttuurinsa, 
joka muodostaa lapsen kasvuympäristön. Siihen, millaiseksi tuo kasvuympä-
ristö muodostuu, vaikuttaa yhtä hyvin vanhempien toiminta kuin ympäröivä 
yhteiskunta ja sen perheille tarjoamat palvelut. Käsitykset perheestä, vanhem-
muudesta ja kasvatuksesta voidaan yleensä yhdistää tietyn yhteiskunnan kult-
tuuriin. Vaikka samaan kulttuuriin kuuluvilla on yleensä samanlainen ym-
märrys vanhemmuudesta, vallitsee asiasta nykyisin hyvin erilaisia käsityksiä. 
(emt., 14.) 

Vanhemmuuteen kuuluvia rakenteita voidaan tarkastella sekä perheyk-
sikön että yhteiskunnan tasolla. Päiväkoti, koulu ja erilaiset kasvatuksen 
asiantuntijat liitetään yhteiskunnan tasolla ns. kollektiiviseen vanhemmuu-
teen. (Schmitt 2003, 300.) Näiden yhteiskunnallisten instituutioiden, kuten 
päivähoidon ja koulun, tuleminen vanhempien rinnalle kasvatusvastuun jaka-
jiksi omine kasvatustavoitteineen on tuottanut osapuolten välille ristiriitoja, 
joiden ratkaisemiseen tarvitaan enemmän resursseja kuin ennen. Instituutiot 
ovat erottuneet omiin maailmoihinsa ja niiden välisen yhteistyön vaatimus 
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korostuu. Vanhemmat ovat aiempaa tietoisempia kasvatustehtävästään, mutta 
vanhempana toimimisen edellytykset ovat käyneet entistä ongelmallisemmik-
si. Samanaikaisesti vanhemmuudelle asetetut vaatimukset ovat kasvaneet. 
Korhosen (2002, 65) mukaan lisääntynyt tieto lapsen kehityksen haavoittu-
vuudesta ja asiantuntijoiden kommentit hyvästä vanhemmuudesta aiheuttavat 
paineita erityisesti äideille. Jokinen (2002, 30–38) puhuu siitä, miten van-
hemmuuden laiminlyönnit ja puutteet yhdistetään usein niihin kasvatustehtä-
viin, joita perinteisesti pidetään äidin vastuulle kuuluvina. Läsnäolo kodin 
piirissä ja huolenpito kodista ja lapsista katsotaan usein äidin tehtäviksi. Toi-
saalta äidit myös nähdään henkilöinä, jotka luonnostaan hallitsevat kasvatuk-
seen liittyvät tehtävät parhaiten (Alasuutari 2003, 16–18).  

Postmodernissa yhteiskunnassa sukupolvien välinen kanssakäyminen on 
merkittävästi vähentynyt, joten vanhemmuuden identiteetin rakentamiseen 
saadaan yhä vähemmän apua omien vanhempien perinteistä. Nykyajan elämä 
on monimutkaisempaa kuin ennen, eikä työn, uran ja perheen yhdistäminen 
ole helppo tehtävä. Koska perheen äiti yhä edelleen ensisijaisesti huolehtii 
lapsista (Hautamäki & Slotte 1993, Hautamäki 1996; Lamb 1997), hän luon-
nollisesti joutuu tasapainoilemaan kodin ja työelämän välillä. Kun tähän ko-
konaisuuteen yhdistyy vammainen lapsi, puhutaan sellaisesta tehtävästä, joka 
etukäteen ajateltuna saattaa lannistaa kenet tahansa. 

 
 

3.1.1 Vanhemmuuteen ja äitiyteen siirtyminen  
 

Vanhemmuuteen siirtymistä pidetään kulttuurisena ilmiönä, joka kehittyy 
sosiaalisessa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Bronfen-
brennerin (1997, 266) mukaan ihmisen kulttuuriympäristö määrittää hänen 
elämäntapojaan, elämänkulun vaihtoehtoja, sosiaalisen vuorovaikutuksen 
muotoja ja hänen voimavarojaan. Tamminen (2004, 70) tähdentää, että van-
hemmuuteen kasvaminen on ihmisen vaativimpia kehitystehtäviä. Vastuun 
kantaminen lapsen hyvinvoinnista ja tarpeista on vanhemmuuden keskeinen 
tehtävä, jonka katsotaan vaativan tiettyjä psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudelli-
sia resursseja. Nämä voimavarat jakautuvat varsin epätasaisesti eri perheissä, 
ja sen myötä vanhemmuuteen siirtyminen koetaan myös eri tavoin. Schmitt 
(2003, 305–307) kritisoi sitä, että perhe ja lapsi nähdään helposti projektina, 
johon panostetaan lyhytaikaisesti paljon voimavaroja, mutta lapsen kasvatuk-
sen vaatima pitkäjänteisyys jää toisarvoiseksi. 
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Kun perheeseen syntyy lapsi, alkaa myös vanhemmuus. Nykyisin län-
simaissa lapset syntyvät toivottuina, jopa tarkoin etukäteen suunniteltuina. 
Lapsia halutaan perheeseen osin samoista syistä kuin ennenkin, mutta erityi-
sesti yksinomaan lapsen itsensä vuoksi. Mahdollisesti lapsen omasta arvosta 
johtuen häneen kohdistetaan niin suuria odotuksia. Myös yhteiskunnassa val-
litsevat yleiset asenteet vaikuttavat ihmisten toiveisiin. Täydellisyyden, älyk-
kyyden ja menestyksen arvostaminen ja niiden tavoittelu on tyypillistä tälle 
ajalle. Usein vanhemmat luovat kuvitelmia tulevasta ”ihannevauvasta”, mutta 
toisaalta heillä herää pelkoja siitä, että kaikki ei sujukaan toivotulla tavalla. 
Erityisesti sellaiset tulevat vanhemmat, joiden tuttavilla tai sukulaisilla on 
vammainen lapsi, saattavat koko odotusajan kantaa mukanaan pelkoa, ja odo-
tusajasta muodostuu painajainen. Tamminen (2004, 26) tähdentää, että van-
hempien toimintaan vaikuttaa se, millaisia mielikuvia, unelmia ja pelkoja 
heillä on lapseensa liittyen ja miten he tulkitsevat vauvaansa. 

Tänä päivänä tietoa vammaisuudesta on saatavilla runsaasti, mikä saat-
taa lisätä odottavien vanhempien paineita ja pelkoja. Odotusaikana vanhem-
mat mainitsevat lapsen terveyden tärkeimpänä toivomanaan ominaisuutena. 
Terveydellä tarkoitetaan usein myös lapsen vammattomuutta (ks. Stern, 
1982). Posa (1998) on tutkinut perheiden reaktioita ultraäänitutkimuksessa 
havaittuun sikiöpoikkeavuuteen ja todennut, että vammaisuuden toteaminen 
on vanhemmille aina jonkinasteinen shokki. Kaikesta saatavalla olevasta tie-
dosta huolimatta vammaisuuden todennäköisyys halutaan siirtää syrjään ja 
keskittyä onnelliseen odotukseen. 

Viime vuosien aikana on käyty eettistä keskustelua sikiöseulonnoista ja 
siitä, millainen lapsen vamma ”oikeuttaa tai velvoittaa” aborttiin. Lapsivesi-
tutkimusten ongelmallisuus on siinä, että ne aiheuttavat pelkoa tuleville van-
hemmille (Lagerheim 1989, 82–83). Tutkimuksista kieltäytyminen johtaa 
helposti äidin syyllistämiseen ja siihen, että tämän valinnan tehneet äidit eivät 
saa osakseen yhtä paljon yhteisön tukea kuin he, joille lapsen vammaisuus 
tulee yllätyksenä (Tuomainen, Myllykangas, Elo & Ryynänen 1999, 52–57). 
Nykyinen sikiödiagnostiikka ei pysty selvittämään kuin osan vammaisena 
syntyvistä, ja yhä edelleen vammaisen lapsen syntymä on täydellinen yllätys 
osalle vanhemmista. Osa lapsista vammautuu synnytyksessä, toiset taas syn-
nytyksen jälkeen joko sairauden tai onnettomuuden seurauksena. Tosiasiassa 
lapsen täydellistä terveyttä elinaikanaan ei voida taata millään keinoin.  

Kalland (2003, 191) puhuu siitä, miten äiti raskaaksi tultuaan virittyy 
uuteen tehtäväänsä. Odotus on eräänlainen vanhemmuuden alkusoitto, jonka 
aikana tapahtuu tunteiden tasolla virittäytyminen vanhemman tehtävään. 
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Niemelän ja Pylkkään (1982) mukaan raskaus merkitsee koko perheelle ja 
varsinkin odottavalle äidille muutosten aikaa. Tulevat vanhemmat iloitsevat 
raskaudesta, mutta iloon sekaantuu tulevaisuuden pelkoa ja epäilyjä omista 
vanhemman kyvyistä. Synnytys ja pelko lapsen terveydestä aiheuttavat nai-
selle ristiriitaisia tunteita. Raskauden edistyttyä siihen vaiheeseen, että sikiö 
jo liikkuu, saa äidin kokemaan itsensä ja lapsen erillisyyden. Tällöin odotta-
van äidin mieltä alkavat askarruttaa tuleva synnytys ja sikiön vaurioitumisen 
mahdollisuus. Sternin (1995) mukaan odottavan äidin luoma sisäinen mieli-
kuva syntyvästä lapsesta kehittyy voimakkaammin sikiön ollessa 4–7 kuu-
kauden ikäinen. Tämä mielikuva hämärtyy hieman seitsemän kuukauden 
ikäisestä sikiöstä aina synnytykseen asti. Ilmeisesti luonnon tarkoituksena on 
hälventää mahdollista ristiriitaa ”unelmavauvan” ja todellisen syntyvän vau-
van välillä. Winnicott (1968) mainitsee, että odottaessaan nainen sisältyy 
vauvaansa eli sulautuu suhteessa yhdessäoloon, jossa sinän ja minän rajat 
vaihtelevat liukuen toisiinsa. Äidin kiinnostus muihin asioihin vähenee. Odo-
tusaikana äiti ikään kuin kääntyy sisäänpäin, hänen itsekkyytensä vähenee, ja 
hän vaipuu epätavalliseen tilaan, joka on melkein kuin sairaus, vaikka se 
odottavan äidin tilanteessa on parhain merkki terveydestä. (Winnicott 1968, 
15.)  

Äidiksi tuleminen on monelle elämän kohokohta, mutta muutoksen suu-
ruus voi tuoda mukanaan ongelmia. Tammisen (1990) tutkimukset ensisyn-
nyttäjistä Tampereella osoittavat, että 12 %:lla ensisynnyttäjistä todetaan 
kliinisesti merkittävää masennusta. Äideillä ilmeni imetysongelmia ja heidän 
oli vaikeaa tulkita vastasyntyneensä viestejä. Lisäksi he kokivat, etteivät saa-
neet itselleen tarvitsemaansa tukea. Äitiys tuo mukanaan täydellisen vastuun 
toisesta ihmisestä, jolla ei ole ilman hoivaa mahdollisuutta elämään. Koros-
tuneella äitiyden merkityksellä (ks. Bolby 1988; Stern 1985) on perinteensä 
erityisesti psykiatrian ja psykoanalyyttisen tradition kautta. Äidille asetetaan 
suuri vastuu lapsen kehityksestä, ja jos kehitys ei etenekään toivotulla tavalla, 
äiti syyllistyy helposti. Niemelän (1979) mukaan äitiyden katsotaan muodos-
tavan naisen elämässä erään kriisivaiheen. Ennen kokematon tilanne tuo mu-
kanaan paineita, vaikka syntynyt lapsi olisi täysin normaalisti kehittynyt. Tä-
tä taustaa vasten on luonnollista ymmärtää vammaisen lapsen äidin kokemus-
ta omasta epävarmuudestaan ja tuen tarpeesta varsinkin, kun vammaisella 
lapsella on usein varhaislapsuudessa tavallista hankalampia syömis- ja nuk-
kumisongelmia.  

Vammaisten lasten perheisiin kohdistunut tutkimus on tuottanut paljon 
ristiriitaista tietoa. Useimmat tutkimukset ovat keskittyneet tarkastelemaan 
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niitä negatiivisia vaikutuksia, joita vammaisen lapsen syntymä vanhemmille 
aiheuttaa. Yleistäen (Becman & Pokorni 1988; Benson & Turnbull 1986; 
Dyson 1993; Hautamäki 1993; Taanila 1997) voidaan sanoa, että kehitys-
vammaisen lapsen syntyminen perheeseen lisää vanhempien kokemaa stres-
siä ja vaikuttaa negatiivisesti perheen toimintaan. Käsitykset äidin ja vam-
maisen lapsen suhteesta ovat tuottaneet suuresti toisistaan poikkeavia tutki-
mustuloksia. Katsantokantojen toisistaan poikkeavat lähtökohdat vaikuttavat 
tutkimusten tuloksiin ja tuovat tutkimuksiin erilaisia tulkintoja vanhemmuu-
den kokemuksista.  

Sanotaan, että vammaisen lapsen syntymä vaikuttaa koko perheen toi-
mintaan ja vuorovaikutukseen. Vanhempien itsetunto ja tunne-elämä joutuvat 
sellaiselle koetukselle, johon ei yleensä ole valmistauduttu. Etenkin äidin mi-
näkuvalle lapsen vammaisuus voi joissakin tapauksissa olla kova isku. Eriks-
son-Stjernberg (1995) määrittelee, että ”minäkuva on sosiaalinen tuotos, joka 
syntyy vuorovaikutuksessa yksilön ja hänen ympäristönsä erityisesti hänelle 
tärkeiden ihmisten kanssa” (Eriksson-Stjernberg 1995, 91). Tarvitaan tavalli-
sesta poikkeavia, vaikuttavia kokemuksia ennen kuin käsitys omasta itsestä 
muuttuu. Keltikangas-Järvinen (1994) toteaa, että itsetunto minän osana on 
melko vakiintunut, vaikkakin siinä voi olla enemmän vaihteluita kuin minuu-
dessa. Aikuisena ihmisen minä ei ratkaisevasti muutu. Aikuisen ihmisen it-
setuntoa saattavat kuitenkin muuttaa sellaiset epäonnistumiset ja pettymykset, 
joihin hän ei voi itse vaikuttaa, mutta jotka ovat olennainen osa hänen elä-
määnsä. Vammaisen lapsen synnyttäminen voi olla juuri sen kaltainen petty-
mys. Jos käsitys omasta itsestä on kovin hauras, myös vanhempana toimimi-
sen edellytykset ovat heikommat. 

Äidin ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tärkeyttä korostetaan erityi-
sesti psykoanalyyttisesti suuntautuneessa kehityspsykologiassa. Ilman äidil-
listä hoivaa vastasyntyneellä ei ole elämisen mahdollisuuksia. Winnicott 
(1987, 39) toteaa, ettei ole olemassa vain imeväistä sellaisenaan, vaan vas-
tasyntynyt ja hänen äitinsä. Winnicott lähtee äidin ja lapsen tarpeiden täydel-
lisestä symmetriasta. Äidin tulee asettaa lapsen tarpeet omien tarpeidensa 
edelle. Äiti antaa pienokaiselleen olemassaolon jatkuvuuden tunteen kannat-
tamalla (holding) psyykkisesti vauvaansa. Näin vauva pystyy äidin turvin 
ylläpitämään pääosin mielihyvään perustuvaa kokemusta itsestään. Winnicott 
korostaa synnyttäneen naisen joustavaa psyykeä, joka ilmenee kykynä siirtää 
huomio muista tärkeistä elämänasioista, täydelliseen keskittymiseen omaan 
vauvaansa. Mahler ym. (1975, 44-51) katsoo, että äidin ja pienokaisen suh-
teen merkitys on äidille ja lapselle erilainen. Imeväisikäikäisen lapsen äidin 
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tarve on absoluuttinen, mutta äidin lastaan koskeva tarve on suhteellinen. 
Äidin tulee herkistyä tulkitsemaan ja reagoimaan vauvansa viesteihin. Näin 
hän jatkuvasti ylläpitää pienokaisen mielihyvänvoittoista minuuden koke-
musta, koska vauva ei vielä itse siihen pysty. Vähitellen kasvaessaan lapsi 
hahmottaa itsensä äidistä erillisenä olentona.  

Odotusaikana äiti luo mielikuvia syntyvästä vauvastaan ja lapsen syn-
nyttyä hän kokee pienokaisen itsensä osaksi. Tavallaan äiti näkee vauvansa 
haaveellisten unelmiensa silmin. Lapsen kasvaessa nämä unelmakuvat alka-
vat laantua ja lasta rakastetaan omana, erillisenä itsenään. Furman (1992, 
111–113) korostaa vauvan heti syntymän jälkeen saamaa itsekeskeistä ihan-
nointia, joka myöhemmin muuttuu pienokaiseen liittyvien mielikuvien narsis-
tisesta latauksesta lapsen rakastamiseen äidistä erillisenä yksilönä. Lapsi 
hyväksytään perheeseen kaikkine ominaisuuksineen sellaisena kuin hän on. 

Pykoanalyyttisen teorian taustaa vasten pyritään ymmärtämään äidin 
psyyken haavoittuvuus. Kun äiti synnyttää vammaisen lapsen, hän tuntee ai-
nakin jossain suhteessa epäonnistuneensa. Haaveet ihanneäitiydestä ja täydel-
lisestä unelmien lapsesta romuttuvat. (Bruce & Schultz 2002, 10.) Äidin 
surureaktiota siitä, että joutuu luopumaan niistä haaveista, joita on luonut tu-
levasta vauvastaan ja omasta äitiydestään, kuvataan tutkimuksissa ”narsisti-
seksi” vammaksi (Solnit & Stark 1961, 523–537) ja sillä saattaa olla pitkäai-
kaisia vaikutuksia vanhemmuuden kokemuksiin. Psykoanalyyttinen näkökul-
ma korostaa, että lapsi täyttää vanhempien narsistiset, omaa itseä peilaavat it-
sekeskeiset tarpeet. Vanhempien tiedostamattomat toiveet ja pettymykset oh-
jaavat heidän tapaansa suojella lasta tai torjua hänet. (Lagerheim 1992, 22–
26.) 

Psykoanalyyttistä teoriaa on myöhemmin kritisoitu varsin voimakkaasti 
erityisesti siitä syystä, että se syyllistää vammaisen, varsinkin autistisen lap-
sen äitiä. Ensimmäinen autismin määrittelijä Leo Kanner katsoi, että autis-
missa on kyse psyykkisen kehityksen pohjalta selitettävästä psykoosiluontei-
sesta häiriöstä. Kanner päätyi tutkimuksissaan johtopäätöksiin, että vanhem-
pien ja erityisesti äidin tunnekylmyys aiheuttaa lapsen autistisuuden. Kanne-
rin mukaan autismi on tunnekylmien äitien lapselleen aiheuttama psykoosin 
muoto. Nämä äidit eivät pysty antamaan vauvalle tämän tarvitsemaa hellyyttä 
ja läheisyyttä. (Delecato 1995, 35–36.) Halme (1992) toteaa, että myöhem-
min Kanner tuli toisiin ajatuksiin ja pyysi anteeksi autististen lasten van-
hemmille aiheuttamaansa tuskaa ja ahdistusta. 

Kerola (1997) on väitöskirjassaan Strukturoitu opetus autistisesti käyt-
täytyvien lasten perheperustaisessa varhaiskuntoutuksessa esitellyt viittä eri-
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laista autisminäkemystä; psykodynaamisen, neurobiologisen, kognitiivisen 
psykologian, käyttäytymisanalyyttisen sekä erityispedagogisen lähestymista-
van. Näiden erilaisten näkemysten väliset ristiriidat ovat leimanneet ilmiön 
tutkimista ja ymmärtämistä useiden vuosikymmenien aikana. Koska ne muo-
dostavat teoreettisen pohjan kuntoutuksen käytännöille, niiden merkitystä ei 
voi vähätellä. Psykodynaamista näkemystä voidaan pitää näistä vanhimpana, 
koska autistisen oireyhtymän ensimmäinen määrittelijä jo edellä mainittu 
Kanner edusti tätä näkemystä. Gillbergin (1999) mielestä on inhimillistä ja 
ymmärrettävää autismin kaltaisessa vaikeassa ongelmassa lähteä etsimään 
psykoanalyyttisiä selityksiä ilmiölle. Psykoanalyyttisen teorian pohjalta on 
kehitelty uskottavan tuntuinen selitys yksilön psyykkisen kehityksen ongel-
mille. Tämä perustuu tarpeeseen löytää syyllinen. (Gillberg 1999, 123.) 

Erityispedagoginen näkemys on Kerolan (1997) oman tutkimustyön pe-
rustana. Tämän näkemyksen lähtökohdat ovat kognitiivisen ja behavioristisen 
psykologian sekä ekologisen kehityksen teoriassa. Erityispedagoginen para-
digma tarjoaa synteesin mahdollisuuden näille edellä mainituille autismiteo-
riolle. Psykodynaamisen teorian varhainen oireyhtymän määrittely sekä neu-
robiologien näkemys luovat pohjan muiden tarkastelukulmien etiologia-ajat-
telulle. Käyttäytymisanalyyttinen näkemys taas muodostaa ydinosan erityis-
pedagogiselle toiminnalle, jonka avulla lapsen kuntoutusta toteutetaan. Kero-
la (1997, 41) määrittelee, että erityispedagogiset intressit suuntautuvat lapsen 
koko lähiympäristöön käsittäen henkilöt, ajan, fyysiset olosuhteet ja koko yh-
teiskunnallisen palvelujärjestelmän.  

Vammaisten lasten vanhemmat pohtivat lapsen vammaisuuteen johta-
neita syitä ja vamman diagnoosia. Vanhemmat saattavat käydä viidenkin eri 
asiantuntijan luona ja saada viisi erilaista diagnoosia, mikä varmasti sekoittaa 
vanhempia ja tavallaan pakottaa etsimään totuutta yhä uudelleen ja uudelleen 
(Ferguson & Ferguson 1987, 362). Jos lapsi on monivammainen, yleensä lap-
sen vamman aiheuttanut syy löydetään. Sen sijaan lapsen autistisuuteen ei lä-
heskään aina löydy selkeää selittävää tekijää. Nykyisin on luovuttu autismin 
syiden etsimisestä perhepsykologisista tekijöistä, puutteista tai virheellisyyk-
sistä perheen tai äidin ja lapsen välisessä suhteessa. Päivähoidon lasta kun-
touttava ja vanhempia tukeva työ pitää myös asenteiltaan lähteä erityispeda-
gogiselta pohjalta, sillä vanhempiin kohdistunut epäluottamus on eettisiltä 
seurauksiltaan kyseenalainen. Usein vanhemmat syyllistävät itseään aivan 
turhaan. Autististen lasten vanhemmat tarvitsevat palveluja ja lapsen ohjaa-
miseen vaadittavia erityistaitoja. Vanhemmuuden identiteetin vahvistaminen 
asettaa suuria haasteita kasvatuksen ammattilaisille. 
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Psykoanalyyttinen teoria yhdistyy psykodynaamiseen näkemykseen 
vammaisten lasten vanhemmista. Dianne ja Philip Ferguson (1987) ja Suo-
messa Paula Määttä (1999) ovat esittäneet voimakasta kritiikkiä ns. psyko-
myyttiä kohtaan. Psykodynaamisesti suuntautunut ammatti-ihminen puhuu 
”tyypillisistä vammaisten lasten vanhemmista”, joiden tunne-elämää leimaa-
vat vihamielisyys, suru, kieltäminen, syyllisyys eli hyvin kielteiset tunteet, 
jotka tulkitaan neuroottisiksi piirteiksi. Väistämätöntä on, että vammaisen 
lapsen vanhemmat joutuvat luopumaan monista lapseen liittämistään unel-
mista ja omaksumaan uusia rooleja. Kulomäki (1992) ja Mattus (1989) totea-
vat, että vammaisten lasten äidit ovat jossain vaiheessa tunteneet olevansa 
enemmänkin sairaanhoitajia tai kuntouttajia kuin äitejä.  

Miten vanhemmat pystyvät elämään sen ristiriidan kanssa, jos toiveet ja 
haaveet syntyvästä lapsesta ja todellisuus ovat kaukana toisistaan. Lapsen 
vammaisuuden toteaminen herättää vanhemmissa voimakkaita tunteita. Fer-
gusonit (1987, 363–366) toteavat, että kukaan ei voi kieltää, etteikö suru kuu-
luisi asiaan, kun lapsi syntyy vammaisena. Surua ei pitäisi kuitenkaan tulkita 
ylipääsemättömäksi ja jatkuvaksi. Suru on täysin normaali tapa reagoida lap-
sen vammaisuuteen ja tietty määrä surua seuraa aina mukana myös lapsen 
varttuessa. He kritisoivat monien tutkijoiden tapaa tulkita suru patologiseksi 
ja vanhempien neuroottiseen käytökseen johtavaksi. Ihmiselämään kuuluu 
haavoittuvuus ja sitä ilmaisevia tunteita, kuten surua, syyllisyyttä ja vihaa, 
voidaan pitää perusteltuina (Puolimatka 2004, 8). Tunteiden ilmaisemiseen 
tulisi suhtautua sallivammin, sillä negatiivisten tunteiden hyväksyminen it-
sessään auttaa pääsemään eroon syyllisyydestä (Tahkokallio 1998, 9–10). 

Sellainen ajattelu, että vammainen lapsi aiheuttaa väistämättä vanhem-
pien tunne-elämän häiriön, on virheellinen. Sitä vastoin vanhempien jäädessä 
ilman sosiaalista tukea ja palveluita, siitä aiheutuu kestämättömiä paineita 
perheeseen. Tästä voi olla seurauksena vanhempien tuntema ahdistus, viha ja 
syyllisyys, jotka jatkuessaan johtavat lopulliseen uupumiseen. Bruce ja 
Schultz (2002, 10) toteavat, että vanhemmuuteen liittyvä suru ei kokonaan 
poistu, mutta muuttaa muotoaan ajan myötä. Pettyneet vanhemmat saattavat 
kohdistaa syyllisyyden, häpeän ja kiukun tunteensa ammatti-ihmisiin avun 
tullessa liian myöhään. Jos samat vanhemmat saavat tukea kyllin varhain ja 
riittävästi, he eivät ehkä koskaan tunne näitä tuntemuksia. 

Vanhemmuuteen siirtyminen on sosiaalisaatiotapahtuma, johon voidaan 
vaikuttaa perhekasvatuksen avulla vanhempia tukien. Ehkä tärkeintä mitä 
vammaisen lapsen perheen lähiympäristö voi tehdä perheen hyväksi, on 
osoittaa, että se hyväksyy vammaisen lapsen tasavertaisesti yhteyteensä (Itä-
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linna ym. 1994, 309). Lapsen vammaisuus tuo sosiaalisaatiotapahtumaan 
omat ongelmansa, joiden kanssa vanhempien on selvittävä. Tässä uudessa ti-
lanteessa lapsen äitiä askarruttavat monet kysymykset ja huoli lapsen ja per-
heen selviytymisestä sekä omasta jaksamisestaan. Usein tähän samaan ajan-
kohtaan ajoittuu lapsen siirtyminen päiväkotiin ja äidin työhön meno, jolloin 
perheen elämänmuutokset ovat suuria. Silloin on tärkeää, että perheen ympä-
rillä oleva sosiaalinen verkosto pystyisi perheen tarpeista lähtien antamaan 
riittävästi tukeaan perheelle.  

 
 

3.1.2 Vanhemmuus, perhe ja työelämä  
 

Työelämän ja vanhemmuuden asettamien velvoitteiden yhteensovittaminen 
tuottaa ongelmia monissa lapsiperheissä. Hochschild (1997, 10–22) on esittä-
nyt huolensa siitä, miten työhön liittyvät vaateet asetetaan perheen ja erityi-
sesti lasten edelle. Vanhempien pitkät työpäivät aiheuttavat perheessä ongel-
mia. Vanhemmat myös kokevat jatkuvaa syyllisyyttä siitä, että ovat niin vä-
hän aikaa lastensa kanssa.  

Roach, Orsmond ja Barratt (1999) ovat vertailleet vammattomien lasten 
vanhempien ja vammaisten lasten vanhempien kokemaa vanhemmuuden 
stressiä toisiinsa ja totesivat, että vammaisperheessä vaikeuksia on enemmän. 
Vammaisen lapsen hoito koetaan vaativana ja siihen liittyy erilaisia ongel-
mia. Lapseen liittyvinä paineina mainitaan sosiaalinen eristyneisyys ulko-
maailmasta (myös Trute 1990; Davis 2003) ja tunne, että lapsi ei saa hyväk-
syntää muiden ihmisten taholta. Vanhempien omaan olemiseen liittyvinä 
ongelmina tuli esille epävarmuus, masennus ja terveysongelmat (Harris & 
McHale 1989) sekä rooliristiriidat perheessä. Äitien kokema stressi liittyi 
enemmän lapsen hoitovaikeuksiin, kun taas isät kokivat vaikeana vammaisen 
lapsen ryhmään ja yhteiskuntaan sopeutumisen ongelmat. Parisuhteen paineet 
olivat yhteisiä sekä isille että äideille. Sellaisilla äideillä, jotka pääasiallisesti 
vastasivat lastenhoidosta, oli enemmän terveydellisiä ongelmia ja omaan 
rooliinsa liittyviä paineita. Nämä äidit tunsivat tarvitsevansa myös enemmän 
tukea omaan äitinä olemiseensa. (Roach, Orsmond & Barratt 1999, 422–
434.) Eristäytymiseen voivat olla syynä henkilökohtaiset ongelmat, keskitty-
minen lapsen hoitamiseen tai taloudelliset vaikeudet (Davis 2003, 35). 

Myös Saloviita (1991, 18) kartoitti tutkimuksessaan (N = 887) kehitys-
vammaisen lapsen perheelle tuottamia ongelmia. Perheeseen tulee vammai-
sen lapsen myötä sellaisia stressitekijöitä, joita tavanomaisessa perheessä ei 



44 Tuula Tonttila 

 

yleensä ole. Lapsi tarvitsee tavallista enemmän hoitoa ja hoitorutiinit ovat 
usein normaalista poikkeavia. Vanhempia saattaa ahdistaa pelko lapsen ter-
veyden heikkenemisestä. He kokevat, ettei heillä ole tarvittavaa erityistietout-
ta, jolloin kommunikaatio lapsen kanssa jää puutteelliseksi. Lapsen erilainen 
ulkonäkö ja yleinen kielteinen asenne vammaisia kohtaan sekä vanhempien 
itsetunnon heikentyminen voivat johtaa siihen, että he alkavat karttaa sosiaa-
lisia tilanteita. Lapsen tulevaisuuden kysymykset ahdistavat. Vanhemmille 
jää ehkä vähemmän aikaa terveille sisaruksille ja toisilleen. Perheen ystävät 
ja sukulaiset saattavat kadota tai heidän suhtautumisensa on torjuvaa. 

Monissa tutkimuksissa (Bristol ym.1988; Huttunen 1991; Mäki & Ru-
sanen 1991; Taanila 1997; Tauriainen 1994; Virpiranta-Salo 1993) tulee voi-
makkaasti esille vammaisen lapsen äidin väsyminen sekä fyysisesti että 
psyykkisesti. Omaa palautumisaikaa kaivataan kipeästi ja kodinhoitoapu tai 
lastenhoitoapu oli enemmän kuin tervetullutta. Varsinkin yksinhuoltajaper-
heissä väsyminen ja avun tarve korostuu. Jos lapsi on monivammainen, hän 
tarvitsee äidin hoitoa ja huolenpitoa vuorokauden ympäri. Lapsen hoito on 
usein sekä fyysisesti että psyykkisesti erittäin raskasta, jolloin äidin terveys 
joutuu kovalle koetukselle (Hautamaki 1996, 33). Vammaisen lapsen äiti 
saattaa pahimmassa tapauksessa ajautua täysin eristetyksi ulkomaailmasta, 
mikä voi johtaa myös psyykkisen terveyden vaarantumiseen. Toisaalta Joki-
sen (1996) tutkimus osoittaa, että äidin väsyminen on tavanomaista lasten ol-
lessa pieniä. Vammaisen lapsen perheessä hoitotyö ei todennäköisesti vähene 
lapsen kasvaessa, joten tämän tosiasian ymmärtäessään vanhemmat saattavat 
uupua täysin. 

Hautamäki (1996) on ollut tutkijana yhteispohjoismaisessa tutkimusryh-
mässä, joka selvitti vammaisten lasten (down syndrooma) vanhempien stres-
siä ja siihen liittyviä tekijöitä ja vertaili näitä tekijöitä vammattomien lasten 
vanhempiin. Tutkimus toi esille, että vammaisen lapsen äidillä on huomatta-
vasti enemmän psykosomaattisia oireita kuin terveiden lasten vanhemmilla. 
Vammaisten lasten äidit tekivät merkittävästi vähemmän kokopäivätyötä, sen 
sijaan tavallisempaa oli työskennellä osa-aikaisesti tai olla kotiäitinä. Lapsen 
vammaisuus ei vaikuttanut perheen isän työtunteihin. Vammaisten lasten 
äidit joutuivat olemaan paljon pois työstä lapsen sairauden vuoksi. Yleinen 
tyytyväisyys omaan elämäntilanteeseen laski down- lasten äideillä lapsen tul-
lessa varhaismurrosikään ja oli huomattavan alhainen verrattuna lapsen var-
haisvuosien tilanteeseen. Vammaisen lapsen äidin elämäntilanne ei siis äidin 
kokemuksen mukaan helpotu lapsen kasvaessa pikemminkin vaikeutuu. Tätä 
taustaa vasten on helppo ymmärtää, että äidit suhtautuivat myös pessimisti-
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semmin lapsen tulevaisuuteen. Tämäkin tutkimus osoittaa vastuun vammai-
sen lapsen hoidosta jäävän suurelta osin äidille.  

Perinteisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa lastenhoito on ollut äitien teh-
tävä. Viime vuosina tehtyjen tutkimusten mukaan (Hochschild 1997; Lamb 
1997; Parke 1995; Shelton 1990) äidit yhä edelleen kantavat päävastuun 
lastenhoidosta, vaikka molemmat vanhemmat olisivat ansiotyössä. Verrattuna 
äiteihin, isät hoitavat pieniä lapsiaan huomattavasti vähemmän aikaa kuin äi-
dit. Tämä ero korostuu perheen lapsen ollessa vammainen. Tällöin vastuu 
lapsesta ja hänen hoidostaan siirtyy pääosin äidille. Isät saattavat pidentää 
työpäiviään ja äidit taas lykkäävät ansiotyöhön palaamistaan. Vaikka Poh-
joismaissa isien osallistuminen lasten hoitoon on ollut aktiivisempaa kuin 
muualla, samansuuntaisia tutkimustuloksia on tullut täälläkin esille. Myös 
meillä äidit ensisijaisesti kantavat päävastuun lastenhoidosta (Hautamäki & 
Slotte 1993; Hautamäki 1996; Mäki & Rusanen 1991), ja siitä syystä myös 
huoli omasta jaksamisesta ja tasapainoilu perheen ja työelämän välillä koh-
distuu erityisesti perheen äitiin. Tauriaisen (1994) mukaan vammaisten lasten 
äidit tarvitsevat lisää omaa aikaa ja äidit myös ilmaisivat emotionaalisen tuen 
tarpeitaan enemmän kuin isät. 

Alho (1992) on tutkinut työ- ja perheroolien yhteensovittamista vam-
maisten lasten perheissä. Hänen tutkimustyönsä kartoittaa CP-vammaisen 
lapsen perheen elämää sekä vanhempien ansiotyössä käymisen ja vammaises-
ta lapsesta huolehtimisen yhdistämistä. Tutkimus selvittää, minkälaisia on-
gelmia vanhemmille aiheutuu työelämän ja perheen välillä ja millaisia keino-
ja ja menettelytapoja vanhemmat käyttävät näitä ongelmia ratkaistakseen. 
Edelleen hän tutkimuksessaan pyrki selvittämään, millaisia ratkaisuja van-
hemmat ovat työssäkäynnin suhteen tehneet ja mitkä tekijät ovat yhteydessä 
vanhempien toimintakykyyn ja elämisen laatuun. Tutkimuksen tulokset osoit-
tivat, että vanhempien työyhteisössä oli toteutettu ratkaisuja, joilla vanhempi-
en lastenhoidon erityistarpeet oli otettu huomioon. Eniten käytettyjä ratkaisu-
ja olivat työaikaliukumat ja sellaisten työtehtävien välttäminen, jotka vaativat 
paljon poissaoloa kotoa. Työtehtävien hoidosta sovittiin niissä tapauksissa, 
jolloin vanhempi joutui olemaan työstä poissa. Äideillä oli lisäksi sovellettu 
lyhennettyä työaikaa. Lopuksi todettiin, että nämä toteutetut käytännöt olivat 
toimineet hyvin. Tämä tutkimus antaa ehkä myönteisemmän kuvan, mitä 
todellisuus on. Läheskään kaikissa työpaikoissa ei nykyään olla valmiita 
joustamaan, eikä työtahdin tai työtehtävien puitteissa siihen aina ole edes 
mahdollisuutta. 
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On vanhempia, jotka tunnistavat tarpeensa ja pystyvät luomaan tasapai-
non muuttamalla perheen elämäntyyliä. Tällöin vammainen lapsi ei enää 
dominoi perheen toimintaa ja resursseja, vaan perheen jäsenet ryhtyvät to-
teuttamaan omia tarpeitaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Mahdollisesti per-
heen äiti palaa työhön kodin ulkopuolelle ja perheenjäsenet toteuttavat omia 
harrastuksiaan. (Ferguson & Ferguson 1987, 386.) Tämä vaatii yhteistyötä 
sekä perheen sisällä että yhteiskunnan taholta. Olisi ihanteellista, jos tämä 
voisi toteutua kaikissa vammaisperheissä myös Suomessa, mutta todellisuu-
dessa resurssit ovat meillä puutteelliset. Palvelut ovat hyvin eritasoisia eri 
kunnissa, jolloin perheet ovat eriarvoisessa asemassa. Kunnallinen itsehallin-
to antaa kunnalle valtuudet järjestää vammaisperheen palvelut parhaaksi 
katsomallaan tavalla, eikä näissä tilanteissa läheskään aina kuunnella alan 
asiantuntijoita puhumattakaan vammaisten lasten vanhempia.  

Vaikeasti cp-vammainen nuori Tuomas Alatalo, joka puhumattomuu-
tensa takia luokiteltiin älyllisesti kehitysvammaiseksi, pystyi avustettuna 
kirjoittamaan kirjan ”Olen ja saan sanoa”. Tuomaksen mukaan vammaisen 
lapsen vanhemmat joutuvat tekemään paljon työtä yhteiskunnan ennakkoluu-
lojen voittamiseksi. Tuomas kuvaa vammaisen lapsen vanhempien osaa seu-
raavasti: ”Vanhempamme ovat asiantuntijoita oman vammaisen lapsensa 
tuntemisessa ja olisi ehkä hyvä, jos heitä kuultaisiin enemmän lapsensa kun-
toutuksen, koulutuksen sekä muiden tärkeiden elämään vaikuttavien asioiden 
järjestämisessä. Vammaisen lapsen kasvattaminen perheessä on vanhemmille 
iso urakka. Kun he vielä joutuvat asettamaan itsensä vastakkain tietävien 
asiantuntijoiden kanssa, ei ole ihme, että he väsyvät ja jopa luopuvat omasta 
näkemyksestään lapsensa parhaasta. Näin minun pääsemiseni erityiskouluun 
äidin väsymisen takia ei toteutunut, vaan kävin harjaantumiskoulun” (Alatalo 
1999, 57.)  

 
 

3.2 Kehitysvammainen ja/tai autistinen lapsi 
 

Kehitysvammaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka kehitys tai henkinen toimin-
ta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, 
vian tai vamman vuoksi. Vammalla tarkoitetaan sellaista fyysistä tai psyyk-
kistä vajavuutta, joka rajoittaa pysyvästi yksilön suorituskykyä. Kyseessä ei 
ole pelkästään mekaanisen syyn, esimerkiksi tapaturman, aiheuttama vamma, 
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joten vamma käsitteen voidaan todeta laajentuneen. (Autio, Palo, Kaski & 
Manninen 1993, 13.)  

Yhdysvaltain Kehitysvammaliitto, the American Association on Mental 
Retardation (AAMR) on aina perustamisestaan lähtien ollut kehitysvammai-
suuden johtava asiantuntija ja pyrkinyt edistämään kehitysvammaisuuden 
ymmärtämistä, luokittelemista ja määrittelyä. Sen julkaiseman määrittely- ja 
luokituskäsikirjan mukaan kehitysvammaisuus (mental retardation) tarkoittaa 
tämänhetkisen toimintakyvyn huomattavaa rajoitusta. Sille on ominaista mer-
kittävästi keskimääräistä heikompi älyllinen toimintakyky, johon samanaikai-
sesti liittyy rajoituksia kahdessa tai useammassa seuraavista adaptiivisten tai-
tojen yksilöllisesti sovellettavista osa-alueista: kommunikaatio, itsestä huo-
lehtiminen, kotona asuminen, sosiaaliset taidot, yhteisössä toimiminen, itse-
hallinta, terveys ja turvallisuus, toiminnallinen oppimiskyky, vapaa aika ja 
työ. Kehitysvammaisuus tulee ilmi ennen 18 vuoden ikää. (The American 
Association on Mental Retardation 1992, 5–26.) 

Kehitysvammaisten lukumäärästä Suomessa ei pystytä esittämään tark-
kaa tietoa. Eri tietolähteiden antamat tilastot poikkeavat toisistaan. Arvioiden 
mukaan keskushermoston synnynnäisiä tai kehitysiässä syntyneitä hermoston 
sairauksia tai poikkeavuuksia on 5–8 %:lla väestöstä. Syvän, vaikean ja kes-
kitasoisen älyllisen jälkeenjääneisyyden esiintymistiheys on noin 0,6–0,8 % 
elävänä syntyneistä lapsista. Kun lievä jälkeenjääneisyys (ÄO = 50–70) las-
ketaan mukaan, esiintymistiheys kokonaisväestössä on 1,4 %. Erityishuollon 
piirissä oli vuonna 1986 noin 18000 henkilöä ts. noin 0,38 % väestöstä. Pide-
tään mahdollisena, että parantunut äitiyshuolto ja synnytysten hoito, vähentää 
kehitysvammaisina syntyvien määrää. Kuitenkin hoidon kehittymisen myötä 
yhä useampi vaikea ja monivammainen vastasyntynyt jää eloon, joten vam-
maisten lasten määrä pysynee suunnilleen samana. (Autio ym. 1993, 21–23.)  

Kehitysvammaisuuden astetta pyritään määrittelemään älykkyyteen pe-
rustuvilla kriteereillä. Kun henkilön älykkyysosamäärä on 50–70, puhutaan 
lievästä älyllisestä kehitysvammaisuudesta. Vastaavasti 35–49 on keskita-
soista, 20–34 vaikeaa ja alle 20 syvää kehitysvammaisuutta. Älyllinen kehi-
tysvammaisuus määritellään siten, että testillä tutkittu älyllinen suorituskyky 
on merkittävästi alle keskitason eli älykkyysosamäärä on 70 tai sitä huonom-
pi. Lisäksi iän mukainen sopeutumiskäyttäytyminen on samanaikaisesti puut-
teellinen tai häiriintynyt. Jos älykkyysosamäärän keskiarvona pidetään sataa 
ja standardideviaationa 15 pistettä, niin henkilöitä, joiden ÄO on vähintään –
2 SD alle keskiarvon (eli alle 70), on teoreettisen normaalijakautuman mu-
kaan 2,5 % väestöstä. (Mäki 1998, 18.) 
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Kehitysvammaisuutta voidaan arvioida myös sosiaalisesta ja toiminnal-
lisesta näkökulmasta. Tällöin tarkastellaan yksilön suorituskyvyn ja ympäris-
tön asettamien vaatimusten välistä ristiriitaa. Tämä määrittely painottaa ym-
päristön merkitystä kehitysvammaisen henkilön tukitoimien järjestelyissä. 
Kehitysvammaisuuteen liittyvät adaptiiviset vaikeudet johtuvat sosiaalisen ja 
käytännöllisen älykkyyden rajoituksista. Käytännöllisen älykkyyden puutteet 
ilmenevät siten, että henkilöllä ei ole tarpeellista kykyä huolehtia itsestään ja 
päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti. Sosiaalisella älykkyydellä taas viita-
taan henkilön kykyyn ymmärtää sosiaalisia odotuksia ja muiden käyttäyty-
mistä. Kehitysvammaisilla on usein rajoituksia ymmärtää muiden ihmisten 
motiiveja ja luonteenpiirteitä. Monilla kehitysvammaisilla on ongelmia pu-
heen tuottamisen ja ymmärtämisen suhteen. (Kehitysvammaliitto 1995, 33, 
47–53.) 

Usein älylliseen kehitysvammaisuuteen liittyy jokin muukin suoritusky-
kyä heikentävä oire tai häiriö. Kehitysvammainen lapsi on usein monivam-
mainen. Tavallisempia lisävammoja ovat epilepsia, CP-vamma tai muu lii-
kuntavamma, aistivamma, puheen häiriöt ja autistiset piirteet käyttäytymises-
sä. Mikäli näitä lisävammoja on useita puhutaan monivammaisuudesta. (Au-
tio ym. 1993, 24–25.) Monivammaisen lapsen hoito vaatii vanhemmilta pal-
jon aikaa ja on usein fyysisesti raskasta. Lapsi tarvitsee jatkuvasti paljon apua 
jokapäiväisissä tehtävissä. Lapsella on usein ongelmia syömisessä, kuivaksi 
oppimisessa ja monissa muissa asioissa. Nämä ongelmat eivät monivammai-
sen lapsen kyseessä ollen lapsen kasvaessa yleensä lievene, vaan lapsen hoito 
muuttuu fyysisesti yhä raskaammaksi.  

Kehitysvammaisuuden etiologiaa ei läheskään aina pystytä selvittä-
mään, vaan vammaisuuden syy jää usein tuntemattomaksi. Nykyisin pysty-
tään todentamaan tuhansia ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, jotka 
voivat aiheuttaa vammaisuutta. Perintötekijöistä johtuvat syyt selittävät 30 %, 
prenataaliset (synnytystä edeltävät) tuntemattomista syistä johtuvat epämuo-
dostumat 8 %, muut prenataaliset syyt 11 %, perinataaliset (synnytyksen al-
kamisesta vauvan ensimmäisen elinkuukauden loppuun) syyt 12 %, postna-
taaliset (vauvan ensimmäisen kuukauden jälkeen) syyt 8 %. Lopuksi voidaan 
todeta vammaisuuden syyn jäävän tuntemattomaksi 25 %:ssa tapauksista. 
(Autio ym. 1993, 36–37.) Lähes kaikki vanhemmat haluavat selvittää lapsen 
vammaisuuden syyn, koska epätietoisuus johtaa usein itsesyytöksiin. Kerola 
(2000, 121) toteaa: ”Mittaamaton on se henkisten voimavarojen määrä, joka 
vammaisten lasten vanhemmilta kuluu erilaisiin epäilyksiin, pelkoihin ja 
syytöksiin. Enimmäkseen se on hukkaan haaskattua energiaa, hyödytöntä 
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jossittelua, mutta siltä tuskin voidaan välttyä, vaikka kuinka järkevästi yrittäi-
si suhtautua asiaan.” 

 
Autistinen syndrooma 

Autismi on laaja-alainen kehityshäiriö, eikä se rajoitu vain lapsuuteen, vaan 
se säilyy läpi koko elämän. Viime vuosien aikana autismin diagnostisointi on 
Suomessa edistynyt ja täsmentynyt. Käsitykset autismin esiintyvyydestä 
vaihtelevat jonkin verran. Timosen ja Vinnin tutkimuksessa (1988) todetaan 
autismin esiintyvyydeksi Suomessa 3,7/1000 lasta kohden. Kulomäen (1992) 
mukaan on todettu, että jopa yksi promille väestöstämme potee autismia eli 
noin 5000 henkilöä. Pojilla autismi on 3–4 kertaa yleisempää kuin tytöillä. 
Autismi voi esiintyä ainoana diagnoosina, mutta usein se yhdistyy kehitys-
vammaan, epilepsiaan, dysfasiaan ja kuulo- tai näkövammaan. Autistien älyl-
linen variaatio on vaikeasti kehitysvammaisesta aina huippulahjakkaaseen 
henkilöön saakka. Tämän hetken arvio autististen henkilöiden määrästä on 2 / 
1000. (Ikonen 1998, 54–55.)  

Varhaislapsuuden autismi käsitteen rinnalle on 1990-luvulla tullut As-
pergerin syndrooma, joka on oma itsenäinen autistististyyppinen häiriö. 
Vuonna 1944 itävaltalainen Hans Asperger kuvasi käyttäytymispiirteet, joita 
vielä tänäkin päivänä nimitetään Aspergerin syndroomaksi. Se liitetään autis-
tisiin ongelmiin viittaavan yleiskäsitteen yhteyteen, mutta on hyväksytty 
omaksi diagnostiseksi alaryhmäkseen. (Ikonen 1998, 22.) Aspergerin sydroo-
maan liittyy poikkeavia käyttäytymispiirteitä ja voimakasta paneutumista eri-
koisiin mielenkiinnon kohteisiin, mutta heillä on yleensä normaali yleinen 
älykkyystaso. Kognitiivisen kehityksen tai kielellisen kehityksen viivästymää 
ei esiinny. Sen sijaan nämä henkilöt ovat usein poikkeavan lahjakkaita ja pys-
tyvät paneutumaan heitä kiinnostavaan asiaan perinpohjaisesti. (Kerola 1997, 
11,13–14.) Tässä omassa tutkimuksessani ei ollut yhtään Asperger lasta, jo-
ten keskityn tarkkailemaan ainoastaan varhaislapsuuden autismia.  

Autistisia lapsia on todennäköisesi kaikissa kulttuureissa ja varhaislap-
suuden autismia esiintyy kaikissa sosiaalisissa ympäristöissä. Aktiivista tut-
kimusta on tehty Englannissa, Ruotsissa ja USA:ssa. Suomessa tietoisuus au-
tismista on laajentunut vasta 1990-luvulla, jonka jälkeen myös autismia käsit-
televää koulutusta on pyritty järjestämään. Autistiset piirteet esiintyvät erilai-
sina yhdistelminä ja jokainen autistinen lapsi on omanlaisensa. Amerikkalai-
nen professori Leo Kanner kuvasi tämän oireyhtymän vuonna 1943 ja julkaisi 
aiheesta artikkelin ”Early Infantile Autism”. Siitä lähtien varhaislapsuuden 
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autismia, infantiilia autismia tai Kannerin syndroomaa on pidetty tietyt kri-
teerit edellyttävänä käsitteenä. Varhaislapsuuden autismin diagnostiset kritee-
rit, joista useimmat auktoriteetit ovat yhtä mieltä ovat seuraavat:  

1. Varhainen alku yleensä 1,5–2,5 vuoden iässä  
2. Vaikea häiriö sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
3. Vaikea häiriö kommunikaatiossa, kielen, ilmeiden ja symbolien 

ymmärtämisessä sekä kyvyssä ilmaista itseään kielellisesti tai muilla 
tavoin 

4. Kummalliset rutiinit, rituaalikäyttäytyminen ja/tai erittäin poikkea-
vat leikit 

5. Poikkeava vaste sensorisiin ärsykkeisiin, oudot reaktiot ääniin, va-
loon, kipuun, liikkeeseen, kylmään ja lämpöön 
(Gillberg 1992; Kerola 1991; Kulomäki 1992; Lovaas 1992; Timonen 1991) 

 
Kulomäki (1992) tähdentää, että autismiin ei ole löydettävissä yhtä yksittäistä 
syytä, vaan on olemassa joukko tekijöitä, jotka vaurioittavat lapsen aivoja 
joko sikiökaudella tai varhaislapsuudessa. Oletetaan, että jokin perinnöllinen 
tekijä tekee määrätyistä hermoston osista herkemmin vaurioituvia kuin muut. 
Autismin syitä pohdittaessa on painopiste nykyisin enemmän fysiologisissa ja 
orgaanisissa seikoissa. Tutkijat ovat saaneet todisteita, jotka osoittavat vää-
räksi autismin ensisijaisesti emotionaalisen syy-yhteyden. Lapsesta ei nyky-
käsityksen mukaan tule autistista siitä syystä, että hänen äitinsä ei helli ja 
rakasta lasta riittävästi. Toisaalta autistisen lapsen vetäytyvyys omaan maail-
maansa ja kontaktin torjunta on äidille aina järkytys, joka saattaa vaikuttaa äi-
din ja lapsen suhteen kehittymiseen. Tällä tunnesuhteella on olennainen mer-
kitys lapsen kehitykseen, ja äidin torjuva, hämmentynyt käyttäytyminen vai-
keuttaa autistisen lapsen kuntoutumista. 

Autismin diagnostisointi on vaativaa ja edellyttää perehtymistä oireyh-
tymään. Jos ammattilaisilla ei ole koulutusta autismin alueelta, saatetaan 
ajautua vanhempien syyllistämiseen. Vanhemmat tuntevat joutuneensa kuu-
lusteluun ja epäillyiksi autismin aiheuttajiksi, vaikka hakevat apua lapselle ja 
tukea itselleen. Lasta tarkkaillaan sairaalassa ja vanhemmat eivät pääse ole-
maan mukana. Viikkojen päästä vanhemmille kerrotaan tulos, jota ei paljon 
selitellä. Kehitysvammaisuus todetaan usein päällimmäiseksi kuntoutettavak-
si asiaksi. Vanhemmat joutuvat itse etsimään tietoa autismista. (Autismi 2/99, 
12–13.) 
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Autistisista lapsista on voitu todeta 70–80 % olleen jollain tavoin heti 
varhaiskehityksestään lähtien poikkeavia, joskin tämä havainto todennetaan 
usein jälkikäteen asioita pohdittaessa. Osa autistisista vauvoista on hyvin hil-
jaisia, mitään vaatimattomia ns. mallilapsia. Toiset taas suoranaisia perheen 
”terroristeja”, jotka vastustavat ruokkimista ja sylissä pitämistä, ja joilla on 
nukkumisongelmia, jolloin he valvottavat vanhempia jopa vuorokausia pe-
räkkäin. Hyvin nopeasti he saattavat uuvuttaa vanhempansa fyysisesti, mutta 
vielä enemmän psyykkisesti, koska varsinkin äidistä tuntuu, ettei pysty vas-
taamaan lapsen tarpeisiin. (Gillberg 1992; Kerola 1991; Wing 1980.) 

Useimpia autistisia lapsia on elämänsä alussa pidetty täysin normaaleina 
terveinä lapsina, vaikka vanhemmat yleensä muistavat useita elämän ensim-
mäisten kuukausien aikana ilmenneitä oireita, joita silloin ei osattu havain-
noida ja ymmärtää autistisiksi piirteiksi. Aikaa, jolloin epäilys vammaisuu-
desta on vanhempien mielessä, mutta ei vielä ääneenlausuttuna, vanhemmat 
kuvaavat ahdistavaksi (Howlin 1998, 56; Kerola, 1991, 11).  

Autistiselle vauvalle on tyypillistä, että vastavuoroista katsekontaktia 
hoitavaan aikuiseen ei synny. Vauva voi kyllä katsella pitkäänkin aikuisen 
kasvoja, mutta hän katsoo ikäänkuin ohi, ja monet äidit ovat ensimmäisenä 
tunnistaneet tuosta seikasta, että lapsella ei ole kaikki asiat kohdallaan. Pie-
nen vauvan autistisuutta ei useinkaan huomata neuvolassa, koska lapsen ke-
hitys saattaa aluksi edistyä normaalisti, silloin ensimmäisen lapsen kyseessä 
ollen lapsen autistisuus jää ehkä diagnostisoimatta. Äidit itse ovat kertoneet, 
että heillä on ollut tunne aivan kuin lapsi ”liukuisi käsistä”. Äidit tarkoittavat 
juuri sitä, että lapsi ei tule äidin kanssa sellaiseen vastavuoroiseen kontaktiin 
kuten pieni vauva yleensä. 

Vauvan ja äidin välinen vuorovaikutus kehittyy luonnollisen kehityksen 
myötä toinen toisestaan uutta ainesta saaden. Lapsi omalla olemuksellaan 
vaikuttaa siihen, millaista vanhemmuutta hän saa. (Tamminen 2004, 69.) 
Kiintymyssuhdeteoria perustuu äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ja 
kiinnittymisen tarkasteluun ja siinä tarkastellaan äidin herkkyyttä vastata lap-
sen tarpeisiin ja hänen johdonmukaisuuttaan vuorovaikutuksessa. Överlundin 
(1996) mukaan myös äiti tarvitsee vauvan antamaa palautetta eli aikuisen 
vuorovaikutustaitojen kehitys on riippuvainen pienokaisen kyvystä vastata 
vuorovaikutukseen omalta osaltaan. Kerola (1987) tähdentää, että lapsen 
autistisuudesta ei yleensä aivan pienenä ole tietoa eikä sitä osata edes epäillä, 
jolloin vuorovaikutuksen kehittymiseen voi tulla häiriöitä. Autistisen lapsen 
puutteelliset tai kokonaan puuttuvat vuorovaikutustaidot voivat vaikuttaa 
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myös ympäristön aikuisiin siten, etteivät he ylläpidä väkinäiseltä tuntuvaa 
kommunikaatiota.  

Lapsen autistiset käyttäytymispiirteet ovat perheelle ja ympäristölle hy-
vin raskaita. Autistinen lapsi voi olla jatkuvasti levottomassa liikkeessä ja 
juosta päämäärättömästi paikasta toiseen. Usein isot hallitsemattomat tilat ja 
oudot tilanteet lisäävät levottomuutta. Lapsi saattaa pitää yllä jatkuvaa kova-
äänistä ääntelyä tai ajoittain raivokasta huutamista. Lapsella on ajoittain vai-
keita syömis- ja nukkumisongelmia, jotka aiheuttavat huolta vanhemmille. 
(Howlin 1998, 194–199, 213.) Lapsen käyttäytymiseen voi liittyä joko itsetu-
hoista tai ympäristöön kohdistuvaa tuhoamista: tavaroiden heittelyä, potki-
mista, lyömistä tai puremista. Lapsen vilkasliikkeisyys ja vaaran tajun puut-
tuminen voivat johtaa perheen asumisen järjestelyihin täysin autistisen lapsen 
ehdoilla. Moni perhe on luopunut kokonaan julkisilla paikoilla liikkumisesta. 
Lapsen hoitojärjestelyt saattavat vaatia perheeltä poikkeuksellisen paljon ja 
olla jopa niin ongelmallisia, ettei autistisen lapsen hoidosta vastaamaan pys-
tyvää henkilöä tahdo löytyä. (Gillberg 1992; Kerola 1987; Howlin 1998.) 

Autistinen lapsi on suuri haaste vanhemmuudelle. Ensisijaisesti on ky-
seessä aivan tavallinen perhe, mutta autistinen lapsi tuo siihen uudenlaiset 
haasteet, joihin perheen tulee vastata.Vanhemmat eivät pysty selviämään täs-
tä vanhemmuuden tehtävästä itsekseen, vaan he tarvitsevat tuekseen kasva-
tuskumppaneita. Vanhemmat tarvitsevat tiivistä kasvatuksellista ohjausta au-
tistisen lapsen käyttäytymisongelmien hallitsemiseksi. Autistisen lapsen kun-
toutuksessa perhetyön ja kotona tapahtuvan opettamisen merkitys on ensiar-
voisen tärkeää lapsen tulevaisuudelle. Howlin (1998, 283) toteaa, että yksi 
suurimmista edistysaskeleista autistisen lapsen kuntoutuksen kehittämisessä 
on lapsen kasvatuksen ja kuntoutuksen siirtyminen klinikkaopetuksesta luon-
nolliseen kotiperustaiseen kuntoutukseen, jonka on todettu olevan tehok-
kaampaa. Autistisen lapsen perhe tarvitsee perhetyöntekijän näyttämään 
suuntaa, kannustamaan vanhempia ja luomaan uskoa tulevaisuuteen (Kujan-
pää & Kerola 1998, 241).  

Mielestäni autistisen lapsen tehokkaan varhaiskuntoutuksen tulisi alkaa 
mahdollisimman varhain ja tuohon tehtävään tarvitaan vanhempien ja am-
matti-ihmisten saumatonta yhteistyötä, muutoin autistinen lapsi uuvuttaa van-
hempansa täysin. Jos päästetään tilanne ajautumaan siihen pisteeseen, että 
vanhemmat ovat aivan toivottomia lapsensa kanssa, joudutaan tukitoimiin 
myöhemmin panostamaan yhä enemmän ja ne tulevat usein aivan liian myö-
hään. Autististen lasten kuntouttavan varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjes-
telyt vaativat moniammatillista osaamista ja erilaisten tahojen yhteistyötä. 
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Autistisen lapsen hoito ja kasvatus on tehtävä, johon ketään ei pitäisi 
jättää yksin selviytymään. Jos autistisen lapsen äidin edellytetään selviytyvän 
yksin vaativasta tehtävästään, tarvitaan perheen ympärille vahva sosiaalinen 
turvaverkko helpottamaan äidin vastuuta. Päivähoidon ja koulun tukea anta-
vaa toimintaa tulisi täydentää terveydenhuollon lisäresursseilla. Aikuisen 
autistisen pojan isä Halme (1998) peräänkuuluttaa isien vastuuta. Hän toteaa, 
että autistiperheiden yhdistystoiminnassa mukana ollessaan on kohdannut 
usein yksinhuoltajaäitejä. Ilmenee, että isäkin kyllä on, mutta hän on poistu-
nut jonnekin. Vammainen lapsi on vaativa kasvatettava kahdellekin van-
hemmalle, mutta lapsen kasvattaminen yksin on todella raskasta. 

 
 

3.3 Varhaisvuosien erityisopetus eri kasvuympäristöissä 
 

Tänä päivänä hyvinkin vaikeasti vammaiset tai autistiset lapset asuvat var-
haislapsuutensa kotona, vanhempien hoivassa, joten he kuuluvat kunnallisen 
päivähoidon ja koulun piiriin. Yleisesti hyväksyttynä tavoitteena on integroi-
da vammaisia henkilöitä täysivaltaisina jäseninä yhteiskuntaan. Kuitenkin 
yhä edelleen keskustellaan siitä, kuinka ihmiset sietävät erilaisuutta keskuu-
dessaan. Tämä koskee yhtä hyvin kulttuurista erilaisuutta kuin vammaisuutta 
tai ulkonäöllistä ja käyttäytymiseen liittyvää poikkeavuutta.  

Varhaislapsuuden erityispedagogiselle toiminnalle ei ole vielä vakiintu-
nut tiettyä yhteistä termiä, vaan rinnakkain käytetään useita samaa tarkoitta-
via ilmauksia. Erityispedagogiikka määritteellä viitataan ensisijaisesti tieteen-
alaan. Määttä ja Lummelahti (1996, 106) ovat esittäneet määritelmän varhais-
erityisopetus, jolla tarkoitetaan erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien las-
ten päivähoidon osuutta. Varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa (1999) ehdo-
tetaan käytettäväksi termiä kuntouttava varhaiskasvatus. Englanninkielisessä 
kirjallisuudessa käytetään varhaisvuosien erityiskasvatuksesta yleisesti termiä 
”early childhood special education”. Tauriainen (2000) käyttää omassa tutki-
muksessaan määritelmää varhaisvuosien erityiskasvatus, jonka vaihtoehtona 
voi olla varhaiserityiskasvatus. Hän toteaa päätyneensä tähän termiin, koska 
erityiskasvatus on käsitteenä laajempi kuin erityisopetus. Varhaisvuosien 
erityiskasvatus sisältää ekokulttuurisen ajattelutavan mukaisesti myös van-
hempien kanssa tehtävän kasvatuksellisen yhteistyön.  

Varhaisvuosien erityiskasvatusta voidaan tarjota erilaisissa päivähoidon 
lapsiryhmissä. Puhutaan yksilöintegraatiosta, kun erityistä hoitoa ja kasvatus-
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ta tarvitsevia lapsia sijoitetaan tavalliseen päiväkodin tai perhepäivähoidon 
lapsiryhmään. Integroidussa erityisryhmässä on useampia erityistä hoitoa ja 
kasvatusta tarvitsevia lapsia, mutta enemmistö lapsista on tavanomaisesti ke-
hittyviä. Varsinaisessa erityisryhmässä kaikki lapset tarvitsevat erityistä hoi-
toa ja kasvatusta ja ovat yleensä joko vaikeammin vammaisia tai autistisia. 
Molemmissa erityisryhmätyypeissä osalla henkilökunnasta on erityispedago-
ginen koulutus, yleensä erityislastentarhanopettajan koulutus. 

Laki lasten päivähoidosta (36/1973; 11§ 1 mom) velvoittaa kuntaa jär-
jestämään lapsille päivähoitoa siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin 
kuin kunnassa on tarvetta. Samoin kunnan on valvottava päivähoitoa. Viita-
lan (2000) tutkimuksen mukaan erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevista 
lapsista 65 % oli sijoitettu tavallisiin päiväkodin lapsiryhmiin, joten yksilöin-
tegraatio on ollut kaikkein yleisin ratkaisu. Lapsista 17 % hoidettiin perhepäi-
vähoidossa ja 10 % integroiduissa erityisryhmissä sekä 6 % päiväkodin eri-
tyisryhmissä.  

Vammaisten lasten päivähoitojärjestelyt ovat erilaisia ja siitä, miten hoi-
to parhaiten järjestettäisiin, ollaan myös eri mieltä. Hujalan ym. (1999, 45–
46) mukaan lasten integroiminen muiden tavanomaisesti kehittyvien lasten 
ryhmiin perustuu ei vain kehityksellisiin ja opetuksellisiin, vaan myös moraa-
lisiin ja yhteiskunnallisiin näkökohtiin. Integrointia perustellaan normalisaa-
tiovaatimuksilla, jotka perustuvat ihmisten väliseen tasa-arvoisuuteen ja yh-
teiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Vammaisille henkilöille tehdään 
mahdolliseksi päivittäisen elämän olosuhteet ja elämänmallit, jotka ovat mah-
dollisimman lähellä yhteiskuntamme tavanomaista elämäntapaa. Näin halu-
taan välttää kielteistä leimautumista.  

Ikosen (2000, 1–4) mukaan perimmäinen tavoite inkluusiossa on se, että 
jokaista ihmistä tulee voida pitää yhteiskunnan täysiarvoisena kansalaisena, 
jolloin hänellä on mahdollisuus osallistua kaikenlaiseen sosiaaliseen ja yh-
teiskunnalliseen elämään. Inklusiivisesta ideologiasta puhutaan juuri tällä 
hetkellä maailmanlaajuisesti, mutta alan asiantuntijoiden mielipiteet menevät 
pahasti ristiin. Inklusiivinen ajattelutapa on esim. USA:ssa vakiintunut koulu-
järjestelmän ja lakien tasolla. Euroopan maista Norja, Itävalta ja Italia ovat 
kehittämässä inklusiivista koulujärjestelmää. Inklusiivisen ajattelutavan ke-
hittyessä vammaisia ja heidän vanhempiaan ei enää pidetä palvelujen passii-
visina vastaanottajina, vaan heillä on samat oikeudet päättää, yhdessä ammat-
ti-ihmisten kanssa, erilaisista käytännön toimien luonteesta ja organisaatiosta, 
jotka tähtäävät täyteen osallistumiseen elämän eri alueilla. 
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Inklusiivinen ajattelutapa on kohdannut koulumaailmassa myös kritiik-
kiä. Sitä vastustetaan yleensä sillä perusteella, että vammaisten oppilaiden si-
joittaminen yleisopetukseen siirtäisi näiden oppilaiden opetustaakan yleis-
opettajalle, jolla ei ole riittävää valmiutta tähän tehtävään, ja riistäisi vammai-
silta heidän tarvitsemansa erityisopetuksen tarjoamat tukimuodot. (ks. Ains-
cow 1997; Mittler 2000.) Ikonen (2000, 1–2) korostaakin, että siirtyminen 
erilaiseen toimintatapaan vaatii huolellista suunnittelua ja rakenteellisia ja 
sisällöllisiä uudistuksia. Palveluja tulee tarjota vammaisille, myös vaikea-
vammaisille, paikallisessa lähikoulussa unohtamatta opettajan ja oppilaan tar-
vitsemia välttämättömiä tukipalveluja ja apuvälineitä. 

Miten inklusiivinen ajattelutapa toteutuu varhaiskasvatuksessa ja millai-
sia toimintamuotoja meillä Suomessa on kehitelty vastaamaan tätä normali-
saation tavoitetta? Kunnallinen itsehallinto antaa kunnille mahdollisuuden it-
senäisesti ratkaista, miten järjestää ja huomioida erityistä hoitoa ja kasvatusta 
tarvitsevien lasten tarpeet ja erityisopetus lapsen varhaisvuosina. Suuremmil-
la paikkakunnilla ja kaupungeissa erityispäiväkoteja tai erityisryhmiä on pe-
rustettu vastaamaan tähän tarpeeseen, mutta yhä vielä varsin vaikeavammai-
sia lapsia hoidetaan tavallisissa päivähoitoryhmissä henkilökohtaisen avusta-
jan turvin. Tämä järjestely toimii silloin, kun avustaja on motivoitunut työ-
hönsä ja saa lisäkoulutusta. Lisäksi se vaatii ryhmän opettajalta erityistä kiin-
nostusta vammaisen lapsen kuntoutuksen järjestämiseen ja runsaasti yhteis-
työtä muiden hoitavien tahojen kanssa. Kuitenkin yhä edelleen vammaisia 
lapsia saatetaan sijoittaa suuriin päivähoitoryhmiin ilman mitään erityistukea, 
jolloin lapsen hoito ja kuntoutus ei toteudu asianmukaisella tavalla. Vanhem-
pien tai kotikasvatuksen tukemiseen ei henkilökunnalla näiden resurssien 
puitteissa ole mitään edellytyksiä. Voidaan vain todeta, että lapsen varhais-
vuosien erityiskasvatus ja vanhempien saama tuki on hyvin eritasoista riippu-
en kunnan resursseista. 

Monissa kunnissa toimii erityispäivähoidon työryhmä, joka seuraa eri-
tyispäivähoidon tarvetta sekä toteutumista ja antaa ehdotuksia erityispäivä-
hoidon järjestämisestä. Kiertävän erityislastentarhanopettajan konsultaatio on 
ensiarvoisen tärkeää silloin, kun erityislapsi on sijoitettu tavalliseen päiväko-
tiryhmään, sillä erityislapsen kehityksen seuranta, opetus ja kuntoutus vaati-
vat erityispedagogiikan tietämystä. Takalan ja Aunion (2001) tutkimuksen 
mukaan Helsingissä on usean sosiaalikeskuksen alueilla kokeiltu uudenlaisia 
erityislasten hoitojärjestelyjä, ja toiminnan käynnistymistä ja sujumista on 
myös tutkittu tänä aikana. Tavalliseen päiväkotiin on saatu erityislastentar-
hanopettaja eräänlaiseksi lisäresurssiksi, eikä erityislasta ole sijoitettu ns. 
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kahden paikalle. Tämä työtapa on inklusiivisen ajattelutavan sovellutus. Eri-
tyslapsia ei enää kuljeteta erityispalvelujen piiriin, vaan palvelut tarjotaan 
lapsen tutussa lähipäiväkodissa. Inkluusio on siis enemmän kuin integraatio, 
sillä jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen sinne, missä hän luonnollisesti on. 
Tämä toimintatapa on saanut hyvin myönteisen vastaanoton ja yhteistyö van-
hempien ja erityislastentarhanopettajan välillä on käynnistynyt sujuvasti. (Ta-
kala & Aunio 2001, 261–270.)  

Jokaiselle varhaisvuosien erityiskasvatusta tarvitsevalle lapselle on tär-
keää löytää sellainen hoitopaikka, joka tukee lapsen kehitystä ja tekee yhteis-
työtä lapsen vanhempien ja muiden lasta hoitavien tahojen kanssa. Päivähoi-
toasetuksen (A 882/1995, 2 §) mukaan erityisen hoidon ja kasvatuksen tar-
peessa olevan lapsen ottamisesta päiväkotiin on hankittava alan erikoislääkä-
rin tai muun asiantuntijan lausunto. Lausunto ohjaa varhaiskasvatuksen tuki-
toimia lapsen tarpeiden mukaan. Terveydenhuollon ja päivähoidon lisääntyvä 
yhteistyö erityislapsen asioissa on laajentanut lääkäreiden, hoitajien ja tera-
peuttien tietämystä erilaisista päivähoidon mahdollisuuksista. Kaikki tämä 
yhteistyö on koitunut lasten ja heidän perheittensä hyväksi. Lapselle pyritään 
valitsemaan juuri hänelle sopiva päivähoitomuoto ja erityisesti autististen las-
ten tilanne on huomattavasti parantunut tämän moniammatillisen yhteistyön 
avulla. Tällöin myös palvelujen koordinointi, joka on eräs tärkeimmistä per-
hettä auttavista tekijöistä, sujuu joustavammin. Moniammatillisuuden periaa-
te on tuonut uuden näkökulman päivähoidon varhaiskasvatukseen. Eri alojen 
ammatti-ihmisten ja lapsen vanhempien yhteistyöllä löydetään erityislapselle 
sopiva tuki. 

Päivähoitolaissa (36/1973; 2 a § 1 ja 2 mom) kiinnitetään huomiota päi-
vähoidon laatuun. Siinä todetaan, että päivähoidon tulee edistää lapsen fyy-
sistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä lapsen iän ja yksilöllisten tarpei-
den mukaisesti. Sen tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset 
ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa 
sekä lapsen lähtökohdat huomioiden suotuisa kasvuympäristö. Päivähoidon 
tavoitteena on tukea lasten koteja kasvatustehtävässä ja edistää yhdessä koti-
en kanssa lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoitolaki ja 
-asetus luovat päivähoidon toiminnalle yleisen perustan, mutta erityispäivä-
hoitoa koskevia säädöksiä on vain muutamia koskien lapsen varhaisvuosien 
erityiskasvatuksen järjestelyjä. 

Toisaalta viime vuosina esille nousseet päivähoidon laatutavoitteet (Hu-
jala ym.1999; Tauriainen 2000) korostavat varhaiskasvatuksen perhekeskei-
syyttä, lapsen yksilöllistä huomiointia ja palvelujen koordinointia. Päivähoi-
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don ja erityispäivähoidon laatu ilmenee niinä kokemuksina, joita vanhemmil-
le on muodostunut käyttäessään näitä palveluja. Päivähoitolaki ja -asetus an-
tavat tietyt raamit, mutta todellisuus muodostuu kaikesta siitä toiminnasta, jo-
ta varhaiskasvatuksessa toteutetaan.  

Takala ja Keso (1999) tähdentävät, että varhaisvuosien erityiskasvatu-
sen yhtenä tärkeimpänä periaatteena pidetään aikaisin tapahtuvaa interventio-
ta, kehityksen tukemista silloin, kun ongelmat ovat vielä vähäisiä. Myöntei-
sellä interventiolla tarkoitetaan kaikkia niitä kuntoutustoimenpiteitä, joiden 
avulla halutaan tukea vammaisen tai riskiryhmään kuuluvan lapsen perhettä 
kasvatustehtävässä. Erityispäivähoidon työryhmän laatimassa muistiossa 
(1978, 54–56) määritellään joitakin erityispäivähoidon periaatteita. Erityistä 
hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoitopalveluja on oltava tarjolla 
riittävän varhaisessa vaiheessa. Päivähoito järjestetään ensisijaisesti yhdessä 
muiden lasten kanssa, samalla kuitenkin huolehtien tarvittavasta erityistuesta. 
Lapsi sijoitetaan ensisijaisesti lähimpään päiväkotiin ja vasta toissijaisesti 
perhepäivähoitoon tai erityispäiväkotiryhmään. Lapsen päivähoidon järjeste-
lyt ja toteutus hoidetaan joustavasti ja yhteistyössä lapsen vanhempien sekä 
eri asiantuntijoiden kanssa. 

Käytännön elämässä nämä järkevät periaatteet eivät ole toteutuneet. 
Päivähoitopaikoista on ollut jatkuvasti puutetta varsinkin 1990-luvun puoli-
välissä, jolloin elettiin laman jälkeisessä niukassa taloudellisessa tilanteessa. 
Kunnat pyrkivät säästämään kustannuksissa, jolloin vammaiselle lapselle ei 
aina ole pystytty järjestämään hoitopaikkaa riittävän varhaisessa vaiheessa, 
eikä vanhempien toivomuksia hoidon suhteen läheskään aina ole voitu ottaa 
huomioon. Varhaisvuosien erityiskasvatuksen tarpeeseen vastaavia päiväko-
teja on aivan viime vuosien aikana perustettu lisää, ja näillä toimenpiteillä 
saatu vanhemmille enemmän valinnan mahdollisuuksia. Koulutetuista erityis-
lastentarhanopettajista on monilla paikkakunnilla puutetta ja tämä heijastuu 
varhaisvuosien erityiskasvatuksen laatuun. 

Vammaisten lasten integrointia tavallisiin ryhmiin ovat jarruttaneet ehkä 
eniten ennakkoluulot ja väärät pelot. Toisaalta vuosien varrella on tehty var-
masti sellaisia virhearviointeja, joiden vaikutukset heijastuvat pitkälle tule-
vaisuuteen. Jos vahvasti autistinen, hyvin poikkeavasti käyttäytyvä lapsi si-
joitetaan 20-lapsen päiväkotiryhmään, vaikeuksilta ei voida välttyä. Ryhmän 
henkilökunta tulee väistämättä uupumaan eikä tällaisellä normalisaation peri-
aatteella ole hyötyä missään suhteessa. 

Perhekeskeisen yhteistyön, jonka tärkeys on vasta viime vuosien aikana 
saanut sille kuuluvan merkityksen, tulisi alkaa jo siinä vaiheessa, kun lapsen 
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tulevaa päivähoitopaikkaa suunnitellaan. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteisiin (2003, 29) kirjattu kasvatuskumppanuuden periaate velvoittaa ja 
antaa edellytykset kodin ja päivähoidon yhteistyölle. Vanhempien kuuntele-
minen ja heidän huomioimisensa täysivaltaisina yhteistyökumppaneina luo 
pohjaa tulevalle vuorovaikutukselle. Vanhemmille tulee tarjota mahdollisuut-
ta tutustua erilaisiin päivähoitopaikkoihin, jotta he voivat tehdä ratkaisunsa 
todellisiin tietoihin perustuen. Yleensä lapselle sopiva hoitomuoto löytyy 
suhteellisen nopeasti, mutta perheelle on annettava tarpeeksi aikaa pohtia 
vaihtoehtoja. Asiantuntijoiden rehellisyys ja oikean tiedon antaminen sekä 
yhteiset keskustelut tukevat vanhempia ratkaisujen teossa. Tauriainen (1995) 
korostaa, että vanhemmat tarvitsevat riittävästi tietoa palveluista, jotta he voi-
vat tehdä omat ratkaisunsa. Ainakin alkuvaiheessa tiedon tarve on suuri, mut-
ta saattaa muuttua ajan kuluessa ja lapsen kehittyessä, jolloin päivähoidon tu-
lee reagoida näihin uusiin tarpeisiin. 

Lapset tarvitsevat tukea kasvuunsa ja kehitykseensä hyvin moninaisista 
syistä. Erityisesti kielellisen kehityksen ongelmat ja autistinen syndrooma 
pystytään nykyisin kartoittamaan varhaisemmin. Pienillä alle 3-vuotiailla 
lapsilla pitkäaikaissairaus ja autistisuus on suurin (24,4 %) erityishoitoa vaa-
tiva ongelma. Varhaisvuosien erityiskasvatusta tarvitsevat lapset jakautuvat 
Viitalan (1999) mukaan suomenkielisissä kunnissa seuraavasti: 

 
 

alle 3-
vuotiaat  

muut (pitkäaikaissairaat, autistiset) 
kehityksessään viivästyneet   
kielen kehityksessä viivästyneet tai dysfaattiset 

24,4 % 
16,0 % 
13,5 % 

yli 3-
vuotiaat  

kielellisessä kehityksessä viivästyneet 
kehityksessään viivästyneet   
sosio-emotionaalisesti häiriintyneet 
muut (pitkäaikaissairaat, autistiset) 
koululykkäyslapset  

22,4 % 
16,2 % 
14,3 % 
11,8 % 
11,1 % 

Lähde: (Viitala1999, 62–63) 
 

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia on sijoitettu hoitoon tavallisiin 
päiväkotiryhmiin siten, että ryhmän kokoa pienennetään, ryhmässä toimii 
avustaja tai lapsella on oma henkilökohtainen avustaja. Erityislapsia hoide-
taan myös perhepäivähoidossa ja joissakin tapauksissa lapsi saa hoitajan 
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omaan kotiinsa. Päiväkodin integroiduissa erityisryhmissä vammainen lapsi 
on kontaktissa myös sellaisiin lapsiin, joilla ei ole ongelmia kehityksessään. 
Erityisryhmä on pienryhmä, jonka kaikki lapset tarvitsevat huomattavaa tu-
kea kasvuunsa ja kehitykseensä. Näissä ryhmissä henkilökuntaa on enemmän 
suhteessa lapsilukuun.  

Määttä ja Lummelahti (1996) tähdentävät, että lapsen kehitykselle on 
suotuisaa kuulua ryhmään, jossa hän voi solmia kontakteja toisiin lapsiin. 
Alle kouluikäisenä pieni ryhmä tukee lapsen vuorovaikutussuhteita ja tarjoaa 
hänelle samaistumismahdollisuuksia. Lapsen vahvat ominaisuudet on hel-
pompi huomioida pienryhmässä ja hän saa rohkaisua ja kannustusta, mikä 
osaltaan auttaa häntä elämässä eteenpäin. Myös ryhmän muut lapset omaksu-
vat positiivisen mallin erilaisuuden hyväksymiseen. Mäen (1993) tutkimuk-
sen mukaan päiväkoti soveltuu parhaiten monivammaisen lapsen hoitomuo-
doksi, koska vanhempien mielestä on tärkeää, että vastuu hoidosta on mah-
dollista jakaa useamman ammatti-ihmisen kesken. Vanhemmat arvioivat, että 
monivammaiselle lapselle on hyväksi tottua toisiin lapsiin, koska lapsen täy-
tyy sopeutua elämään vammattomien kanssa.  

Olen huomannut, että monelle vammaisen lapsen vanhemmalle on luon-
tevaa tuoda lapsi päivähoitoon kuten lapset yleensä. Tutustumisen jälkeen 
vanhemmat hyväksyvät myös päiväkodin erityisryhmän, jos kokevat lapsen 
saavan siellä yksilöllistä päivähoitoa ja kuntoutusta. Toisaalta joillekin van-
hemmille erityisryhmän suositteleminen aiheuttaa ahdistusta ja näissä tilan-
teissa tarvitaan tiivistä yhteistyötä vanhempien mielipiteitä kunnioittaen. 
Joissakin tapauksissa äidin ja vammaisen lapsen symbioottisen siteen katkai-
su vaatii aikaa ja runsaasti keskusteluja ennen kuin äiti on valmis erkautu-
maan lapsestaan edes muutamaksi tunniksi. Kaikki nämä tilanteet vaativat 
päivähoidon henkilökunnalta hienotunteisuutta ja ennen kaikkea kykyä luot-
tamuksellisen suhteen luomiseen.  
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4 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

 
Tärkein tutkimustehtäväni oli selvittää, millaisena vammaisen lapsen äiti ko-
kee oman vanhemmuutensa, ja millaiseksi suhde lapseen muotoutuu yksilöl-
lisessä elämäntilanteessa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin tuomaan vammaisen 
lapsen äidin kokemus esille sellaisena kuin hän itse sen ilmaisee. Päivähoito 
kuuluu kiinteästi perheen kontekstiin ja lähimpiin vuorovaikutustahoihin, ja 
tutkimuksessa on haluttu ottaa tarkasteluun päiväkodin henkilökunta yhtenä 
perhettä tukevana tahona samoin kuin koulun opettajat. Päivähoidon henkilö-
kunnan ja opettajien kokemukset täydentävät äitien kokemuksia ja luovat 
kuvaa vuoropuhelun muodoista. Tutkimustehtävän laajuuden vuoksi tutki-
musongelmat on jaettu kolmeen teemaan, jotka jokainen vaativat oman taus-
takuvauksensa, joita on edellisissä luvuissa selvitetty aikaisempien tutkimus-
ten ja kirjallisuuden pohjalta. 

Ensimmäiseksi tarkastellaan vanhemmuuden ilmiötä ja vanhemmuuden 
tukea äidin kokemana lapsen varhaisvuosien aikana: 

1. Millaisena vammaisen lapsen äiti kokee oman vanhemmuutensa ja suh-
teensa vammaiseen/autistiseen lapseen? 

2. Millainen on äidin kokemus päivähoidon ja lähiympäristön antamasta 
vanhemmuuden tuesta? 
 

Toisen teeman muodostaa varhaisvuosien erityiskasvatuksen ja erityisopetuk-
sen yhteistyökokemukset päiväkodissa, ja niiden merkitys äidin ja henkilö-
kunnan väliselle vuoropuhelulle sekä kumppanuusperustaisen yhteistyön ra-
kentumiselle: 

3. Millä tavoin päiväkodin henkilökunta kokee tukevansa vammaisen lap-
sen äitiä ja perhettä ? 

4. Miten äiti ja päiväkodin henkilökunta kohtaavat toisensa vuoropuhelus-
sa? 
 

Kolmannessa teemassa keskityttiin äidin elämäntilanteen ja vanhemmuuden 
kokemusten jatkumon tarkasteluun sekä yhteistyökokemuksiin koulun piiris-
sä: 

5. Millaisena äidin elämäntilanne jatkuu vammaisen/autistisen lapsen vart-
tuessa murrosikään? 
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6. Millaisia yhteistyökokemuksia vammaisen/autistisen lapsen koulun pii-
riin siirtyminen tuo tullessaan äidille? 
 

Tutkimustehtävät ovat siis tarkentuneet tutkimusprosessin aikana. Syvälli-
sempi kirjallisuuteen perehtyminen on auttanut rajaamaan ja täsmentämään 
ongelmaa, jolloin tutkimusongelmat ovat ajan kuluessa tiivistyneet konkreet-
tisiksi tutkimuskysymyksiksi. Rajauksen tarve konkretisoitui haastatteluai-
neiston analyysin yhteydessä. Haastatteluaineiston laajuus rajasi osan aineis-
tosta taustatiedoiksi. Ongelmien rajaaminen ja täsmentäminen on selkeyttänyt 
aiheen käsittelyä ja auttanut omaa ajatteluani pysyttelemään tutkimusongel-
mieni mukaisessa viitekehyksessä.  

Ensinnäkin tarkastelen vammaisen lapsen äidin kokemusta omasta van-
hemmuudestaan ja suhteestaan lapseen. Tähän teemaan liittyy olennaisesti se, 
millaista tukea äiti saanut lähiympäristöltään. Miten hän on kokenut saaman-
sa ympäristön tuen ja miten tämä tuki on vaikuttanut hänen vanhempana ole-
miseensa. Olen erityisesti kiinnostunut siitä, mitkä tekijät liittyvät äidin elä-
mänhallinnan tunteeseen ja äidin hyvinvointiin. Millaisista tekijöistä koostuu 
äidille uusia voimavaroja antava ympäristö. Tärkein tutkimustehtäväni on 
selvittää, millaisena äiti kokee päivähoidon perheelle antaman tuen ja onko 
annettu tuki ollut sellaista, josta hän on kokenut saavansa jotakin rakentavaa 
omalle vanhemmuudelleen. Onko jokin olennainen asia vanhemmuuden ko-
kemuksessa muuttunut dialogin ansiosta? 

Toisena tutkimusteemana on päiväkodin henkilökunnan kokemukset yh-
teistyöstä perheiden kanssa. Pidin tärkeänä tarkastella ongelmaa myös päivä-
hoidon kannalta, sillä ilman tätä toista osapuolta tutkimus olisi jäänyt yksi-
puoliseksi. Päivähoidon henkilökunta on lapsen varhaisvuosina läheisessä 
kanssakäymisessä vanhempien kanssa ja vuorovaikutussuhteen toimivuus on 
olennaista perhekeskeiselle yhteistyölle. Pyrin saamaan tietoa siitä, miten yh-
teistyötä toteutetaan päivähoidon piirissä, ja mitkä asiat edistävät vuoropuhe-
lua. Yhtä tärkeää on saada tietoa vuorovaikutuksellisen suhteen esteistä. Päi-
vähoidon henkilökunnan kokemuksissa minua kiinnostaa erityisesti se, miten 
henkilökunta suhtautuu vammaisen lapsen vanhempiin ja millaisista lähtö-
kohdista yhteistyötä ryhdytään toteuttamaan. Pidin tärkeänä selvittää, minkä-
laisia toimintatapoja henkilökunta mielestään käyttää vanhempien kanssa 
toimiessaan, ja millaista yhteistyö on heidän kokemuksensa mukaan ollut.  

Kolmannessa tutkimusteemassa käsitellään äidin ja koulun opettajien 
kokemuksia yhteistyöstä, sillä lapsen varttuessa vanhempien yhteistyökump-
paniksi tulee koulun opettaja. Tutkimuksen edistyessä aineiston pohjalta tär-
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keäksi teemaksi nousi äidin elämäntilanteen seuraaminen. Vanhemmuuden 
kokemukset ja oman elämän hallinta muuttuvissa elämäntilanteissa lapsen 
kasvuvuosina tuli tarkastelun kohteeksi.  
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5 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

 
5.1 Tutkimuksessa tavoiteltava tieto 

   
Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja tutkijan tekemät valinnat ovat 
yhteydessä siihen, millaista tietoa tutkimuksella tavoitellaan. Laadullisessa 
tutkimuksessa on myös tehtävä tutkijan esiymmärryksen erittely, joka kertoo 
siitä, miten tutkija ymmärtää tutkimuskohteensa (Varto 1992, 36). Tutkijan 
esiymmärrys tuodaan esille tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa, joissa 
tutkija kuvaa tutkittavaa ilmiötä koskevia aikaisempia kokemuksia sekä ai-
kaisemmin saavuttamaansa tietoa ilmiöstä. Tutkijan on harjoitettava jatkuvaa 
itsensä tarkkailua, itsereflektiota, jotta hän ei sekottaisi omia kokemuksiaan 
tutkittaviensa kokemuksiin. (Åstedt- Kurki & Nieminen 1997, 155.)  

Pidän tutkimustyön luotettavuuden kannalta olennaisena selvittää myös, 
minkälaiseen filosofiseen ihmiskäsitykseen ja ontologisiin sekä epistemologi-
siin ratkaisuihin tutkimus nojautuu. Tutkijan kiinnostus ja tutkimusongelmat 
määrittävät tutkimuksen paradigmaa. Guba ja Lincoln (1994) määrittelevät 
paradigman filosofisina käsityksinä, jotka ovat tietyn näkemyksen kannattaji-
en yhteisesti allekirjoittamia. Tämä perususkomusten joukko edustaa tutkijan 
maailmankuvaa. (Guba & Lincoln 1994, 107–108.) Lisäksi tutkijan on tärke-
ää jäsentää mielessään, millaiseen ilmiöön tutkimus kohdentuu. Ontologises-
sa analyysissa kysytään, mitä on olemassa ja miten. 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita juuri niistä asioista, joita ar-
kipäivän elämä nostaa esiin. Pyritään tuomaan esille vanhemmuuden koke-
musta, joka toteutuu aina tietynlaisessa situaatiossa, ja jota leimaa yksilölli-
syys. Hirsjärvi ja Laurinen ym. (2000) toteavat, että objektiivisen faktatiedon 
ohella kasvatustieteellinen tutkimus on kiinnostunut subjektiivisesta, yksilöi-
den kokemuksiin liittyvästä tiedosta. Ihmisen käyttäytymistä on mahdollista 
ymmärtää ainoastaan tuntemalla niiden ihmisten näkökulma, joiden käyttäy-
tymistä tutkitaan. Empiirinen tutkimus on aina jo etukäteen sitoutunut johon-
kin ontologiseen näkemykseen ja sen myötä vain tietyn informaation tuotta-
miseen (Rauhala 1989, 13). Pyrittäessä ymmärtämään ihmistä joudutaan 
tekemään päätös siitä, tarkastellaanko ihmistä yleensä vai ihmistä yksilönä. 
Kun tutkitaan ja kuvataan ihmistä empiirisesti, sitoudutaan aina voittopuoli-
sesti jompaankumpaan näkemykseen (Rauhala 1998, 85). Laadullisessa tut-
kimuksessa ihminen ja hänen elämismaailmansa käsitetään ainutkertaisena 
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tutkimuskohteena ja tutkimuskohteen jäsentyminen on kokonaisvaltaista 
(Varto 1992, 57–58).  

Subjektiivinen tietoisuus ja ihmisten subjektiiviset kokemukset saavat 
ensisijaisen aseman ilmiön ymmärtämisessä, koska sen myötä avautuva to-
dellisuus on rikas ja yltäkylläinen. Lähdetään siitä käsityksestä, että ihminen 
tietää maailmasta kokemuksensa kautta. Tieto, myös tieteellinen tieto, pohjaa 
kokemukseen. Tietäminen on yksilöllisen prosessoinnin tulos, jossa integroi-
tuvat teoreettinen tieto ja yksilöllinen kokemus sekä ymmärrys ilmiöstä. Jos 
tutkija haluaa saada tietoa siitä, millaisena joku henkilö kokee jonkin tilan-
teen, tutkijan on annettava henkilön itsensä kertoa kokemuksistaan. Koke-
muksessa tapahtuu aina jotakin ja elämä on toisiaan seuraavien kokemusten 
jatkumo. Kokemukset ovat aistimuksia, tunteita, elämyksiä ja kokonaisvaltai-
sia tunnelmia. (Turunen 1997, 131.)  

Tutkimustehtävässäni pyrin löytämään tietoa myös ihmisten välisestä 
vuorovaikutuksesta ja aineistona ovat haastateltavien henkilökohtaiset kerto-
mukset. Tavoittelen sellaista kokemuksellista, kvalitatiivista tietoa, jota on 
mahdollista saada vain ilmiöön yhteydessä olevilta henkilöiltä. Kokemuksel-
lisessa tietoteoriassaan Bruner (1986) tähdentää yksilön henkilökohtaisiin 
kokemuksiin perustuvia subjektiivisia merkityksiä tietämisen kriteerinä. Tie-
donkäsitys korostaa ihmisten keskeistä vuorovaikutusta ja dialogia sekä tie-
don hankintaa kertomusten ja dialogin metodia käyttäen. Bruner puhuu ker-
tomuksellisesta ajattelusta, jossa välittömät ja menneet kokemuksemme ovat 
järjestyneet kerronnallisella tavalla. Kertomuksellinen ajattelu on meille kes-
keinen toimintatapa ja inhimillisen tiedon rakentaja. (Bruner 1986, 11, 40–
46.) Tässä tutkimuksessa tutkija on vuoropuhelussa haastateltaviensa kanssa 
ja tarkastelee myös äidin ja kasvatuksen ammattilaisten välistä dialogia, joten 
vuorovaikutukseen liittyvät merkitykset saavat keskeisen aseman ilmiön tar-
kastelussa.  

 
 

5.2 Fenomenologinen lähestymistapa 
 

Tämä tutkimus ei ole puhtaasti fenomenologinen, mutta tutkimuksessa sovel-
letaan fenomenologista lähestymistapaa, joka nojaa fenomenologis-eksisten-
tiaalis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen. Niiniluoto (2003) toteaa, että 
fenomenologia on tärkeä filosofian suuntaus. On hyödyllistä nähdä vivah-
teikkaan monipuolisesti, kuinka eri tavoin ihmisten todellisuuskuva rakentuu 



Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 67 

 

sisältäpäin. (Niiniluoto 2003, 37.) Fenomenologiaa kuvataan kirjallisuudessa 
monin eri tavoin sekä laajana filosofisena suuntauksena että tutkimusotteena, 
joka on muuttunut ja kehittynyt aikojen kuluessa ja eri ajattelijoiden myötä 
(mm. Husserl 1859–1938, Heidegger 1889–1976, Sartre 1905–1980). Feno-
menologisessa tutkimusperinteessä ja ajattelussa voidaan erottaa kaksi eri-
laista suuntausta. Husserlin puhdas, kuvaileva fenomenologia ja Heideggerin 
hermeneuttis-eksistentiaalisen fenomenologian tradito. 

Husserlin (1995) mukaan todellinen maailma on olemassa ja sen sisäl-
lön ymmärtäminen on mahdollista. Tämä todellisuus tavoitetaan kokemuksen 
kautta. Fenomenologia on kiinnostunut ihmisen tajunnasta ja sen rakentumi-
sesta sekä siitä, millaisista kokemuksista tajunta koostuu. Fenomenologisesti 
suuntautunut tutkija pyrkii ymmärtämään toisen ihmisen arkielämää. Husserl 
puhuu ihmisen elämismaailmasta, joka on kaiken inhimillisen toiminnan 
taustalla. Hän on kiinnostunut siitä, millaisista kokemuksista muodostuu se 
todellisuus, jossa ihmiset elävät. Fenomenologinen lähestymistapa pyrkii va-
pautumaan tutkijan arkiajattelun, kulttuurin tai muun opitun tuomista ennak-
koluuloista ja suhtautumaan tietoon, myös tieteelliseen tietoon, kriittisesti. 
Husserl korosti ihmisen välitöntä subjektiivista kokemusta totuuden perusta-
na. Hänen kiinnostuksensa kohdistuu maailman tutkimiseen juuri sellaisena, 
kuin se tulee esille inhimillisessä kokemuksessa. (Husserl 1995, 45–68.)  

Fenomenologian perusteesiksi kutsutaan Husserlin (1989) lausetta ”Zu 
den Sachen selbst”, joka tarkoittaa paluuta asioihin itseensä. Tällä lauseella 
viitataan tavoitteeseen kuvata asioita ja kokemuksia ilman teoreettisia tai me-
tafyysisiä käsitteitä. Fenomenologinen tutkimus ei pyri tulkitsemaan koke-
muksia, vaan kuvailemaan niitä. Fenomenologisesti suuntautunut ajattelu 
vaatii, että luovutaan tavanomaisista tavoista tarkastella asioita ja siirrytään 
elämismaailman tarkasteluun ts. palataan ilmiöihin itseensä. Pyritään välttä-
mään kaikkea teoretisointia, joka etäännyttäisi välittömän kokemuksen tavoi-
tettavissa olevista käsitteistä. (Husserl 1989, 69.) Husserl on niin sanotun 
puhtaan fenomenologian perustan luonut teoreetikko, joka tavoitteli filosofi-
sella metodillaan absoluuttista, kaikkien erityistieteiden perustana olevaa tie-
toa (Perttula 1995c, 6). Fenomenologisen suuntauksen edustaja Husserl täh-
dentää, että filosofian on muodostettava kaiken kattava ennakko-oletukseton 
ykseys. Hän nimittää tätä tavoitetta ankaraksi tieteeksi. (Satulehto 1992, 16.) 

Husserlin käsityksen mukaan reduktio on filosofian perusmetodi. Fe-
nomenologinen analyysi perustuu eideettiseen reduktioon, jonka avulla ilmi-
östä pyritään poistamaan kaikki epäoleellinen ja näin paljastamaan ilmiön 
ydin, sen sisin olemus. (Husserl 1995, 59–63.) Husserlin fenomenologisen 
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reduktion päämääränä on laskeutua kohti puhdasta tietoisuutta. Sitä kuvataan 
prosessiksi, jonka avulla tavanomainen ajattelu pyritään siirtämään syrjään eli 
sulkeistamaan ja keskittämään huomio analyysin kannalta keskeisiin asioihin. 
(emt. 68.) Giorgi (1997) tähdentää, että Husserl on määritellyt reduktion me-
todologiseksi menetelmäksi, jolla pyritään saattamaan tutkimustulokset tar-
kemmiksi ja poistamaan niistä kaikki ylimääräinen aines (Giorgi 1997, 238–
240). Tällöin havainnoidaan asioita kuten kohtaisi ne ensimäistä kertaa. Tämä 
toiminto on tietynlainen itsetarkkailun muoto, jonka vaikeutena on kuitenkin 
itsetarkkailun keskittäminen oikeaan asiaan. Reflektiossa tutkija pyrkii eriyt-
tämään oman kokemuksensa toisen ihmisen kokemuksesta. (Perttula 1995c, 
70–71.) Koulukuntaeroista huolimatta fenomenologiselle tutkimukselle on 
yhteistä se, että siinä keskitytään kokemuksen kuvaamiseen, olennaisen etsi-
miseen ja reduktio on yksi tutkimusprosessin vaihe (Kalland 1995, 21). 

Husserlin (1995) mielestä kaiken tietoisuuden perimmäinen ominaisuus 
on intentionaalisuus. Hänen intentionaalisuusteoriansa mukaisesti ihmisen 
tietoisuuden keskeinen luonne näkyy siinä, että se merkitsee jotakin, on suun-
tautunut johonkin. Fenomenologian eräs keskeisistä pyrkimyksistä on tutkia 
tietoisuuden kohteeseen suuntautuvan luonteeen perusrakennetta, jota luon-
nehditaan merkitysrakenteeksi. Husserlin mukaan merkitysrakennetta ei voi 
tutkia sellaisenaan, vaan ainoastaan tietoisuuden suorittamien toimintojen 
kautta. (Husserl 1995, 74.) Satulehto (1992, 64) tähdentää, että tiede saavut-
taa kokonaisuuden vasta, kun mukana ovat myös subjektiiviset asiantilat, ku-
ten tunteet ja aistimukset. Aidon ymmärtämisen katsotaan syntyvän intuitios-
ta, ei teoreettisesta suuntautumistavasta.  

Giorgin (1988b) mukaan fenomenologisen ajattelun ongelmallisuus tu-
lee esille, kun siirrytään tavanonmaisesta tavastamme tarkastella asioita kohti 
ilmiötä itseään (emt., 23). Tutkimusta voidaan pitää fenomenologisena, jos se 
sisältää seuraavat neljä tyypillistä vaihetta. Ensinnäkin tutkimus perustuu il-
miöön liittyvien kokemusten kuvailuun. Merkitykset pyritään tavoittamaan 
sellaisina kuin ne ilmenevät, ovat annettuina. Toiseksi tutkimusanalyysiin 
kuuluu reduktio, jonka avulla pyritään sulkeistamaan kaikki epäolennaisuudet 
ja laskeutumaan puhtaaseen fenomenologiseen tietoisuuteen. Sulkeistamisen 
avulla tutkija saavuttaa tutkittavan ilmiön mielen ts. noeman. Kolmanneksi 
keskitytään ilmiön olemuksen eli eidoksen etsimiseen. Pyritään löytämään 
niitä tekijöitä, jotka muodostavat ilmiön. Neljänneksi tutkimusta ohjaa inten-
tionaalisuus, joka on tietoisuuden perimmäinen ominaisuus. (emt., 26, 42–
53.)  
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Fenomenologia ja eksistentialismi ovat olleet tällä vuosisadalla saksa-
laisen ja ranskalaisen kielialueen merkittävimmät filosofiset suuntaukset. Ne 
liittyvät kiinteästi toisiinsa ja ovat yhä edelleen elinvoimaisia filosofisia lä-
hestymistapoja. (Saarinen 2002, 215.) Fenomenologiasta kehittyi eri ajatteli-
joiden myötä eksistentiaalinen suuntaus. Tämän suuntauksen tärkeimmät 
edustajat Heidegger ja Sarte katsoivat, että ihminen on yksin etsimässä ole-
massaolonsa mielekkyyttä maailmassa, johon hän on aina jollain tavoin suh-
teessa. Ihmistä on tarkasteltava aina maailmassa olevana ja omaan situaati-
oonsa sidottuna. Ihmisellä on vapaus valita oman elämänsä suunta, mutta 
näin tehdessään hän samalla altistaa itsensä epäonnistumiseen. (Heidegger 
2000; Sartre 1965,14.) 

Heideggerin (1962, 60) mukaan fenomenologinen metodi on toisenlai-
nen, radikaali tapa ajatella asioita. Hän korostaa, että vain fenomenologiassa 
on mahdollista tehdä ontologisia tarkasteluja. Heidegger (2000) tarkastelee 
ihmisen olemassaolon perusrakennetta ts. hänen suhdettaan paikkaan ja ai-
kaan. Heideggerin mukaan ihminen on suhteessa omaan ympäristöönsä ja 
eläminen maailmassa on mukautumista siihen, joten ihminen joutuu jatkuvas-
ti tekemään valintoja. Ihmisen olemassaolo on ikään kuin ”heitettynä” ole-
mista maailmassa, jota ihminen itse ei ole valinnut, mutta jossa hänen pitää 
hahmottaa tulevaisuutensa (Heidegger 2000, 229). 

Sartre, joka oli ranskalaisen eksistentialistisen maailmankatsomuksen 
pääedustaja, korostaa yksilökeskeisyyttä ja ihmisen vapautta. Sartre toteaa, 
että ihminen on ”tuomittu vapauteen” eikä kukaan voi ottaa ihmiseltä pois 
hänen omaa valintaansa. Toisaalta vapaudesta ei seuraa rajattomia valinnan 
vaihtoehtoja, vaan ihminen on myös vastuussa elämästään. Eksistentiaalinen 
maailmankatsomus perustuu optimismiin. Katsotaan, että ihminen luo omaa 
tulevaisuuttaan suuntautumalla tulevaisuuteen. (Sartre 1965, 13–36.) Eksis-
tentialismin lähtökohtana on yksityisen ihmisen yksityinen oleminen, hänen 
subjektiivisesti koettu tietoisuutensa (Saarinen 2002, 237). 

Perttulan (2000) mukaan puhdas deskriptiivinen fenomenologia pyrkii 
kohti fenomenologista tavoitetta epistemologisella tasolla, kun taas eksistens-
sin filosofia lähestyy tavoitetta ontologisella tasolla. Eksistentiaalifilosofia 
tutkii ihmisen olemassaoloa ja ihmistä tietoisena, tuntevana ja toimivana sub-
jektina. Tähän näkemykseen nojaavassa tutkimuksessa katsotaan, että ihmi-
sellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Eksistentiaalinen feno-
menologia yhdistää nämä näkemykset tavoitteessaan ymmärtää, miten ihmi-
sen tajunnallinen ja situaationaalinen oleminen luovat perustan niille monille 
tavoille, joilla ihmisen elämä toteutuu. (Perttula 2000, 428–429.)  
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Tutkimuksessa asetetaan kysymyksiä vammaisen lapsen äitinä olemisen 
tavoista ja siitä, miten äidit jäsentävät omaa vanhemmuuden kokemustaan. 
Vanhemmuus on ilmiönä ja tutkimuskohteena varsin monitahoinen. Merki-
tysten etsiminen ja vanhemmuuden olemuksen paljastaminen perustuu koke-
musten kuvaamiseen. Tietäminen on kokonaisuuksien löytämistä satunnaisis-
ta ja vaihtelevista kokemuksista (Varto, 1994, 96). Tämä tavoite on haastava, 
mutta samalla mielenkiintoinen. Jokainen kokee ja tietää omassa elämismaa-
ilmassaan ja siinä tiedossa, joka hänellä jo on. Tätä kutsutaan horisontiksi 
(emt. 1994, 100), jolla tarkoitetaan suunnilleen samaa kuin esiymmärrys il-
miöstä. Rauhala (1989, 13) toteaa, että humanistisissa tieteissä problematiik-
ka on yleensä niin kompleksista, että etukäteen tulee harkita, mitä ilmiön as-
pektia tutkimuksessa tavoitellaan ja miten se saadaan esiin, joten myös Rau-
hala puhuu ilmiön esiymmärryksestä. Rauhala toteaa, että filosofis-onto-
loginen analyysi käy käsi kädessä empiirisen tutkimustoiminnan kanssa, joka 
näkyy tässä tutkimuksessa holistisen ihmiskäsityksen ja fenomenologisen 
tutkimusotteen soveltamisena tutkimusaineiston analysointiin ja tulkintaan.  

Omassa horisontissani eli esiymmärryksessäni on tietoa vanhemmuu-
desta ja vammaisuudesta kasvatustieteilijän ja erityiskasvatuksen ammattilai-
sen näkökulmasta, mutta omakohtaista kokemusta kummastakaan minulla ei 
ole. Pyrin tutkimaan äitien elämismaailmaa moninaisuudessaan heidän omas-
ta näkökulmastaan ja ymmärtämään kokemusten sisäisiä merkityksiä. Pidän 
tutkimukseni lähtökohtana sitä ajatusta, että jokainen äiti tuntee oman elä-
mänsä parhaiten ja haluaa kertoa omista kokemuksistaan tutkijalle. Fenome-
nologis-hermeneuttinen filosofia korostaa, että vain elämismaailman asiat 
voivat tulla tiedon kohteiksi (Varto 1995, 80). Pyrin tutkimuksessani kuljetta-
maan taustalla omaksumaani filosofista näkemystä, koska se antaa suuntavii-
vat siihen, miten tutkimusta toteutetaan. Kriittinen suhtautuminen aikaisem-
paan tietoon, mikä on fenomenologisesti suuntautuneelle tutkimukselle olen-
naista, on vaikuttanut siihen, että edellä esitetty teoreettinen ja kokemukselli-
nen tieto on asetettu tutkimusprosessin ajaksi ikään kuin sulkeisiin, jotta se ei 
ohjailisi tutkimusanalyysiä. 

 
 
 

5.3 Holistinen ihmiskäsitys 
 

Tässä tutkimuksessa tukeudun Rauhalan kuvaamaan ihmiskäsitykseen, joka 
perustuu husserlilaisen ja heideggerilaisen ajattelun synteesiin. Husserlin 
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tajunnan analyysiin on liitetty Heideggerin situaation analyysi, jolloin muo-
dostuu holistinen ihmiskäsitys. (Rauhala 1989, 175.) Rauhalan (1989, 26) 
mukaan ihmiskäsityksen pitää tuoda esille, millaisissa olemisen perusmuo-
doissa ihminen on reaalistunut eli todellistunut. Nämä erilaiset olemismuodot 
antavat tutkimukselle erilaisia tutkimustehtäviä. Ihmiskäsitys perustelee ja 
filosofisesti antaa oikeuden ihmistutkimuksessa vallitsevien ongelmatyyppien 
erilaisuudesta johtuvalle monitieteisyydelle. 

Ihmistieteissä on tullut esille tarve lähestyä ihmistä aiempaa holisti-
semmin. Ihminen halutaan asettaa empiirisen tutkimuksen valokeilaan mah-
dollisimman kokonaisena. Tutkimustyön luotettavuuden kannalta on tärkeää, 
että lukijat tietävät, millaiseen ihmiskäsitykseen kukin tulos perustuu. Tästä 
syystä tutkijan ihmiskäsitystä on syytä analysoida. (Perttula 1995c, 14.) 

Perttulan (1995a) mukaan Rauhala on analysoinut laajasti ymmärtäen 
ihmisen ontologiaa. Hän on edennyt hyvin pitkälle ihmistieteiden filosofian 
analyysissa, jota hän kykenee kuvaamaan ankarasti ja selkeästi. Tätä ihmiskä-
sitystä pidetään erityisen selkeyttävänä perustana ihmistieteelliselle etenkin 
tajunnantieteelliselle tutkimukselle. Eksistentialitis-fenomenologinen ihmis-
käsitys katsoo ihmistä valintoja tekevänä yksilönä. Ihminen pyrkii omilla 
teoillaan antamaan merkitystä elämälleen. Siis myös jokainen äiti tekee omat 
valintansa rakentaessaan omaa vanhemmuuttaan itselleen sopivaksi.  

Rauhalan (1989, 27) mukaan ihmisen ongelmaa analysoitaessa joudu-
taan kysymään, miten ihminen on olemassa. Toisin sanoen, miten hän reali-
soituu silloin, kun hän tulee ihmistieteissä tutkimuksen kohteeksi. Rauhalan 
kuvaaman holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen todellistuu kolmessa 
olemisen perusmuodossa, jotka ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situatio-
naalisuus. Hän erottelee tajunnallisuudessa psyykkisen ja henkisen olemassa-
olon. Tajunnallisuus on psyykkis-henkistä olemassaoloa, mutta henkinen ih-
misessä sisältää jotakin laajempaa ja syvempää kuin psyykkinen taso (Puoli-
matka 2004, 37,302). Henkinen ihmisessä luo mahdollisuuden tarkastella ja 
reflektoida omaa käyttäytymistään ja sen myötä kehittyä ihmisenä. Keholli-
suus taas tarkoittaa olemassaoloa orgaanisena olentona. Situationaalisuudella 
tarkoitetaan olemassaoloa suhteutuneisuutena elämäntilanteeseen. Holistises-
sa ihmiskäsityksessä jokainen näistä olemisen perusmuodoista edellyttää toi-
sensa ollakseen olemassa. (Rauhala 1989, 29–48, 53–57.) 

Tajunnallisuudella tarkoitetaan sitä, että jokainen ihminen ajattelee, tun-
tee ja kokee, eli reaalistuu tajunnallisena olentona. Jos kokemusta ei ole, ei 
ole tajuntaakaan. Tajunta käsitetään tässä ihmiskäsityksessä inhimillisen ko-
kemisen kokonaisuudeksi. Fenomenologiassa ihmisen tajunnallisuuden pe-
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rusluonteena pidetään intentionaalisuutta, joka merkitsee ominaisuutta suun-
tautua aina johonkin. Ajattelun tietoisuuden ja tajunnan olemassaolo on in-
tentionaalista, riippuvaista maailmasta ja ihmisestä, joka ajattelee (Varto 
1994, 43). Tajunnallisuuden perusrakennetta on fenomenologisen tradition 
piirissä kuvattu sekä intentionaalisuuden että myös mielellisyyden käsitteillä. 
Kun koemme jotakin eli tiedämme, uskomme, tunnemme jne., se tapahtuu ai-
na jonkin mielen avulla. Mieli eli noema on sitä, jonka avulla ymmärrämme 
ilmiöt ja asiat joksikin. Mieli on merkityksen antaja ja tajunnan tietynlainen 
perusyksikkö. Mieli on siten merkityselementti, jolla tai jossa ymmärrämme 
jonkin esineen tai asian joksikin. Kun mieli asettuu yhteyteen jonkin asian tai 
esineen kanssa siten, että ymmärrämme tuon asian tai esineen ilmenneen mie-
len avulla, puhumme merkityssuhteista. Nämä merkityssuhteet liittyvät toi-
siinsa mielellisyyden sitomana ja muodostavat keskenään verkostoja, joista 
rakentuu maailmankuvamme ja käsityksemme itsestämme. (Rauhala 1989, 
29–32.) 

Rauhala (1989) kuvaa ihmisen orgaanista elämää käsitteellä mielekäs, 
jolla hän viittaa ihmiselimistön elintoimintojen tarkoituksenmukaisuuteen. 
Olemme reaalisia kehomme ulottuvuuksissa eli sen tarjoamassa koordinaatis-
tossa. Kehollisuus merkitsee ihmisen olemassaoloa orgaanisena tapahtumana. 
Tällä tarkoitetaan sitä, että ainakin aivot, hermosto, geenit ja verenkierto pitää 
olla olemassa, jotta olentoa voidaan kutsua ihmiseksi. Havaitseminen tapah-
tuu aistielinten herkkyysrajoissa. Käsitämme ulottuvuuksia, koska kehomme 
on avaruudellinen. Ihmisen on mahdollista käsittää aikaa, koska itse olemme 
ajallisuutta elimistömme historiallisissa prosesseissa ja elintoimintojemme 
rytmeissä. Tajunnallinen mielekkyys sijoittuu siten kehollisuuden asettamiin 
rajoihin ja on siinä mielessä olemassa juuri sen avulla.  

Perttula (1995a) toteaa, että situationaalisuus eli elämäntilanteisuus yh-
distää Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen eksistentiaaliseen fenomeneologi-
aan. Lähes samassa merkityksessä on Heidegger käyttänyt minäkohtaisen 
maailman käsitettä, jonka hän määrittelee siten, että maailma on henkilökoh-
taisesti indeksoitu, jokaiselle subjektille erikseen. Situationalisuudella ihmi-
sen olemassaolon muotona tarkoitetaan ihmisen kietoutuneisuutta oman elä-
mäntilanteensa kautta todellisuuteen (Rauhala 1989, 35). Elämäntilanteisuu-
della viitataan kaikkeen siihen, mihin ihmisen kehollisuus ja tajunnallisuus 
on suhteessa. Kun ihminen kietoutuu situaationsa rakennetekijöihin eli kom-
ponentteihin, hän tulee samalla sellaiseksi kuin niiden luonne edellyttää. Osa 
ihmisen situaation komponenteista määräytyy kohtalonomaisesti, jolloin hän 
ei itse ole voinut valita niitä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhemmat, geenit, 
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ihonväri, vammaisen lapsen saaminen, kansallisuus jne. Moniin situaationsa 
komponentteihin hän voi vaikuttaa, kuten ammatin- ja aviopuolison valin-
taan, asuntoon ravintoon jne. (Rauhala 1989, 35–36.) 

Rauhala tuo situaation yhteydessä esiin käsitteen faktisuus, jolla hän 
viittaa situaation reaalisisältöön. Situaation komponenttien olemassaolo mer-
kitsee aina välttämättömyyssuhdetta riippumatta siitä, ovatko ne kohtalon-
omaisesti määräytyneitä, ihmisen itsensä valitsemia, konkreettisia vaiko ide-
aalisia (Perttula 1995c, 19). Empiirisessä tutkimuksessa situaation faktisuu-
della on merkittävä sija. Siinä täytyy selvittää tarkasti, minkä elämäntilanteen 
reaalisisällön mielellistä muotoutumista tajunnassa seurataan. Tutkijan pitää 
olla selvillä elämäntilanteen reaalisisällöstä, joka ihmisen tajunnassa tulee 
esille tietynlaisena mielellisenä merkityssuhteena, jolloin puhutaan kokemuk-
sesta. Situaatio on kaikkien niiden elämänilmiöiden, ihmisten, asiantilojen ja 
esineiden kokonaisuus, joiden alaisena tietyn ihmisen orgaaninen ja tajunnal-
linen olemassaolo reaalistuvat. (Rauhala 1993.) Perttula (1998, 389–390) 
käyttää tutkimuksessaan käsitettä koettu elämänrakenne, joka jäsentää ihmi-
sen ja elämäntilanteen erottamatonta vastavuoroisuutta. 

 
 

5.4 Ihmiskäsitys vanhemmuuden kokemuksissa 
 

Rauhalan esittämä holistisen ihmiskäsitys antaa tutkijalle suuntaviivoja hah-
mottaa vanhemmuuden kokemusta riittävän laajasti. Mielestäni tämä ihmis-
käsitys huomioi ihmisen kokonaisuutena ja on selvillä siitä, että situaation 
rakennetekijöillä on yhteys ihmisen olemassaolon laatuun. Jokaisen ihmisen 
persoona ja ainutlaatuisuus kuvastuu hänen elämäntilanteisuudestaan, johon 
hänen kehonsa ja tajuntansa ovat kiinteästi yhteydessä. Elämäntilanteisuuden 
tarkastelu nousee tässä tutkimuksessa keskeiseen asemaan, koska sen yhtey-
det äidin vanhemmuuden kokemuksiin ja elämän jatkumoon katsotaan mer-
kittäviksi. 

Tajunnallisuudella tarkoitetaan äitien kokemuksia suhteestaan omaan 
lapseensa ja luopumista terveen lapsen vanhemmuudesta sekä suhdetta saa-
maansa tukeen. Äidit rakentavat kaiken aikaa omaa maailmankuvaansa ja 
käsityksiään itsestään. Vaikean tilanteen hyväksyminen ja kypsyminen erilai-
seen vanhemmuuteen liittyvät näihin merkityksiin ja ovat yhteydessä elä-
mänhallinnan tunteeseen. Merkitykset muodostuvat suhteessa ihmisen ulko-
puolella olevaan todellisuuteen ja suhteessa omaan itseen. Kokemuksen mie-
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lellisyys antaa sille merkityssuhteita ja tajunnallisuudessa tapahtuu myös jat-
kuvaa uudelleen jäsentäytymistä. (Perttula 1996, 219). Vanhemmuuden teh-
tävän tiedostaminen ja vanhempana olemisen ilon löytäminen johdattaa ih-
mistä löytämään vanhempana olemisen merkityksen. Tajunnallisuuteen liitty-
vät kaikki ne emotionaaliset tunteet, joita äiti kokee vanhempana toimiessaan. 
Ihmisen tunne-elämän syvimmän tason muodostavat henkiset tunteet, kuten 
kokemus elämän mielekkyydestä sekä siihen liittyvä elämän halu ja onnelli-
suus (Puolimatka 2004, 36).  

Nainen, joka on synnyttänyt lapsen on äiti. Hänen identiteettinsä yksi 
keskeinen tekijä on äitiys, joka Rauhalan mukaan merkitsee juuri suhdetta 
omaan lapseen. (Rauhala 1989, 38.) Tajunnallisuus äitien kokemusten tutki-
muksessa merkitsee tässä tutkimuksessa ensinnäkin niitä tunteita ja koke-
muksia, joita vammaisen lapsen äidit ovat lapsensa kautta käyneet läpi. Maa-
ilmankuvan muodostuminen ja kuva omasta itsestä ja äitiydestä liittyy koke-
muksen kautta tajunnallisuuteen. Vanhemmuuden kokemus käsitteenä sisäl-
lyttää piiriinsä vielä laajemman ympäristön. Siihen liitetään puolisona olemi-
nen, suhteet toisiin lapsiin, omiin vanhempiin, ystäviin ja kaikkiin sellaisiin 
ihmisiin, joihin olemme suhteessa lapsen vanhempana. Tässä tutkimuksessa 
äidin kokemusta omasta vanhemmuudestaan tulkitaan laajasti sisällyttäen sii-
hen sosiaalisen verkoston suhteet ja niihin liittyvät tajunnallisuuden koke-
mukset. 

Tajunnallisuus liittyy myös niihin kokemuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin, 
joita päivähoidon henkilökunta perhettä tukiessaan käy läpi. Päivähoidon 
henkilökunnan toimintaa leimaa intentionaalisuus ts. ominaisuus suuntautua 
tavoitteeseen. Tutkimuksessani käsitän intentionaalisuuden tavoitteeksi tukea 
vanhempia niin, että vanhempien kyvyt ja voimat kasvattaa ja hoitaa lastaan 
kotona vahvistuisivat. Toisaalta myös äitien omat intentiot ovat tarkastelun 
kohteena, koska fenomenologiassa tajunnallisuuden perusrakennetta kuva-
taan mielellisyyden ja intentionaalisuuden käsitteillä. Myös äideillä on pyr-
kimys saada tukea jostakin, selviytyä ongelmallisesta tilanteesta ja saavuttaa 
itselleen tasapainoinen mielentila. Tämä tutkimus on kiinnostunut niistä mer-
kiyssuhteista, jotka liittyvät vammaisten lasten äitien ja päivähoidon henkilö-
kunnan välisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Situationaalisuudella viitataan siihen elämäntilanteeseen, jossa vammai-
sen lapsen äiti elää. Situaatio on kaikkien niiden elämänilmiöiden, ihmisten ja 
asiantilojen kokonaisuus, joiden vallitessa vammaisen lapsen äidin orgaani-
nen ja tajunnallinen eläminen realisoituu. 
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Joihinkin elämäntilanteensa komponentteihin hänellä on mahdollisuus 
vaikuttaa, mutta on myös sellaisia rakennetekijöitä, jotka määrittyvät kohta-
lonomaisesti. Kukaan tämän tutkimuksen äideistä ei etukäteen tiennyt, että 
lapsi olisi vammainen. Kaikki äidit olivat lapsen saadessaan alle 40-vuotiaita, 
eikä mitään riskitekijöitä ollut ennakoitavissa. On olemassa asioita, joihin 
emme voi vaikuttaa, meidän on vain opittava elämään niiden kanssa. 

Lähiympäristön ihmissuhteilla on kiinteä yhteys ihmisen kokemuksiin 
elämästään. Olen kiinnostunut näistä vuorovaikutussuhteista, sillä mielestäni 
ne ovat kiinteästi yhteydessä äidin jaksamiseen. Aivan erilainen elämäntilan-
ne on äidillä, joka elää yksin vaikeavammaisen ja autistisen lapsen kanssa, 
kuin perheen ja sukulaisten tukemalla äidillä. Tässä tilanteessa päivähoidon 
äitiyttä ja vanhemmuutta tukevia toimia tarvitaan. Elämäntilanteisuuteen ja 
situaation komponentteihin voidaan vanhemmuutta tukien vaikuttaa, mutta 
olisi hyvä tietää, miten se tehdään parhaiten.  

Holistiseen ihmiskäsitykseen liittyy myös kehollisuus, koska ihminen 
on kokonaisuus. Tässä tutkimuksessa käsitän kehollisuuden olevan yhteydes-
sä niihin orgaanisiin tapahtumiin, jota äiti kokee hoitaessaan vaikeasti vam-
maista lastaan. Äidin väsymys on eräs olennainen asia, joka monissa aikai-
semmissa tutkimuksissa on tullut esille. Psykosomaattiseksi oireeksi luokitel-
tu väsymys on tutkimusten (Huttunen 1991; Mäki & Rusanen 1991) mukaan 
kaikkein yleisin äitien oireista, ja tähän liittyy myös ajoittainen masennus. 
Äidillä on pelko omien voimien riittämättömyydestä, mikä osaltaan selittää 
äidin oireita. Varsinkin autistinen lapsi, joka saattaa valvoa monia öitä peräk-
käin, on erittäin rasittava hoidettava. Äidin väsymys on yhteydessä äidin ja 
lapsen suhteeseen ja tunteisiin lasta kohtaan. Tätä kautta kehollisuus kiertyy 
takaisin tajunnallisuuteen, ja yhdessä ne ovat suhteessa situationaalisuuteen.  

 
 
   

5.5 Fenomenologisen tutkimusmetodin soveltaminen 
tutkimustehtävään  
 

Metodin valintaan on johtanut kasvava kiinnostus fenomenologiseen lähes-
tymistapaan ja pyrkimys löytää metodi- ja analyysimenetelmä, jolla voidaan 
kattavasti käsitellä syvällisen kokemuksen merkitystä. Tutkimus lähtee siitä 
käsityksestä, että ihminen tietää maailmasta oman kokemuksensa kautta, ja 
fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena on saada esille ja kuvata koke-
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muksen runsaus ja yltäkylläisyys. Perttulan (1995b, 4) mukaan fenomenolo-
gisen psykologian metodia voidaan soveltaa kaikkiin erityistieteisiin, joissa 
halutaan tutkia ihmisten kokemusta. Psykologiaan liittyvien ilmiöiden tutki-
misen ohella metodin voidaan katsoa soveltuvan ainakin hoito- ja kasvatus-
tieteisiin.  

Fenomenologinen tutkimus on kiinnostunut tutkittavien välittömässä to-
dellisuussuhteessa muodostuvista merkityksistä (Perttula 1995c, 64). Aineis-
ton hankinta painottuu siihen, että haastateltava saadaan kuvaamaan niitä 
arkipäiväisen elämänsä tilanteita, joissa tutkijaa kiinnostavaan asiaan liittyvät 
kokemukset ovat muodostuneet ja jotka haastateltava itse liittää tutkijaa kiin-
nostavaan asiaan. Käytännössä haastattelussa esitettyjen kysymysten tulisi 
olla mahdollisimman strukturoimattomia. (Perttula 2000, 440.) 

Laadullisen aineistolähtöisen tutkimuksen perusprosessina voidaan pitää 
sisällönanalyysia, jolla voidaan käsitellä erilaista suullista ja kirjoitettua kom-
munikaatiota. Sisällönanalyysi on mahdollista käsittää väljänä teoreettisena 
kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin (Tuomi & 
Sarajärvi 2002, 93). Sisällönanalyysi sopii täysin struktoroimattomankin ai-
neiston analyysiin saattamaan ilmiön kuvaus tiivistettyyn muotoon. Aineis-
tolähtöisessä tutkimusprosessissa tutkimusaineistosta muodostetaan teoreetti-
nen kokonaisuus. (emt., 70.) Laadullinen aineisto on tutkimuksessa konkreet-
tisesti esillä koko tutkimuksen ajan. Tutkimusprosessissa aineiston yhä uu-
delleen lukeminen ja kirjoittaminen avaa aineistoa tutkijalle. 

Sisällönanalyysi-prosessista muodostuu erilainen riippuen tutkimusteh-
tävän luonteesta sekä tutkijasta. Tutkijan on mahdollista käyttää sisällönana-
lyysiä yksinkertaisesti tai hyödyntää menetelmän antamia mahdollisuuksia 
kehittäen menetelmää luovasti. Tuomen ja Sarajärven (2002, 104) mukaan 
sisällönanalyysin esitettyjä säännöstöjä ei pidä ymmärtää teknisiksi analyysin 
välineiksi vaan eräänlaisiksi orientoitumistavoiksi, jolla tulkintaa systemati-
soidaan tutkinnan mielivaltaisuuden välttämiseksi. 

Aineistonlähtöisessä sisällönanalyysissä voidaan erottaa kolme erilaista 
mallia, jotka perustuvat erilaisiin tutkimusperinteisiin, mutta tietyllä tasolla ja 
varauksin puhutaan analyysin samankaltaisesta etenemisestä. Fenomenolo-
gis-hermeneuttiseen perinteeseen nojaava suuntaus avaa tutkimuskysymysten 
näkökulmasta olennaisen aineistosta ja nostaa esiin merkitysten muodostamia 
kokonaisuuksia (Laine 2001, 41). Merkityskokonaisuudet löydetään saman-
laisuuden eli sisäisen yhteenkuuluvuuden perusteella eri sisältöalueiden yh-
teyteen. Analyysissä pyritään tematisoimaan, käsitteellistämään ja kerronnal-
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lisesti yleistämään esitetyt kuvaukset. Synteesivaiheessa erillään tarkastellut 
merkityskokonaisuudet tuodaan yhteen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 103.) 

 Yhdysvaltalaiseen tutkimusperinteeseen nojaavassa mallissa puhutaan 
aineiston pelkistämisestä, ryhmittelystä, alakategorioiden, yläkategorioiden ja 
yhdistävien kategorioiden luomisesta (Kyngäs & Vanhanen 1999, 7–9). Her-
meneuttiseen tekstitulkinnan perinteeseen suuntautunut tutkimus lähtee liik-
keelle Siljanderin (1988) mukaan valmistavasta tulkinnasta. Tekstin tulkinta 
ymmärretään tietyntyyppisenä käännöstapahtumana. Tutkimuksen edellytyk-
senä pidetään tutkijan esiymmärrystä. Valmistelevan tutkinnan jälkeen her-
meneuttisen spiraalin mukaisesti edetään teksti-immanentti tulkintaan eli 
osasta kokonaisuuteen. Koordinoivassa tulkinnassa yksittäinen teksti tulki-
taan suhteessa laajempaan merkityskokonaisuuteen.  

Tämän tutkimustyön sisällönanalyysi perustuu fenomenologis-eksis-
tentiaalis-hermeneuttiseen lähestymistapaan, jossa aineiston analyysi etenee 
Giorgin (1988a, 10–19) ja Perttulan (1995c, 68–89) esittämän fenomenologi-
sen psykologian metodin mukaisesti. Tutkimusprosessi on induktiivinen ja 
siinä edetään yksittäisen ihmisen kokemuksista yleiseen teoreettiseen tietoon. 
Tutkijan on kuitenkin kaikissa analyysin vaiheissa pyrittävä ymmärtämään 
tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan. Toisen ihmisen tutkimisessa on 
aina vaikeutena ns. toiseuden ongelma, jolla tarkoitetaan tutkijan vaikeutta 
ymmärtää toisen ihmisen elämänkulkua. Kuvaaminen ja tulkinta ovat suunta-
uksen keskeisiä tapoja käsittää tietoa ja niillä keinoin tutkija pyrkii avaamaan 
ilmiön. Fenomenologisen psykologian analyysimenetelmä sisältää viisi vai-
hetta, mutta Giorgi (1988a) korostaa, että metodi täytyy muotoilla aina tutkit-
tavan ilmiön ehdoilla, kuten tässäkin tapauksessa vanhemmuuden ilmiötä 
tarkastellessa.  

1. Metodin ensimmäisessä vaiheessa tutkimusaineistoon tutustutaan 
avoimesti ja huolellisesti pyrkien saamaan siitä kokonaisnäkemys. 
On tärkeää, että tutkijalla on mahdollisuus ymmärtää tutkittavan 
kieltä ja lukea tekstiä niin usein kuin mahdollista, jotta hänelle muo-
dostuu kokonaiskuva ilmiöstä.  

2. Toisessa vaiheessa tutkimusaineistosta erotetaan merkityksen sisäl-
täviä yksiköitä. Merkityksen sisältämät yksiköt eivät aina välttämät-
tä ilmaannu tekstissä sellaisenaan, vaan muodostuvat useammasta 
haastateltavan puheenvuorosta.  
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3. Kolmannessa vaiheessa jokainen merkityksen sisältävä yksikkö 
käännetään tutkittavan kieleltä tukijan tieteenalan yleiselle kielelle, 
tässä tutkimuksessa kasvatustieteen kielelle.  

4. Neljännessä vaiheessa tutkijan kielelle käännetyistä merkityksen si-
sältävistä yksiköistä muodostetaan jokaisen haastateltavan yksilö-
kohtainen merkitysverkosto, joka muodostaa jo osan tutkimusaineis-
toa. 

5. Metodin viimeisessä vaiheessa siirrytään kaikkien tutkittavien ker-
tomuksen muodossa olevista yksilökohtaisista merkitysverkostoista 
yleiseen merkitysverkostoon. Yksityinen, subjektiivinen kokemus ei 
tässäkään vaiheessa saa häipyä.  

(Giorgi 1988a, 10–19.) 
 

Tässä tutkimuksessa fenomenologisen psykologian metodi ja eksistentiaali-
nen ihmiskäsitys toteutuu syvällisimmin äitien kokemusten kuvaamisessa, 
onhan vammaisen lapsen äiti kokemuksineen tutkimuksen keskiössä. Olen 
pyrkinyt toteuttamaan Giorgin tutkimusmetodia ja aineiston analyysia varsin 
yksityiskohtaisesti äitien kokemusten tarkastelussa, sillä johdonmukaisesti 
vaiheittain etenevä metodi auttoi hallitsemaan tämän tutkimuksen strukturoi-
matonta haastatteluaineistoa. Jokaisesta äidistä on tehty oma, tiivistetty van-
hemmuuskertomus eli yksilökohtainen merkitysverkosto ja sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen kuvaaja, joilla äidin elämäntilanteisuutta ja vanhemmutta pyri-
tään ilmiönä hanhmottamaan. Yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa koros-
tuu kokemusten yksilöllisyys eksistentiaalisen näkemyksen mukaan. 

Perttula (1996) luonnehtii fenomenologista metodiaan lähinnä deskrip-
tiivisyyteen pyrkiväksi fenomenologisen psykologian metodiksi erotuksena 
hermeneuttisesta eli tulkitsevasta fenomenologiasta. Deskriptiivisyydellä tar-
koitetaan sitä, että kuvataan ilmiötä juuri sellaisena kuin se itsensä ilmentää, 
siihen mitään lisäämättä tai siitä poistamatta. Deskriptiolla viitataan tutkitta-
van antaman kuvauksen mahdollisimman suureen vastaavuuteen hänen alku-
peräisen kokemuksensa kanssa, ja siten sen merkitys liittyy tutkittavien ta-
paan tuottaa tutkimusaineistoa. Deskription merkitys viittaa myös tutkijan 
pyrkimykseen kuvata tutkittavien kokemus mahdollisimman alkuperäisessä 
muodossa, silloin tutkittavan kokemuksen ilmaisu ja tutkijan siitä muodosta-
ma kuva vastaavat toisiaan. 

Fenomenologisen psykologian metodin yleinen osa koostuu perustoi-
mintatavassa vain yhdestä vaiheesta, mutta tässä tutkimuksessa vaadittiin sen 
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soveltamista samaan tapaan kuin Perttula (1996; 1998) on tehnyt omassa tut-
kimuksessaan. Koska yhtä äitien kokemuksiin perustuvaa yleistä merkitys-
verkostoa eli vanhemmuuden kokemusta ei mielestäni ollut mahdollista muo-
dostaa, päädyin tiivistämään kokemukset kolmeen erilaiseen vanhemmuus-
tyyppiin, jotka muodostavat kokoavan käsitteen. 

Päivähoidon henkilökunnan kokemusten kuvaamisessa tutkimuksen tar-
kastelun kannalta keskeiseksi tutkimusteemaksi muodostui henkilökunnan 
kokemukset dialogista äitien kanssa, jolloin aineiston käsittelyssä painottuu 
enemmänkin hermeneuttinen tutkimusote. Tutkimusmetodia on henkilökun-
nan kokemusten analysoinnissa sovellutettu eri tavoin, koska henkilökunnan 
aineistosta ei ollut tarkoituksenmukaista muodostaa samanlaisia yksilökohtai-
sia merkitysverkostoja kuin äitien aineistosta. Henkilökunnan ja opettajien 
haastattelut on tehty periaatteessa samalla tavoin kuin äitien, mutta aineiston 
analysointi keskittyy yhteisten sisältöjen etsimiseen sisällönanalyysin kei-
noin. Tutkimustulosten esittelyssä eivät enää yksityiset henkilökunnan jäse-
net erotu joukosta, vaan tuloksia tarkastellaan yleisellä tasolla. Äidin elämän-
tilanteen jatkumon luvussa käsitellään opettajien kokemuksia yhteistyöstä sa-
malla tavoin. Olen päätynyt siihen ratkaisuun, että tulen selvittämään tutki-
musmetodia tarkemmin aineiston analyysin edetessä ja myös tutkimustulos-
ten esittelyn yhteydessä. 
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6 Tutkimuksen toteutus 

 
6.1 Tutkimusprosessin eteneminen ja tutkimusaineisto 

 
Tutkimusaineisto koostuu vammaisten lasten äitien ja päiväkotien erityis-
ryhmissä työskentelevien työntekijöiden sekä koulun opettajien haastatteluis-
ta. Tutkimusaineiston muodostaa 32 eri aikoina tehtyä haastattelua ja haasta-
teltavia oli tutkimuksessa kaikkiaan 24. Esihaastattelut eivät ole mukana tut-
kimusaineistossa. Tutkimusaineiston kerääminen alkoi vuonna 1998, jolloin 
haastattelin sekä päiväkodin työntekijöitä että vammaisten lasten äitejä. Nä-
mä haastattelut muodostivat vuonna 2002 tarkastetun lisensiaattityöni aineis-
ton. Myöhemmin, viiden vuoden kuluttua vuonna 2003 haastattelin uudelleen 
samoja äitejä, jotka olivat tutkimushenkilöinä jo vuonna 1998. Heistä kah-
deksan osallistui uusintahaastatteluun. Lisäksi haastattelin kuutta koulun 
opettajaa, joilla oli kokemusta erityisoppilaista. Tämän lisäaineiston tavoit-
teena oli kartuttaa tietoa äidin elämäntilanteen jatkumosta viiden vuoden ai-
kajänteellä. Lisäksi saatiin tietoa kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Seu-
raava kuvio selventää tutkimusaineiston muodostumista:  
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Kuvio 3. Tutkimusprosessin eteneminen ja tutkimusaineisto 

 
Fenomenologisessa tutkimuksessa aineisto hankitaan useimmiten harkinnan-
varaisesti, ja valitaan sellainen tutkittavien joukko, jolla on omia kokemuksia 
tutkittavasta ilmiöstä (Åstedt-Kurki & Nieminen 1997, 155). Tutkimukseni 
alkuvaiheessa olin suunnitellut, että haastattelisin myös vammaisten lasten 



82 Tuula Tonttila 

 

isiä, mutta päätin luopua tästä hankkeesta tutkimusaiheeni ongelmanasettelun 
vuoksi. Varsin pian ilmeni, että vuorovaikutus päivähoidon henkilökunnan ja 
isien kesken oli ollut olosuhteiden vuoksi vähäistä. Sellainen yhteys, joka 
täyttäisi dialogin vaatimukset oli harvinaista. Alasuutari (2003, 160) toteaa 
tutkimuksessaan, että vanhempien puheessa tulee esille äidin ensisijaisuus 
vuorovaikutuksessa kasvatuksen ammattilaisten kanssa. Tämä ilmenee Ala-
suutarin mukaan siinä, millä perustein isä jäi tai jätettiin pois haastatteluista.  

Koska vuorovaikutukseen ja avun antamiseen ja saamiseen liittyy aina 
kaksi osapuolta, asiaa tarkastellaan sekä äitien kokemusten että päivähoidon 
henkilökunnan kokemusten pohjalta. Tämän tutkimuksen haastateltavista 
useat äidit olivat ”omalla tavallaan” yksinhuoltajia, joten isän osuus perhe-
elämään jää heidän osaltaan melko vähäiseksi. Keskusteluissa ilmeni, että 
monien perheiden isät ovat matkatyössä, joten aikaa kotona olemiseen jää hy-
vin vähän, ja se aika on tarpeen siihen, että perheen äiti saa edes hetkisen le-
vähtää. Tutkimukset (Hautamaki 1996; Lamb 1997; Tauriainen 1994) osoit-
tavat, että perheen äiti kantaa päävastuun lapsen kasvatuksesta ja hoidosta, ja 
yleensä äidit keskustelevat näistä asioista päiväkodin henkilökunnan kanssa 
ja nämä ovat myös tavanomaisesti naisia. Repstad (1988, 52) toteaa, että nai-
sen on helpompi saada kontakti toiseen naiseen kuin mieheen. Tämä tutkimus 
perustuu syvähaastatteluun, jossa käytiin läpi tunteita ja kokemuksia kaikilta 
elämänalueilta, joten minäkin tutkijana ja naisena pystyin mielestäni luomaan 
haastattelutilanteesta luontevan ja tunteita esille tuovan. Tutkimuksen eräänä 
tarkoituksena oli tarjota äideille eräänlainen kokemuksen jakamisen ja pur-
kautumisen kanava. Sellaiseksi äidit sen kokivatkin ja arvostan suuresti tätä 
tutkimusaineistoani, sillä riittävän runsas aineisto antaa sisällön tutkimuksel-
le. 

Äitien melko pientä osuutta tutkimusjoukosta voin perustella sillä, että 
kohdejoukko koostuu myös päivähoidon henkilökunnasta ja koulun opettajis-
ta, ja tarkoituksena on saada tietoa myös äitien ja kasvatuksen ammattilaisten 
välisestä dialogista. Tällöin odotetaan, että haastateltavilla on ollut vuorovai-
kutusta keskenään useiden kuukausien, mahdollisesti useiden vuosien aikana. 
Koska tutkimuksessa etsitään tietoa siitä, miten vanhemmuutta perheessä tue-
taan kasvatuskumppanuuden avulla, tämä edellyttää kokemusta vuorovaiku-
tuksesta osapuolten kesken. Jos tätä kokemusta dialogista ei ole, kuten isien 
tapauksessa, tulokset jäävät laihoiksi. Aineistopohjaisessa tutkimuksessa on 
erityisen tärkeää perustaa tutkimusraportti haastatteluaineiston pohjalle, joten 
näillä perusteilla rajasin tutkimuksen koskemaan äitien ja kasvatuksen am-
mattilaisten välistä vuorovaikutusta. Toisaalta äidit toimivat informantteina 
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isien kokemuksista ja samalla kertovat omaa kokemustaan isiin liittyvistä asi-
oista.  

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu kaikkiaan 32:sta eri aikoina teh-
dystä haastattelusta ja tutkimus on tehty kahden eteläsuomalaisen kaupungin 
alueella. Aluksi haastattelin kahdeksaa päiväkodin työntekijää (erityislasten-
tarhanopettaja, lastenhoitaja, kehitysvammahoitaja), jotka työskentelivät päi-
väkodin erityisryhmissä. Näissä ryhmissä hoidetaan kehitysvammaisia, lii-
kuntavammaisia ja autistisia lapsia. Tutkimukseen valitsin sellaisia henkilöi-
tä, joilla oli muutaman vuoden kokemus työstä. Toisen haastateltavien jou-
kon muodostaa kymmenen äitiä, joilla on kehitysvammainen, monivammai-
nen tai autistinen lapsi. Tutkimustehtävän vuoksi halusin valita haastatelta-
viksi sellaisia äitejä, joiden lapsi on mielestäni suhteellisen vaativa hoidetta-
va. Lapsi tarvitsee runsaasti apua päivittäisissä toimissaan, joko vammansa 
tai autistisen käyttäytymisensä vuoksi. Pattonin (1990) mukaan tutkijan on 
kriittisesti pohdittava ja suunniteltava, onko tutkimuksen kannalta tarkoituk-
senmukaista tutkia vain muutamia tapauksia syvällisemmin vai monia tapa-
uksia pintapuolisemmin. Näitä metodologisia pohdintoja tehdessäni päädyin 
siihen, että oman tutkimustehtäväni ongelmanasettelun vuoksi on järkevää 
saada haastatteluista riittävän syvällisiä tuottaakseen tarkoituksenmukaista ai-
neistoa tutkimukselle. 

Saadakseni haastattelukokemusta tein kaksi esihaastattelua vuoden 1997 
lopulla. Nämä haastattelut eivät ole mukana tutkimuksessa. Oma pitkä työ-
kokemukseni yhteistyöstä vanhempien kanssa ja tutkimuksen aihepiirin tun-
temus tukivat mielestäni haastattelutyötä. Varsinaiset tutkimushaastattelut 
käynnistyivät keväällä 1998 siten, että lähetin äideille haastattelupyyntöjä 
niihin päiväkoteihin, joissa tiesin olevan erityisryhmiä tai integroituja ryhmiä. 
Ne äidit, jotka olivat suostuvaisia haastatteluun, ottivat itse yhteyttä minuun 
ja sovimme haastattelun ajankohdasta. Silvermanin (1993) mukaan kvalitatii-
vinen tutkimusmetodi haastattelumenetelmää käytettäessä perustuu siihen, et-
tä teoreettisesti valitulle yksilölle tai ryhmälle esitetään avoimia kysymyksiä. 
Tässä tutkimuksessa tutkimusjoukko on valittu teoreettisesti varmistaen, että 
tutkittavilla henkilöillä on omia kokemuksia ilmiöstä. Toisaalta teoreettisesti 
valitusta joukosta on valikoitunut tutkimushenkilöiksi sellaiset äidit, jotka va-
paaehtoisesti suostuivat haastatteluun. Laadullisessa tutkimuksessa on olen-
naista valita tutkittavat niin, että tutkimuskohteesta saadaan olennaiset piir-
teet esille. 

Haastattelin ensin päiväkodin henkilökuntaa. Kaikki nämä haastatelta-
vat henkilöt toimivat niissä päiväkodeissa, joissa hoidettiin tutkimukseen 
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osallistuneiden äitien lapsia. Tutkimuksessa ei eritellä ammattiryhmiä, koska 
jokainen omalta osaltaan tekee yhteistyötä vanhempien kanssa. Kun aloitin 
haastattelut, en ollut vielä päättänyt täsmällisesti, montako haastateltavaa ot-
taisin mukaan tutkimukseen. Jonkinlainen hahmotelma minulla oli mielessä-
ni, mutta ajattelin jättää lopullisen päätöksen tuonnemmaksi, koska tiesin ole-
van mahdollista saada lisää haastateltavia, jos niin tarvitaan. Kvale (1996, 
102) toteaa, että kvalitatiivisessä tutkimuksessa haastateltavien joukko pyrkii 
yleensä olemaan joko liian suuri tai pieni. Tavallisesti haastateltavien määrä 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa on 15. Jos joukko on liian pieni, yleistysten 
teko tutkimuksessa on ongelmallista. Liian suuren tutkimusjoukon taas ky-
seessä ollen syvällisten tulkintojen mahdollisuus vaikeutuu. Tässä tutkimuk-
sessa haastateltavien määrä (24) sijoittuu siis lähelle keskiarvoa.  

Jo ensimmäisten haastattelujen aikana huomasin niistä tulevan varsin 
syvällisiä ja totesin, että sain tarvittavan materiaalin hieman pienemmällä 
haastattelujen määrällä kuin alunperin suunnittelin. Fenomenologisen psyko-
logian tutkimuksissa saturoitumisella voidaan viitata tietyn kokemussisällön 
nousemiseen yhä uudelleen esille tutkittavan eri situaation rakennetekijöihin 
liittyvissä merkityssuhteissa tai eri ihmisten tutkittavaan ilmiöön liittyvissä 
kokemuksissa (Perttula 1995c, 60–61). Äitien kertomukset noudattelivat sel-
västi tiettyjä teemoja, jotka toistuivat. Samoin päiväkodin henkilökunnan 
haastatteluissa tuli esille samantyyppisiä asioita toistuvasti. Luonnollisesti jo-
kainen haastateltava oli oma persoonansa ja ilmaisi kokemuksiaan yksilölli-
sesti, mutta arvioin, että olin saanut tällä haastatteluaineistolla esille sen tie-
don, joka on olennaista tutkimustehtäväni kannalta. 

Vuonna 1998 keräämäni haastatteluaineisto, kymmenen äitiä, oli tuonut 
esille perheiden monivivahteisen elämismaailman ja halusin tietää, mitä per-
heille kuuluu viiden vuoden jälkeen syksyllä 2003, joten haastattelin kahdek-
saa äitiä vielä uudelleen sekä kuutta koulun opettajaa. Tutkimuksella on py-
ritty pitkittäistutkimukseen viiden vuoden aikajänteellä. Seurantatutkimus si-
joittuu myös tärkeään ajankohtaan lapsen siirtyessä päivähoidosta kouluun.  

 
 

6.2 Tutkimushaastattelut 
 

Tutkimushaastatteluja varten olin laatinut varsin väljän haastattelurungon 
jonkinlaiseksi muistilistaksi itselleni, vaikka tarvitsin sitä loppujen lopuksi 
melko vähän (ks. liite 2). Haastattelut aloitin omasta mielestäni helpommasta 



Tutkimuksen toteutus 85 

 

tehtävästä, päiväkodin henkilöstön haastatteluista. Aluksi annoin heidän 
kertoa omista äitiyden kokemuksistaan ikäänkuin pohjaksi tuleville asioille. 
Tämän jälkeen oli sujuvampaa edetä pohtimaan vammaisen lapsen äidin tu-
kemista heidän vanhemmuudessaan ja henkilökunnan omia kokemuksia yh-
teistyöasioista. 

Tutkimuksessani halusin korostaa vammaisen lapsen äidin omia koke-
muksia ja näin antaa äitien puheenvuoroille merkittävä osuus. Äitien haastat-
teluissa minulla oli tietyt teemat, joista halusin tietoa, mutta äidit luonnostaan 
johtivat puheen heille merkityksellisille alueille. Tästä heidän omasta aktiivi-
suudestaan olin lopultakin hyvin tyytyväinen, koska jossain vaiheessa olin 
huolestunut, olinko liikaa johdatellut haastattelua. Keskittyminen tiettyihin 
teemoihin rajaa haastatteluaineistoa, koska teemat ohjaavat tutkittavaa kerto-
maan tietyistä elämismaailman sisältöalueista. Tietyissä teemoissa pitäytymi-
nen ei kuitenkaan vaikuta haastateltavan ilmaisun sisältöön, joka tutkimuk-
sessa on oleellista. Perttulan (1995a) mukaan tutkimushaastattelun ei tule olla 
jäykän strukturoitu, mutta toisaalta haastattelu ei etene ilman tutkijan ohjaus-
ta. 

Tutkimushaastattelu on aina vuorovaikutustilanne kahden ihmisen välil-
lä. Vuorovaikutuksellisuutta ei voi pitää virhelähteenä, vaan kvalitatiivisen 
tutkimushaastattelun välttämättömänä ja samalla väistämättömänä ominais-
piirteenä. Tutkimushaastattelun vuorovaikutuksellisuus tulee tutkimusproses-
sissa tunnistaa ja myös analysoida huolellisesti. (Perttula 1995b, 3.) 

Kvalitatiivisen tutkimusotteen mukaisessa haastattelussa on olennaista, 
että haastattelu on keskittynyt haastateltavan elämismaailmaan ja pyrkii ym-
märtämään ilmiöiden merkityksiä siinä (Kvale 1996, 31). Haastattelun tulee 
olla vapaata ennakko-oletuksista. Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkija 
pyrkii sulkeistamaan ilmiöön etukäteen liittämiään merkityssuhteita ts. siir-
tämään ne syrjään tutkimusprosessin ajaksi (Perttula 1995c, 70). Kvalitatiivi-
nen haastattelu on kuvailevaa ja spesifiä. Se on keskittynyt tiettyihin teemoi-
hin, mutta sallii moniselitteisyydet ja muutokset. Haastattelu on aina henki-
löiden välistä vuorovaikutusta ja haastattelijan herkkyys on olennaista. Haas-
tattelu on eräänlainen moraalinen yritys, joten tutkijan on hyvä olla tietoinen 
tutkimuseettisistä kysymyksistä, jotka ovat yleensä monitahoisia. Tutkimus-
haastattelun tarkoitus voi olla myös tutkittavan inhimillisen tilanteen paran-
taminen. Haastattelussa ja raportoinnissa on otettava huomioon luottamuksel-
lisuus ja ne seuraukset, joita julkaistulla raportilla on haastateltaville, ryhmil-
le ja instituutioille. (Kvale 1996, 109–111.) 
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Äitien haastattelut toteutuivat pääasiassa heidän kotonaan. Tämä osoit-
tautuikin luontevaksi ja hyväksi ratkaisuksi. Haastattelun ajan istuimme 
yleensä keittiön pöydän ääressä, ja minulle tarjoiltiin kahvia. Vaikka tapasin 
monet äidit ensimmäistä kertaa, tilanne oli kuitenkin avoin ja vapautunut. 
Äidit jännittivät aluksi, kun kerroin nauhoittavani haastattelut, mutta varsin 
nopeasti nauhuri unohdettiin. Kaikki äitien haastattelut olivat voimakkaasti 
tunteisiin vetoavia. Muutamissa kodeissa haastattelut katkesivat useita kerto-
ja, koska liikutuksen kyyneleet tulivat esille. Näin tapahtui, kun äidit kertoi-
vat lapsen vammaisuuden toteamisesta ja suhteestaan lapseen. Haastattelut 
olivat todellinen vuorovaikutusprosessi, sillä yleensä haastattelun jälkeen olin 
varsin uupunut, ja haastattelussa esille tulleet asiat mietityttivät pitkään. Toi-
saalta jokaisen haastattelun jälkeen minulle tuli voimakas onnistumisen tun-
ne, ihmisinä olimme päässeet hyvin lähelle toisiamme. 

Olin tietoisesti sulkeistanut eli siirtänyt mielessäni syrjään tutkittavaan 
ilmiöön liittämäni merkityssuhteet. Halusin toteuttaa jokaisen haastattelun 
sitoutumatta ennakko-oletuksiin. Kerroin äideille, että olin kiinnostunut hei-
dän omista kokemuksistaan, eikä asioille ollut mitään oikeita tai vääriä vasta-
uksia. Mielestäni pystyin välittämään tämän aidon kiinnostukseni haastatelta-
ville, koska sain heiltä arvokasta ja aitoa aineistoa. Koska tein kaikki haastat-
telut itse, haastattelutilanne oli kaikissa yhdenmukainen. Lisäksi pidin huolta 
siitä, että mennessäni haastattelemaan olin itse mahdollisimman hyvässä ja 
herkässä vireessä.  

Tutkimusjoukon valintaa ohjasi eräänlainen yhtenäisyyden kriteeri lap-
sen vammaisuuden asteen mukaan. Tällä valinnalla varmistin sen, että kaikki 
nämä lapset vaativat perheeltä paljon huolenpitoa, jolloin yhteistyön merkitys 
kasvatuksen ammattilaisten kanssa korostuu. Halusin tietoisesti valita tutki-
mukseen sellaisia äitejä, joiden lapsilla oli diagnoosina kehitysvammaisuus ja 
noin puolella lisäksi varhaislapsuuden autismi. Tutkimuksen tulokset olisivat 
ehkä toisenlaisia, jos lapsen vammaisuus olisi ollut lievempi.  

 
 
 

6.3 Aineiston analyysi 
 

6.3.1 Kokonaiskuvan muodostaminen 
 

Fenomenologisen psykologian analyysin ensimmäisessä vaiheessa tutkimus-
aineistoon tutustutaan avoimesti ja huolelliseen kokonaiskäsitykseen pyrkien 
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(Giorgi 1988a, 10; Perttula 1995c, 69). Tutkimusaineistoon olin luonnollises-
ti tutustunut jo silloin, kun haastattelujen jälkeen kuuntelin äänitteitä. Koska 
litteroin itse kaikki haastattelut, perehdyin tutkimusaineistoon huolellisesti 
kirjoittaessani nauhoitettua puhetta tekstiksi. Perttulan (1995c, 119) mukaan 
fenomenologisen psykologian metodi edellyttää, että tutkimusaineisto kirjoi-
tetaan sanatarkasti. 

Aloitin litteroinnin äitien haastattelusta. Kirjoitettuani muutaman haas-
tattelun kokonaisuudessaan, huomasin varsin selvästi, että joitakin osia haas-
tatteluista on järkevää jättää litteroimatta. Pyrin pitämään mielessäni tutki-
mukseni tarkoituksen ja tutkimusongelmat. Äidit kertoivat varsin seikkape-
räisesti lapsen syntymästä ja ensitiedon antamisesta, mutta tämän tutkimuk-
sen tarkoituksena ei ole selvittää näitä asioita. Toisaalta ne olivat tärkeää 
taustatietoa ja johdattelivat meitä varsinaiseen aiheeseen. Jokaisen haastatel-
tavan kohdalla minulle tuli tunne, että oli hyvä antaa äidin kertoa niistä asi-
oista, koska ne muodostivat perustaa luottamukselle. Myös työntekijöiden 
haastatteluista rajasin omat äitiyden kokemukset taustatiedoiksi. Näiden pois-
tojen jälkeenkin tutkimushaastatteluista tuli suhteellisen laajoja, sillä haastat-
telut kestivät tunnista puoleentoista, jotkut jopa pari tuntia. Äänitettyä aineis-
toa kertyi noin 28 tuntia ja litteroituna kukin haastattelu oli noin 10–15 sivua 
eli yhteensä 360 sivua. Kuitenkin tärkeänä taustatietona oli kaikki se, mitä 
äidit ja työntekijät minulle kertoivat, sillä se antoi eräänlaista syvyyttä asioil-
le. 

Tutkimusaineiston avoimeen lukemiseen liittyy pyrkimys ennakkokäsi-
tysten sulkeistamisesta. Tutkimuksessa sulkeistaminen määritellään tutkijan 
tajunnan sisäiseksi toiminnaksi, jossa hän tietoisesti reflektoi tutkittavaan 
ilmiöön etukäteen liittämiään merkityssuhteita ja pyrkii siirtämään ne mieles-
sään syrjään tutkimusprosessin ajaksi. Sulkeistamista voidaan vahvistaa 
konkreettisesti kirjaamalla ylös reflektion avulla hahmottuneet etukäteisole-
tukset. (Giorgi 1988a, 11, 17.) Minulla itselläni ei ole omakohtaista kokemus-
ta vanhemmuudesta, joten subjektiivisten ennakkokäsitysten sulkeistaminen 
siltä osalta ei tuottanut vaikeuksia. Luonnollisesti olen tutustunut kirjallisuu-
den kautta erilaisiin vanhemmuuden kokemuksiin ja kasvatuksen ammattilai-
sena omaan tietoa asiasta, joten sulkeistamisen onnistumista en pysty konk-
reettisesti osoittamaan.  
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6.3.2 Kokonaisuuden jakaminen merkityksellisiin osiin  
 

Metodin toisessa vaiheessa tutkimusaineistosta erotetaan merkityksen sisältä-
viä yksiköitä. Nämä yksiköt (meaning units) ilmaisevat itsessään tutkittavan 
ilmiön kannalta olennaisen, sellaisenaan ymmärrettävän merkityksen. Giorgi 
(1988a, 11) korostaa, että tutkimuksessa, on tärkeää erottaa merkityksen si-
sältämät yksiköt tutkijan tieteenalan näkökulmasta ja pitäen tutkittava ilmiö 
mielessään. Lisäksi hän painottaa merkityksen sisältävien yksiköiden olevan 
sellaisia tutkimusaineiston osia, jotka saavat merkityksensä myös yhteydestä 
kontekstiinsa. Aineiston jakaminen merkityksellisiin osiin etenee tutkijan in-
tuition ohjaamana. Tutkittavan ilmiön sisältö ja tutkijan omaksuma tieteenala, 
tässä tutkimuksessa kasvatustiede, rajaavat intuitiota. Tutkijan täytyy luon-
nollisesti tietää tutkimuksen alusta alkaen tutkimustehtävänsä tarkoitus, vaik-
ka fenomenologisen psykologian tutkimusprosessissa korostetaan struktu-
roimattomuutta, intuitiota ja tutkittavien ehdoilla etenemistä (Perttula 1995c, 
65–71). 

Laadullisessa tutkimuksessa henkilökohtaisuutta ei voida välttää. Jos tä-
mänkin aineiston joku toinen tutkija jakaisi merkityksellisiin osiin, lopputu-
los saattaisi olla jossain määrin erilainen. Seuraavassa esitän ensimmäisen äi-
din haastattelusta osan ja sen miten olen jakanut sen merkityksellisiin osiin. 
Erotin merkityksen sisältävän yksikön silloin, kun koin merkityksen vaihtu-
van ts. tutkittava alkoi kuvata ilmiöstä jotakin uutta kokemusta. Käytännössä 
merkitykset erotettiin omaksi kappaleekseen. 

”Minusta se kaikenlainen yhteistyö on erittäin tärkeää, koska se antaa silloin 
sille lapselle sen ...et se lapsi on ainutlaatunen..et se ei vain katoa sinne mas-
saan vaan, että se erottuu silloin ja sitten otetaan huomioon sen yksilön tar-
peet... Perheet on erilaisia ja lapset on erilaisia siksi se yhteistyö on niin tärke-
ää” 

”…kun tulee ongelmatilanteita normaalissa kasvatuksessakin niin päivähoidon 
henkilökunta on periaatteessa ammattilaisia siinä, ja heillä on kokemusta laa-
jemmalti useammista lapsista niin silloin saa vinkkejä ja ohjeita miten toimia 
sen omansa kanssa.. tietysti pitää käyttää omaa järkeään miten se istuu meidän 
systeemiin.” 

”…olen saannu tukea siinä mielessä et kun on ollu puhetta näistä asioista niin 
on tullu kannustusta ja rohkaisua siitä et sä teet oikein tän homman ku välillä 
sitä ihmettelee et onkohan tämä nyt kaikkien sääntöjen mukaisesti vaikka eihän 
siinä ole sillälailla sääntöjä..” 
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Tiettyjen merkityksen sisältävien yksiköiden erottamiselle ei ole ehdottomia 
perusteita. Merkittävä yksikkö voi koostua yhdestä haastattelijan ja haastatel-
tavan puheenvuorosta, osasta haastateltavan yhtenäistä puheenvuoroa tai 
useammasta haastattelijan ja haastateltavan puheenvuorosta (Perttula 1995c, 
123). Tässä tutkimuksessa kaikki nämä vaihtoehdot toteutuivat aineiston ana-
lyysissä. Haastateltava saattoi pitäytyä pitkään samassa merkityksessä, jolloin 
merkittävä yksikkö muodostui pitkäksi kertomukseksi. Toisaalta muutamat 
puheenvuorot olisivat jääneet varsin lyhyiksi ilman syventäviä lisäkysymyk-
siä. Tavallisemmin merkittävä yksikkö koostuu useammista puheenvuoroista, 
sillä haastateltavat palasivat usein aikaisempiin teemoihin. Näytti siltä, että 
monet asiat tulivat mieleen hieman viiveellä. 

Perttula (1995c, 124) tähdentää, että on järkevämpää määrittää merki-
tyksen sisältämät yksiköt mieluummin laajoiksi kuin yksityiskohtaisiksi. 
Koska merkitykset eivät ole ihmisen koetussa maailmassa toisistaan irrallisia, 
laajat merkityksen sisältämät yksiköt myötäilevät kokemuksen perusraken-
netta suppeaa paremmin. Tämä on myös perusteltua holistisen ihmiskäsityk-
sen pohjalta, sillä merkitykset eivät ole ihmisen kokemusmaailmassa toisis-
taan irrallisia, vaan aina toisiinsa mielellisesti liittyneenä. Merkityksen sisäl-
tävän yksikön on periaatteessa sisällettävä ainoastaan yksi, tutkittavan ilmiön 
laajuuden mukaan joko laajempi tai yksityiskohtainen merkitys. Tämän jäl-
keen jokainen merkityksen sisältävä yksikkö ja siitä tehty muunnos sijoite-
taan vain yhteen sisältöalueeseen. Tässä tutkimuksessa äitien puheenvuorot 
sisälsivät toisiinsa kietoutuneita useampaan sisältöalueeseen liittyviä merki-
tyksiä, jolloin merkitysten erottaminen ei voinut olla näin kaavamaista. Pyrin 
sijoittamaan merkityksen sisältävän yksikön yleensä yhteen sisältöalueeseen, 
mutta joissakin tapauksissa yksikkö sijoittuu kahteen sisältöalueeseen. 

Tässä vaiheessa tuli selvästi esille, että tutkimusaineistosta nousee esille 
selviä sisältöalueita. Sellaisia teemoja, jotka toistuvat jokaisessa haastattelus-
sa. Osa näistä teemoista oli sellaisia, joita en edes ajatellut tulevan diskurssiin 
näin voimakkaasti, esimerkkinä mainitakseni äidin ristiriitaiset tunteet lastaan 
kohtaan. Tutustuttuani Perttulan fenomenologisen psykologian analyysime-
netelmän laajennukseen, jota hän on käyttänyt teemahaastattelumenetelmällä 
hankitun tutkimusaineiston analyysiin, päätin soveltaa tätä laajennusta omaan 
tutkimukseeni. Perttula (1995c, 90–91) perustelee, että tarve tähän laajennuk-
seen nousi yksinkertaisesti tutkimusaineiston laajuudesta sekä teemahaastat-
telun luonteesta. Hänen metodiin tekemiensä muutosten ensisijainen tarkoitus 
oli jäsentää laajaa tutkimusaineistoa ja mahdollistaa siten sen parempi hallin-
ta. Hän muodosti tutkimusaineistoa sisältäpäin jäsentävät sisältöalueet ts. hän 
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täsmensi tutkimusaineiston sisältämiä situaation komponentteja, joista tutki-
tut merkitykset ovat. Tutkija jäsentää tutkimusaineistoa sen sisältämien sisäl-
töalueiden perustalta. Perttula tähdentää, että ne voivat olla erilaisia, kuin tut-
kija on tutkimusaineistoa hankkiessaan ajatellut. 

Muodostin sisältöalueita tutkimusaineistosta väljästi ja sellaisia, jotka 
jäsentävät koko tutkimusaineistoa. Äidin ristiriitaiset tunteet ja niistä muo-
dostuneet osa-alueet ovat esimerkki sisältöalueesta, joka vaati täsmentämistä 
löytääkseen lopullisen muotonsa. Myös henkilökunnan haastatteluissa esille 
tulleet tavat tukea erilaisia perheitä piti jäsentää sisältöaluiden avulla. Muo-
dostamani sisältöalueet olivat osittain selvästi erilaisia, kuin haastattelua joh-
dattaneet teema-alueet. Nämä sisältöalueet nousivat esiin tutkimushaastatte-
luista ja olivat mielestäni tärkeitä kirjata ylös tässä vaiheessa jatkoanalyysia 
varten. 

 
 

6.3.3 Merkitysten kääntäminen tutkijan kielelle 
 

Analyysin kolmannessa vaiheessa merkityksen sisältävät yksiköt muunnetaan 
tutkijan kielelle. Tähän metodin vaiheeseen liittyy olennaisesti sulkeistamisen 
vaatimus, sillä tutkittavien ilmaisemat merkitykset kohtaavat tutkijan koetus-
sa maailmassa olevat merkitysyhteydet. Tämä vaihe edellyttää tutkijalta in-
tensiivistä keskittymistä ja vastaanottoherkkyyttä. Tutkijalta vaaditaan jatku-
vaa reflektointia merkityksen sisältävän yksikön ja tutkijan siitä tekemän tii-
vistyksen välillä. (Giorgi 1988a, 17–18.) 

Tässä tutkimuksessa tein itse kaikki haastattelut ja litteroin ne. Minulla 
oli haastattelutilanteessa mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä ilmaisuista, 
jotka sitä vaativat. Vaikka tämän tutkimuksen kaikki haastateltavat ilmaisivat 
ajatuksensa varsin selkeästi, lisäkysymykset olivat tärkeitä asian varmistami-
seksi. Tällä menettelyllä voin perustella sitä, että olen mielestäni ymmärtänyt 
ne merkitykset, joita haastateltavat toivat esille. Näissä lyhyissä esimerkeissä 
merkitykset eivät ehkä aukea kokonaisuudessaan, koska pitää myös tietää 
perheen taustaa. Kuvaan seuraavassa ensimmäisen äidin haastattelun alusta 
tekemäni käännöksen. Äidin kertomus on kirjoitettu kursivoidulla ja käännös 
sen alla. 

”Minusta se kaikenlainen yhteistyö on erittäin tärkeää, koska se antaa silloin 
sille lapselle sen ...et se lapsi on ainutlaatunen..et se ei vain katoa sinne mas-
saan vaan, että se erottuu silloin ja sitten otetaan huomioon sen yksilön tar-
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peet... Perheet on erilaisia ja lapset on erilaisia siksi se yhteistyö on niin tärke-
ää 

 
Yhteistyön merkitys on siinä, että lapsen yksilöllisyys ja lapsen tarpeet osa-
taan ottaa huomioon hoito- ja kasvatustyössä. Yhteistyössä huomioidaan per-
heiden ja lasten erilaisuus. Lapsi saa tunteen ainutlaatuisuudestaan. 

”kun tulee ongelmatilanteita normaalissa kasvatuksessakin niin päivähoidon 
henkilökunta on periaatteessa ammattilaisia siinä, ja heillä on kokemusta laa-
jemmalti useammista lapsista niin silloin saa vinkkejä ja ohjeita miten toimia 
sen omansa kanssa.. tietysti pitää käyttää omaa järkeään miten se istuu meidän 
systeemiin.” 

 
Päivähoidon henkilökunta on ammattilaisia myös normaalin kasvatuksen on-
gelmatilanteissa ja heillä on kokemusta useammista lapsista ja laajemmin. 
Silloin äiti saa ohjeita, miten toimia oman lapsensa kanssa. Kasvatuksessa 
perheen tulee kuitenkin arvioida itse oma tilanteensa ja toimia sen mukaan. 

”olen saannu siellä tukea siinä mielessä et kun on ollu puhetta näistä asioista 
niin on tullu kannustusta ja rohkaisua siitä et sä teet oikein tän homman oikein 
ku välillä sitä ihmettelee et onkohan tämä nyt kaikkien sääntöjen mukaisesti 
vaikka eihän siinä ole sillälailla sääntöjä..” 

 
Äiti on saanut tukea keskusteluissa päivähoidon henkilökunnalta siten, että 
häntä on kannustettu ja rohkaistu siitä, että lapsen kasvatuksen toteutus on oi-
keilla linjoilla. Äiti pohtii onko hän menetellyt sääntöjen mukaisesti, vaikka 
toteaakin, ettei tarkkoja sääntöjä ole. (huom. lapsi on autistinen) 

Tutkija pyrkii käännöstyönsä kautta tavoittamaan kunkin merkityksen 
sisältävän yksikön ilmentävän kokemuksen keskeisen sisällön (Giorgi 1988a, 
17–19). Perttula tähdentää, että tutkijan tulee käännöstyössään käyttää mah-
dollisimman yksiselitteistä kieltä ja välttää teoreettisia käsitteitä (Perttula 
1995c, 74). Olen omassa käännöstyössäni käyttänyt yksinkertaista selkeää 
kieltä ja mahdollisimman paljon samoja sanontoja, joita äidit itse käyttivät. 
Tällä halusin varmistaa, että kokemus käännettynäkin pysyisi mahdollisim-
man aitona. Olen käyttänyt suoria lainauksia tutkimusten tulosten esittelyssä, 
sillä mielestäni äidit ilmaisevat kokemuksiaan elävästi. Samalla halusin var-
mistaa sen, ettei äitien ääni katoa tutkimuksesta. Koska äitien kertomukset 
suoraan litteroituina on sijoitettu kunkin merkitystihentymän yhteyteen, on 
mahdollista arvioida, minkälaisista kokemuksista kukin sisältöalue koostuu. 
Käännöstyöstä on se hyöty, että se tutustuttaa tutkijan erittäin hyvin aineis-
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toon ja auttaa sisäistämään toisen henkilön ajatuksia. Käännöstyö tiivistää 
aineiston sellaiseksi, että sen käsittely helpottuu. Tämä tiivistys auttoi olen-
naisesti oman laajan aineistoni analyysia.  

 
 

6.3.4 Yksilökohtainen merkitysverkosto – vanhemmuuskertomus 
  

Metodin neljännessä vaiheessa käännetyistä merkityksen sisältävistä yksi-
köistä muodostetaan yksilökohtainen merkitysverkosto. Tämän merkitysver-
koston tavoittamiseksi merkityksen sisältävät yksiköt asetetaan sisällöllisesti 
toistensa yhteyteen. (Giorgi 1988a, 19.) Perttulan (1995c, 135) mukaan näistä 
mielellisistä kietoutumista käytetään merkitystihentymän käsitettä. Metodin 
edelliset vaiheet auttavat tutkijaa rajaamaan merkitysverkoston kunkin tutkit-
tavan kokemuksesta. Laine (2001, 39–40) tähdentää, että tutkimuksen näkö-
kulma määrää, mitkä merkitykset ja merkityskokonaisuudet ovat olennaisia. 
Merkityskokonaisuudet järjestyvät myös tutkijan tutkimuskysymysten eh-
doilla. Kokemuksia ei ole tarkoituksenmukaista eritellä yhä pienempiin osa-
siin, eikä myöskään irrottaa muista merkityssuhteista, koska se häivyttää nii-
den alkuperäisen merkityksen. Sen sijaan tutkijan on pyrittävä hahmottamaan 
toisen ihmisen kokemuksen toistuvia ja tavoitteiden kannalta keskeisimpiä 
merkityssisältöjä. Tätä vaihetta voidaan Giorgin (1988a, 19) mukaan kuvata 
käännettyjen yksiköiden integroimiseksi.  

Käännettyjen yksiköiden integroinnissa muodostin yksilökohtaista mer-
kitysverkostoa ja etenin sisältöalueittain pyrkien etsimään kuhunkin sisältö-
alueeseen liittyviä merkitystihentymiä. Tämä analyysivaihe oli mielestäni 
kaikkein vaativin. Jouduin jatkuvasti palaamaan analysoimattomaan tutki-
musaineistoon, koska pienikin tauko analyysin teossa vieraannutti tutkittava-
na olevista ilmiöistä. Analyysin tässä vaiheessa on vaarana, että ilman tutki-
musaineiston jatkuvaa reflektointia, tutkija menettää tuntuman siihen. Tutki-
musaineisto oli kaikkien poistojen ja tiivistämisen jälkeenkin laaja. Huoma-
sin selvästi analysoinnin aikana hyötyväni siitä, että olin itse tehnyt haastatte-
lut ja litteroinut aineiston, jolloin yhteys aineistoon säilyi selkeänä ja johdon-
mukaisena. 

Seuraavassa kuvaan kahden äidin (1 ja 8) yksilökohtaisesta merkitys-
verkostosta joitakin osia hyvin tiivistettyinä ja olen liittänyt toisten äitien 
merkitysverkostojen tiivistelmät työni liitteiksi. Perttula (1998) tähdentää, 
että yksilökohtaiset merkitysverkostot ovat jo tutkimuksen itsenäisiä tuloksia. 
Hän käyttää tutkimuksessaan näistä merkitysverkostoista määritelmää ”elä-
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mänkudelma”. (Perttula 1998, 392.) Tässä tutkimuksessa puhun vanhem-
muuskertomuksesta, koska niiden sisältö painottuu vanhemmuuden koke-
muksiin. Äitien vanhemmuuskertomukset on numeroitu 1–10 ja sama nume-
ro seuraa äitiä kokemusten kuvauksissa myös elämäntilanteen jatkumon lu-
vussa. Tämän suppean kertomuksen tarkoituksena on luoda kuva tähän tutki-
mukseen osallistuneista äideistä.  

Vanhemmuuskertomukseen olen koonnut joitakin olennaisia taustatieto-
ja perheestä ja lapsen vammasta, äidin kokemuksia päivähoidon tukitoimista 
ja kuvauksia äidin ja lapsen suhteesta sekä äidin reflektointia omasta äitiydes-
tään. Tutkimustyöni olisi ehkä avannut ilmiötä enemmän, jos olisin voinut 
kuvata perheiden taustatietoja tarkemmin, mutta eettisistä syistä joudun pi-
täytymään siitä. Autistinen lapsi perheessä on kuitenkin harvinaisuus. Kvale 
(1996, 111) tähdentää, että haastattelujen raportoinnissa on otettava huomi-
oon luottamuksellisuus ja seuraukset, joita julkaistulla tutkimuksella on haas-
tateltaville ja heitä koskeville ryhmille tai instituutioille. 

 
Äiti 1 (ikä 30–35 vuotta) Vanhemmuuskertomus 

Hän on autistisen lapsen äiti. Perheessä on myös vammattomia lapsia. Lasten 
isä osallistuu aktiivisesti lasten hoitoon ja on mukana lapsen kuntoutuksessa, 
vaikka onkin joskus matkatyössä. Äiti nimeää puolisonsa tärkeimmäksi voi-
mavarakseen, joka mahdollistaa hänen osallistumisensa kodin ulkopuolisiin 
toimintoihin. Äiti itse huolestui lapsen käytöksestä ja kertoi tästä neuvolassa. 
Hänellä oli tunne, että lapsi ”liukuu käsistä”, on fyysisesti läsnä, mutta lap-
seen ei saa kontaktia. Äidille tuli ahdistava tunne siitä, että onko hänessä it-
sessään jotain vikaa, koska lapsi ei vastaa hänen kontaktinottoonsa. Aluksi 
neuvolassa vähäteltiin äidin huolestumista ja kehotettiin vain odottamaan, 
mutta myöhemmin tutkimuksissa lapsen vammaisuus todettiin varhaislapsuu-
den autismiksi. 

Äiti pitää päivähoidon ja kodin yhteistyötä erittäin merkittävänä ja luot-
taa henkilökunnan ammattitaitoon ja kokemukseen. Päivähoidon henkilökun-
ta on ottanut huomioon koko perheen ja sen tarpeet, ja äiti kokee saaneensa 
tukea monin eri tavoin. Hän on saanut ohjeita lapsen kanssa toimimiseen ja 
vastauksia kysymyksiinsä. Hän on saanut rohkaisua ja kannustusta siitä, että 
kuntouttaa lasta oikealla tavalla. Päivähoito on mahdollistanut sen, että hän 
voi nauttia äitiydestään ilman turhia huolia. Luottamus henkilökuntaan on 
muodostunut nopeasti yhteisten keskustelujen myötä ja siitä miten hän on 
nähnyt henkilökunnan hoitavan tilanteita lasten kanssa. 
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Lapsen vamman toteamisen jälkeen hän suri asiaa lyhyen aikaa, mutta 
ryhtyi nopeasti pohtimaan, miten auttaa lastaan parhaiten. Hän on hankkinut 
runsaasti tietoa lapsen vammasta ja autistisen lapsen kuntoutuksesta, ja hänen 
on helppo keskustella asiasta muiden ihmisten kanssa. Avoimuus on auttanut 
myös häntä itseään, koska asioista puhuminen auttaa selvittämään ongelmia. 
Parhainta antia hänen mielestään ovat päivittäiset keskustelut päiväkodin 
henkilökunnan kanssa, jolloin pohditaan asioita yhdessä. Hän kokee, että lap-
sen kehityksen seuraaminen päiväkodissa ja edistysaskeleita kertominen on 
tärkeää. Hän korostaa rehellisen palautteen merkitystä, sillä myös negatiiviset 
asiat tulee kertoa, jotta vanhemmat pysyvät ajan tasalla. Tärkeää on, että tieto 
tulee suoraan päiväkodista, eikä kiertoteitse. Vanhemman on aina helpompi 
hyväksyä kaikenlainen palaute suoraan lasta hoitavalta taholta. Hän korostaa 
vanhempien oman aktiivisuuden merkitystä yhteistyössä. Jos haluaa jonkin 
itseään vaivaavan asian selvittää, se pitää tehdä heti siinä tilanteessa, ja antaa 
aikaa vuoropuhelulle. Äiti kertoo lapsestaan monia positiivisia asioita. Hän 
kokee saavansa hellyyttä lapseltaan ja he ovat hyvin läheisiä toisilleen. 

Puoliso on hänelle tärkein tukea antava henkilö. He keskustelevat paljon 
lasten asioista ja äiti toteaa, ettei olisi jaksanut yksin. Ongelmia on ollut tois-
ten sisarusten suhtautumisessa autistiseen lapseen ja niiden kanssa perhe on 
joutunut tekemään työtä. Voimaa hän saa perheen yhdessäolosta ja opiskelus-
ta. Keskustelut muiden vammaisten lasten vanhempien kanssa auttavat suh-
teuttamaan omia ongelmia. Hän on pyrkinyt auttamaan myös muita autistis-
ten lasten vanhempia. Kasvaminen vammaisen lapsen kanssa kehittää kärsi-
vällisyyttä ja kekseliäisyyttä, koska ei aina voi toimia suoraviivaisesti. Hän 
tarkkailee herkemmin myös toisten lastensa mielialoja pyrkien eläytymään 
lapsen tunteisiin. Suojelevuus kaikkia lapsia kohtaan on lisääntynyt. Äiti toi-
voo, että lapselle saataisiin tulevaisuudessa turvallinen, hyvä sijaishoitopaik-
ka, koska hänen ja lapsen läheinen suhde ehkä vaikeuttaa lapsen itsenäisty-
mistä ja aikuistumista. Lapsen koulun aloittaminen ja tulevaisuus huolestut-
taa juuri tällä hetkellä. Suhtautuminen tulevaisuuteen on kuitenkin positiivis-
ta. Lapsen varhain aloitettu autismi-kuntoutus auttaa äidin mielestä lapsen si-
joittumista aikuisena omaan elämäänsä. 

 
Äiti 8 (ikä 30–35 vuotta) vanhemmuuskertomus 

Hän on kehitysvammaisen lapsen äiti. Perheessä on isä ja vammattomia lap-
sia. Lapsi oli vauvana hyvin vaativa ja äiti väsyi hoitaessaan lasta. Sukulaiset 
asuivat tuolloin kaukana ja perheen isä ei siihen aikaan asunut samalla paik-
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kakunnalla. Äiti joutui hyvin tiukoille lapsia hoitaessaan, mikä äidin mielestä 
on vaikuttanut negatiivisesti hänen ja vammaisen lapsen suhteeseen. Lapsen 
diagnoosin varmistuminen oli perheelle kova isku ja äiti kertoo reagoineensa 
siihen voimakkaasti. Osittain hän jossain vaiheessa kielsi asian, koska se oli 
niin lopullinen tuomio. Myöhemmin ajatellen hän olisi juuri silloin tarvinnut 
sekä konkreettista apua että keskusteluja esim. perheneuvolassa. Äiti on ajoit-
tain huolestunut toisten lasten suhtautumisesta vammaiseen sisarukseen, mut-
ta rehellinen keskustelu heidän kanssaan on auttanut asian ymmärtämistä. Äi-
ti kertoo tilanteeseen sopeutumisen olevan aaltomaista, jolloin vaikeita kausia 
tulee vastaan edelleenkin lapsen ja perheen tilanteesta johtuen.  

Äidin kokemus päivähoidon perhettä tukevasta toiminnasta on hyvin 
myönteinen. Hänen mielestään päiväkoti tekee lasta kuntouttavaa toimintaa 
koko ajan. Silloin vanhempien vastuu kuntoutuksesta vähenee. Äiti kokee, et-
tä henkilökunta suhtautuu lapseen positiivisesti ja pitää lapsen kasvatusta 
haasteena. Hänellä on tunne, että lapsesta pidetään päiväkodissa. Äidille ker-
rotaan lapsen onnistumisesta ja positiivisista puolista ja se on vaikuttanut hä-
nen ja lapsen suhteeseen myönteisellä tavalla. Heidät otettiin vastaan ryh-
mään niin lämpimästi, että äiti koki lapsen hyväksytyksi, millä seikalla oli 
tärkeä merkitys yhteistyön käynnistymisessä. Äidin mukaan henkilökunta 
kertoi ryhmän toiminnasta ja käyttäytyi sillä tavoin, että luottamus syntyi he-
ti. Äiti tunnisti kahden viikon jälkeen lapsen käytöksen muuttumisen myön-
teisemmäksi ja lapsi reagoi kiintymyksellä henkilökuntaan. Äidin mielipiteitä 
on kuunneltu, mutta tärkeämpänä hän kokee päivähoidon antaman tiedon ja 
opastuksen lapsen kasvatuksessa. Hän korostaa oman suhtautumisensa muu-
toksen lapseen olevan suuresti päivähoidon ansiota. Äiti on kertonut ongel-
mistaan henkilökunnalle ja saanut keskusteluissa apua omaan vanhemmuu-
teensa. Ärsyyntyminen ja vihan tunteet lasta kohtaan ovat lieventyneet ja osin 
poistuneet kokonaan. Hän kokee hoitoneuvottelut tilaisuutena purkaa omaa 
kokemustaan ja hänestä tuntuu, että voisi vielä enemmän keskustella lapsen 
asioista. Hän rohkaisee kaikkia vanhempia avautumaan näissä tilanteissa. 

Äiti tuntee, että hän voi nauttia parisuhteesta ja perheestä. Hän kertoo, 
että terveet lapset on sellainen ilonaihe, jonka toivoisi kaikille vanhemmille. 
Hän on myöhemmin tuntenut pelkoa ja epävarmuutta toisia lapsia odottaes-
saan, koska lapsen vammaisuuden syytä ei tiedetä. Hänelle on herännyt ajatus 
siitä, onko hänellä edes oikeutta hankkia lisää lapsia. Vammainen lapsi on ai-
na tietyllä tavalla epäonnistuminen. Hän on tiedostanut lapsen vaikeudet ja 
osaa sallia lapselle tiettyjä asioita samalla selittäen toisille lapsille, että he ei-
vät voi käyttäytyä niin. Tämä menettely on laukaissut tilanteita ja helpottanut 



96 Tuula Tonttila 

 

perheen elämää. Hoitoalalla oleva ystävä ja toinen erityislapsen äiti ovat 
sellaisia, joiden kanssa hänestä on hyvä jutella. Lapsen vammaisuus on herät-
tänyt hänet pohtimaan elämän tarkoitusta ja vammaisen aikuisen elämisen ar-
voista elämää. Äiti kertoo häntä helpottavan sellaisen ajatuksen, että lapsi on 
tullut heidän perheeseensä siksi, että he voivat auttaa lasta ja heillä on myös 
voimaa auttaa häntä. Tulevaisuudelta hän toivoo lapselle yhtä hyvää koulu-
paikkaa kuin päiväkoti on ollut. 

 
 

6.3.5 Yleisen mekitysverkoston luominen 
 

Giorgin (1988a, 20) analyysimentelmän viimeisessä vaiheessa siirrytään yk-
silökohtaisista merkitysverkostoista yleiseen merkitysverkostoon. Sen tulee 
sisältää jokaisen tutkittavan yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa esiin 
nousseet, tutkittavan ilmiön kannalta keskeiset sisällöt. Pyritään luomaan 
synteesi eli kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä tuomalla erillään tarkastellut 
merkityskokonaisuudet yhteen (Laine 2001, 41–42). Fenomenologisen meto-
din toinen osa on tasapainon etsimistä yleisen tiedon kattavuuden ja käsitteel-
listämisen mielekkyyden välillä (Perttula 2000, 431). Tavoitteena on siis 
muodostaa tutkittavasta ilmiöstä käsitteellisesti yleistä tietoa. Tässä vaiheessa 
merkityksiä käsitellään yleisellä tasolla, joskin yleisen yhteys yksilökohtai-
seen on koko ajan säilytettävä (Perttula 2000, 432). Tutkimukseni yleisen 
merkitysverkoston pohjana ovat yksilökohtaisten merkitysverkostojen sisällöt 
ja vanhemmuuskertomukset, jotka muodostuivat fenomenologisen psykolo-
gian metodin ensimmäisessä osassa. Kokoavan käsitteen muodostamiseksi 
otetaan tutkimusaineisto uudelleen analysoitavaksi ja siitä pyritään etsimään 
merkityskokonaisuuksia, joita integroimalla tutkija muodostaa kokoavan kä-
sitteen. 

  
Kokoavan käsitteen muodostaminen eli yleinen merkitysverkosto: 

1. Aineistosta on pyritty nostamaan esille sen olennainen sisältö. 
2. Luotiin merkitysten muodostamia merkityskokonaisuuksia. 
3. Erillisistä merkityskokonaisuuksista (sisällöistä) luodaan synteesi-

vaiheessa kokonaisuus, johon on tuotu aikaisemmin erillään tarkas-
tellut merkityskokonaisuudet yhteen. 

4. Muodostetaan tutkimusaineistoa kokoava käsite eli yleinen merki-
tysverkosto. 
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Olen koonnut tutkimukseni liitteiksi muutamia esimerkkejä siitä, miten ylei-
nen merkitysverkosto, ts. kokoava käsite, on tässä tutkimuksessa muodostettu 
yllä olevien vaiheiden kautta (ks.liitteet 3 ja 4). Koska tässä tutkimuksessa on 
kolme toisistaan erottuvaa ryhmää (äidit, päiväkodin työntekijät, koulussa 
toimivat opettajat) omine kokemuksineen, kokoavat käsitteet on muodostettu 
sekä äitien vanhemmuuden kokemuksista että päiväkodin työntekijöiden ja 
äitien välisistä vuoropuheluun liittyvistä kokemuksista. Lisäksi kodin ja kou-
lun välisen yhteistyön kuvaus vaati oman kokoavan käsitteen muodostami-
sen. 

Yleinen kuva äidin kokemasta vanhemmuuden ilmiöstä vammaisen lap-
sen perheessä on kokonaisrakenne, joka tarkoitus on auttaa näkemään ilmiötä 
aikaisempaa selvemmin. Myös kokoava käsite siitä, miten vanhemmuutta on 
tuettu päiväkodin, lähiympäristön ja koulun taholta, tavoittelee samaa koko-
naisnäkemystä. Laine (2001, 42) tähdentää, että kun kokonaisrakenne on saa-
tu valmiiksi, on tutkijalla mahdollisuus vapauttaa itsensä aineistolähtöisyyden 
asettamista rajoista ja tarkastella saatuja tuloksia mistä tahansa tutkimuksen 
kannalta merkityksellisestä näkökulmasta. Tutkijan on myös hyvä arvioida 
saatuja tuloksia suhteessa muuhun alan tutkimuskirjallisuuteen. Myös tässä 
tutkimuksessa yleinen merkitysverkosto pyrkii aiemmin esitettyjen subjek-
tiivisten tutkimustulosten jälkeen tarkastelemaan ilmiötä yleisemmin, jolloin 
analyysiin tulee enemmän tutkijan tulkintaa.  
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7 Tutkimustulokset 

 
7.1 Äidin kokemukset 

 
Äitien vanhemmuuskertomusten sisältöalueiden merkityksiä esitän seuraa-
vassa äidin kokemuksia kuvaavassa luvussa. Äidin kokemus omasta vanhem-
muudestaan ja suhteestaan lapseen tuodaan esille tässä luvussa. Pyrin esittä-
mään asioita tiivistetysti kooten yksilökohtaisten merkitysverkostojen sisällöt 
yhteisten otsikoiden alle. Tutkimustulosten esittäminen etenee vielä tässä vai-
heessa yksilökohtaisella tasolla. Mitä vahvemmin fenomenologia painottuu 
eksistentiaaliseksi fenomenologiaksi, sitä tärkeämpi on oletus kokemusten 
yksilökohtaisuudesta ja sitä keskeisemmän roolin metodin yksilökohtaisen 
osan tulokset saavat. Perttula (2000, 430–433) tähdentää, että yksilökohtaiset 
merkitysverkostot eivät kuitenkaan viittaa taaksepäin yksilön koettuun maa-
ilmaan, vaan eteenpäin kohti hahmottumassa olevaa yleistä tietoa. Merkitys-
kokonaisuudet ovat ehdotelmia kokonaiskuvasta eli tiedosta, jota kohti ede-
tään.  

Tutkimuksen tulokset lähtevät haastateltavien kokemuksesta omasta elä-
mäntilanteestaan ja tutkimusaineisto on tutkimukseni hallitsevin ja tärkein 
osa. Tutkimuksen fenomenologisen luonteen mukaisesti halutaan paljastaa 
kaikki se, mitä ihminen kokee, ja miten hän itse kuvaa omaa elämismaail-
maansa. Fenomenologiseen käsitykseen ihmisestä on eksistentiaalinen filoso-
fia tuonut mukanaan situationaalisuuden eli elämäntilanteisuuden, jolla on 
tärkeä merkitys tässä tutkimuksessa. 

Olen ensin hahmottanut äitien kokemuksia ja kirjannut ne tutkimustu-
loksiksi. Vasta aineiston analysoinnin jälkeen olen etsinyt tutkimustulosten 
rinnalle kokemuksia vastaavia tai joskus päinvastaisia aikaisempia tutkimus-
tuloksia siltä osin kuin niitä on löydettävissä. Laadullisen tutkimuksen tarkoi-
tuksena ei ole ainoastaan kertoa aineistosta, vaan pyrkiä rakentamaan siitä 
teoreettisesti kestäviä näkökulmia (Eskola & Suoranta 1998, 62). Kuten ai-
kaisemmin olen todennut, päivähoidon vanhempia tukevasta toiminnasta on 
vain vähän kvalitatiivista tutkimusta. Sen sijaan vammaisen lapsen vanhem-
muuteen liittyvää tutkimusta on runsaasti, vaikka eri lähtökohdista ja kulttuu-
reista lähtevien näkemysten vuoksi niiden rinnastaminen tutkimukseen vaatii 
harkintaa. Pyrin siis käymään samanaikaisesti vuoropuhelua omien tutkimus-
tulosten ja aiemmin tehtyjen tutkimusten tulosten kanssa sekä yksilöllistä että 
yleistä elämäntilannetta esitellessäni. Tämän menettelyn avulla pyrin saatta-
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maan teorian empirian yhteyteen. Eskola ja Suoranta (1998, 84) toteavat te-
orian voivan toimia välineenä, jonka avulla tutkija pystyy rakentamaan tul-
kintoja ja esittämään niitä tieteellisessä muodossa.  

 
 

7.1.1 Äidin ja lapsen suhde 
 

Keskeisin tutkimustehtäväni oli tarkastella niitä ilmiöitä, jotka tulevat esille 
äidin vanhemmuuden kokemuksessa sekä äidin ja lapsen välisessä vuorovai-
kutussuhteessa, joka on vanhemmuuden kokemuksen keskeinen ilmiö. Tä-
män luvun tutkimustulokset ovat kiinteästi yhteydessä ihmisen tajunnallisuu-
teen ja elämismaailmaan. Kiinnostuksen kohteeksi nousee se, millaisista ko-
kemuksista, ajatuksista ja tunteista muodostuu se todellisuus, jossa äidit elä-
vät lapsensa kanssa. Rauhalan holistisen, eksistentiaalisen fenomenologian 
ihmiskäsityksen mukaan tavoittelen tajunnallisuutta eli kokemisen kokonai-
suutta (Rauhala 1992, 93; 1995, 42; Varto1994, 33), joka tässä luvussa ku-
vautuu yksityisen ihmisen olemassaolona vanhempana.  

Tässä tutkimuksessa pyrin ymmärtämään ja hahmottamaan vammaisen 
lapsen äidin tajuntaa ja siinä ilmeneviä merkityssuhteita. Sisältöalueiden 
muodostaminen on yritystä löytää niitä elämäntilanteen osa-alueita, joihin äi-
din tajunta ja keho ovat suhteessa. Rauhala (1993) tähdentää, että koettu elä-
mäntilanne on aina yksilöllinen merkityssuhteiden muodostama kokonaisuus. 
Toisaalta vammaisen lapsen vanhemmuus muodostuu sellaisista yhteisistä ra-
kenteista, joille on luonteenomaista tietynlainen samankaltaisuus, ja jotka 
ovat jo osittain tulleet esille aikaisemmissa tutkimuksissa.  

 
7.1.1.1 Tunteiden ristiriitaisuus  

Keskeinen teema, jonka äidit itse ottivat esille useissa yhteyksissä, oli äidin 
kokemat ristiriitaiset tunteet lastaan kohtaan. Tunteiden vaihtelu äärilaidasta 
toiseen oli tyypillistä lähes kaikille äideille. Joissakin tapauksissa voidaan sa-
noa, että kaikkia niitä tunteita, joita ihmisellä on, voidaan tuntea samanaikai-
sesti. Tunteiden ristiriitaisuus ei kuulunut alkuperäisiin tutkimusteemoihini, 
mutta jo muutaman haastattelun jälkeen osasin ennakoida sen ilmaantumista 
dialogiin jossakin muodossa. Tutkijana en rohjennut ottaa aihetta niin syvälli-
sesti esille kuin, mitä äidit itse halusivat kertoa. Tästä voidaan päätellä, että 
haastateltavilla oli mahdollisuus kuvata kokemuksiaan suhteellisen vapaasti.  
 



Tutkimustulokset 101 

 

Lapsen menettämisen pelko – toive menettämisestä 

Äidit kokivat lapsen diagnoosin varmistuttua tai lapsen sairastaessa voima-
kasta pelkoa ja ahdistusta siitä, että lapsi kuolee, mutta toisaalta he saattoivat 
toivoa sitä päästäkseen irti ylivoimaisen ahdistavasta tilanteesta. Tunteiden 
ristiriitaisuus on seurausta voimakkaasta järkytyksestä, jonka lapsen vammai-
suuden lopullinen toteaminen on aiheuttanut. (äidit 3, 5 ja 9) 

”Olin niin ahdistunnu silloin kun tiedot tuli, niin meni varmaan viikko kotona et 
mä en vastannut puhelimeen, en mä puhunut kenellekään mitään. Mä en kerta-
kaikkiaan pystynyt puhumaan siitä kaikki oli tavallaan.. oli shokissa, ja sitten 
kun sitä pystyi jotenkin ajattelemaan niin tuli se kiukku ja raivo et miks mulle, ja 
mä ajattelin jossain vaiheessa et kuolkoon pois sitte, kun koko ajan tulee lisää 
vaan niin kertalaakista menkööt sitte” (5) 

”Toisaalta taas toivo, et jos on niin vaikeasti vammainen, niin kun ei tienny mi-
tä se loppujen lopuksi tarkoittaa, niin yhtä hyvin se vois sitte taas kuolla, mut sit 
samalla taas pelkäs et jos se nyt sit kuoleekin sinne sairaalaan” (9) 

 
Äidit kokivat hämmennystä ja ahdistusta näistä tunteiden vaihtelusta, koska 
se oli heille yllätys, eikä kukaan ollut valmentanut heitä siihen. Äidin on vai-
keaa ajatella lapsen kuolemaa, koska hän aina viimeiseen asti suojelee las-
taan. Tunteiden ristiriitaisuus voi johtaa vakaviin ongelmiin, jos äiti ei saa 
tarvitsemaansa tukea. Rousey, Best ja Blaser (1992, 103) totesivat tutkimuk-
sessaan, että vammaisten lasten äitien olemusta leimaa pessimistisyys, joka 
jatkuessaan johtaa suurempaan riskiin ajautua psyykkisiin ongelmiin kuin 
isillä.  

 
Ahdistus lapsen elinikäisestä sitovuudesta – loppumaton elämäntehtävä 

Monivammainen tai vaikeasti autistinen henkilö tarvitsee toisen ihmisen apua 
koko elämänsä ajan. Lapsen tulevaisuuden suunnittelu tuntuu vanhemmista 
pelottavalta. Toisaalta halutaan hoitaa lasta mahdollisimman pitkään kotona, 
mutta epäilyt omasta jaksamisesta tulevat usein mieleen. Vammaisen lapsen 
äiti pohtii lapsen tulevaisuutta usein heti diagnoosin jälkeen. Mitä tuntemat-
tomampi asia vammaisuus on äidille, sitä enemmän kysymyksiä herää. Jos-
kus hämärät muistikuvat vammaisista aikuisista luovat järkyttävän ja loputto-
man kuvan omasta elämäntehtävästä. Monia äitejä ahdisti tai ainakin vaivasi 
jossain vaiheessa ajatus siitä, että lapsi jää koko loppuiäkseen hoidettavaksi 
kotiin. Tavallaan äitiys ja vanhemmuus ei lopu koskaan, vaan jatkuu koko äi-
din eliniän. (äidit 1, 2, 5, 7, 9, 10) 
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”Tuli sellanen tunne et tästä tunnelista ei ole minkäänlaista valoa näkyvissä.. et 
ku sanottiin et avioero tai konkurssi on tämmönen, mut se on sellanen kriisi, jo-
ka joskus loppuu, mut täs oli semmonen tunne et tämä ei koskaan lopu tämä on 
tätä samaa hautaan asti” (5) 

”Olin niin pettynny silloin, kun lapsi ei päässy hoitoon, tuntu et tää ei lopu iki-
nä... on vaan sellasta koko elämän” (2) 

 
Nykyinen postmoderni yhteiskunta korostaa lapsen varhaista itsenäistymistä 
ja menestymistä sekä koulussa että työelämässä. Tämän ideaalin ja arkipäi-
vän todellisuuden välinen voimakas ristiriita luo osaltaan paineita myös vam-
maisen lapsen perheeseen, koska lapsi tarvitsee vanhemman hoivaa terveitä 
lapsia pidempään. Oiva Antti Mäki (1998), joka on itse kehitysvammaisen 
lapsen isä, on väitöskirjassaan tutkinut ikääntyneitä kehitysvammaisten van-
hempia, jotka hoitavat kotona aikuista kehitysvammaista lastaan. Tutkimuk-
sen mukaan perhe elää elämäänsä varsin eristäytyneenä ja monet toivovat, 
että eläisivät edes päivän kauemmin kuin lapsensa. He tekevät kotona raskas-
ta hoitotyötä, eikä yhteiskunta ole pystynyt vastaamaan perheen tarpeisiin. 
Monet muutkin tutkimukset (Heller ym.1997; Davis 2003; Trute 1990) tuovat 
esille näitä samoja syrjäytymiseen viittaavia ongelmia.  

Muutamat äidit (1 ja 5) olivat muuttaneet ajattelutapaansa ja tiedosta-
neet, ettei vammaisten lasten tulevaisuus nykyään ole niin toivoton kuin ai-
kaisemmin. Sekä lapsille että aikuisille vammaisille tarjotaan erilaisia sijais-
hoitopaikkoja, joita vanhemmat voivat käyttää oman tarpeensa mukaan. Nä-
mä ovat vanhemmille huomattavasti helpompia ratkaisuja kuin jatkuva lai-
toshoito. Lapsen sijoittaminen jatkuvaan laitoshoitoon pois kotoa ei välttä-
mättä vähennä vanhempien kokemaa stressiä. Vammaisten lasten vanhemmat 
toivovat enemmän tilapäishoitomahdollisuuksia lapselleen, mikä saattaa vä-
hentää pysyvän laitoshoidon tarvetta. Vaikeasti vammaisten ja autististen las-
ten kuntoutus aloitetaan nykyisin varhain ja sen mukanaan tuomat edut tul-
laan huomaamaan ehkä jonkin ajan kuluttua. Myös autistiset henkilöt, jotka 
ennen suljettiin laitoksiin, pystyvät elämään avohoidon piirissä.  

”Vammainen.. en minä mitään vammaista lasta ala kotonani hoitamaan, et se 
laitetaan heti laitokseen, mut sit taas se et ei missään tapauksessa omaa lasta 
laiteta mihinkään laitokseen” (9)) 

”Ensiks tuli se ajatus, että ahaa tää on se lapsi, joka jää tähän meille iänkaiken, 
mutta sitten toisaalta taas ajatteli, et eihän se ole niin välttämättä, kunhan ruve-
taan kuntouttamaan” (1)  
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Syyllisyyden tunne 

Hyvin monilla äideillä on kokemuksia siitä, että heidän on jotenkin pyydettä-
vä anteeksi vammaisen lapsensa puolesta. Näihin tuntemuksiin liittyvät myös 
syyllisyydentunteet, joita jokaisella äidillä on jossain vaiheessa ollut (äidit 1–
10). Tähän samaan syyllisyyden kategoriaan liittyvät myös pohdinnat miksi 
tämä tapahtui juuri minulle. Muutamat äidit (5, 7) menivät niin pitkälle itse-
syytöksissään, että ajattelivat lapsen vammaisuuden olevan seurausta jostain 
omasta sanomisestaan tai tekemisestään.  

”Ja sitte kaikki tämmöset ajatukset, et mitähän pahaa mä oon entisessä elämäs-
sä tehny ja mä oon tähän asti päässy niin helpolla, mutta sitte tuli tää rysäys 
kaikki kerralla...Mutta sitten kun lapsi tuli päivähoitoon niin sitte mulle tuli vas-
ta aikaa ajatella, et minkäs takia mulle on tässä elämässä jaettu tämmöset kor-
tit.. ja mä kävin ihan keskustelemassa mielenterveystoimistossa.” (5) 

”Esikoista odottaessa oon joskus sanonnu, et jos mä tietäisin et se on vammai-
nen niin mä en synnyttäis sitä, et tehtäis abortti, et mä en vois koskaan hoitaa 
vammaista lasta. Mä muistan sen tasan tarkkaan et näin oon sanonnu, sit mä 
oon nyt ajatellu et mitäs menit sanomaan tässä se tulos nyt on” (7) 

”Kun itsellä ei ole ollut vaikeuksia ja on nauttinut parisuhteesta ja perheestä ja 
elänyt vahvan elämän ja saanut lapsena kaiken, niin tulee joskus mieleen et kos-
tetaanko mulle.. tää yllätti mut totaalisesti et mä sain kehitysvammaisen lapsen, 
siihen mä en ollu valmistautunnu” (8) 

 
Syyllisyyden tunne on jatkuvana tunnetilana voimia vievä ja uuvuttava. Var-
sinkin autististen lasten äideillä on todettu olevan eniten stressiä, ahdistusta ja 
masennusta sekä somaattisia oireita (myös Itälinna, Leinonen & Saloviita 
1994; Hastings & Brown 2002, 228). Ammatti-ihmisten ei pitäisi koskaan 
omalla toiminnallaan vahvistaa äitien kokemaa syyllisyyttä, koska sillä ta-
voin lapsen kuntoutuksessa ei päästä eteenpäin. Vanhemmat kokevat aivan 
turhaan syyllisyyttä sellaisista asioista, joihin heillä ei ole mitään osuutta. Sen 
sijaan lapsen vahvoja, myönteisiä ominaisuuksia huomioimalla henkilökunta 
voi tukea äitiä ja vahvistaa myönteisiä äitiyden tuntoja. Eräs äiti kertoi pienen 
kehitysvammaisen lapsensa ensimmäisestä hoitopaikasta, jossa hän tunsi päi-
vittäin syyllisyyden taakan harteillaan. 

”Mul oli kamala tunne aina, mul oli suurinpiirtein sellanen kuristava tunne joka 
aamu täällä kurkussa, et mun pitää pyytää anteeksi et mä tuon tämän hirviön 
tänne” (6) 

 



104 Tuula Tonttila 

 

Yleensä syyllisyyden tunne on ohimenevää ja asiallisen tiedon saaminen 
auttaa äitejä asettamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Monet äidit korostivat, 
että lapsen diagnoosin varmistuminen ja lapsen vammaisuuden selviäminen 
siten, ettei se ole johtunut mistään äidin tekemisestä tai tekemättä jättämises-
tä, on poistanut osan itsesyytöksistä. Ainakin täysin epätodennäköiset syyt 
vamman aiheuttajasta voidaan karsia pois, vaikka aina lopullista totuutta ei 
löydetäkään.  

”Se oli se kun ei oikeen tienny niistä asioista, silloin mä otin paljonki syyllisyyt-
tä itselleni” (3) 

”Kyllähän sitä silloin alussa mietti hirveesti, et mitä mä tein ja miten mä olin, ja 
kun mä silloin kerran kaatusinkin” (4) 
 

Viha 

On olemassa tunteita, joita ei normaalisti yhdistetä äitiyteen. Vihan ja katke-
ruuden tunteista ei yleensä puhuta äitiyden yhteydessä (Kalland 1995, 75). 
Kuitenkin äitiyteen liittyy monenlaisia tuntemuksia kuten tuska, onnellisuus, 
syyllisyys ja viha, jotka voivat olla yhtäaikaa ruumiillisia, mielellisiä ja älyl-
lisiä tapahtumia. Äitiys ei ole pelkkä järjestelykysymys tai oikea asenne. Äi-
din ei tarvitse tuntea itseään oudoksi, vaikka kokee äitinä olemisen ristiriitai-
sena. (Jokinen 1996, 24–26.) 

Vain kaksi äitiä (7 ja 8) puhui suoraan vihantunteistaan lasta kohtaan. 
Muutamien äitien puheenvuoroissa asiaa sivuttiin siten, että jostain rivien vä-
listä näitä tuntemuksia saatoin aavistaa. Äiti (8) kuvaa omia ristiriitaisia tun-
teitaan lasta kohtaan siinä vaiheessa, kun hän oli hyvin väsynyt hoitamaan 
lasta, joka oli erittäin hankala tuohon aikaan. Perheen tilanne oli sellainen, 
että äiti joutui vastaamaan lasten hoidosta aivan yksin eikä ketään sukulaisia-
kaan ollut paikkakunnalla. Myöhemmin äidin tilanne on huomattavasti hel-
pottunut lapsen päästyä hyvään päivähoitoon. 

”Mä väsyin siihen lapseen niin totaalisesti, et mä vihasin sitä, sitä se oli. Sitä 
vihaa on riittänny sen jälkeenkin ja ylireagointia, kun tulee negatiivinen asia. Se 
on vaikea paikka kun on niin väsynny ja hermostunnu lapseen, et sä vihaat sitä, 
et sä olet äiti ja sä vihaat sitä lasta.” (8) 

 
Winnicottin psykoanalyyttisen ajattelun mukaan äidin on tunnistettava itses-
sään myös vihan tunteet lastaan kohtaan, sillä lapsi aiheuttaa äidille vaati-
muksia, joista aiheutuu näitä tuntemuksia. Äiti voi käsitellä mielipahaansa 
puhumalla siitä muille ihmisille. Tämä mahdollistaa sen, että äiti kykenee 
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vihaamaan kostamatta sitä lapselleen (Davis & Wallbridge, 1984, 133). Useat 
äidit kertoivat, että heidän suhteensa lapseen on parantunut päivähoidon al-
kamisen myötä, kun he ovat saaneet mahdollisuuden kertoa kokemuksestaan. 
Vammaisen lapsen äidin henkistä hyvinvointia edistää riittävä sosiaalinen 
tuki, positiiviset perhe- ja ystävyyssuhteet ja mahdollisuus omaan persoonal-
liseen kasvuun. Jos perheessä ei ole ”läsnäolevaa” isää eikä äidillä ole ketään 
läheistä sukulaista tai ystävää, jolle kertoa tunteistaan, korostuu ekologisen 
ympäristön merkitys ja erityisesti päivähoidon äitiä tukeva toiminta. 

  
Lapsen sairasteluun liittyvät kokemukset 

Lapsen sairaus on vanhemmille aina raskasta. Vaikeasti vammainen tai moni-
vammainen lapsi on saattanut sairastaa paljon varhaisvuosiensa aikana. Äidit 
kertoivat, että he olivat joutuneet valvomaan paljon lapsen vuoksi. Sairasta-
van lapsen vuoteen vieressä valvominen yö toisensa jälkeen on raskasta. Se 
vaatii äidiltä sekä fyysistä että psyykkistä kestävyyttä. Joskus kohtuuttoman 
suuri ahdistus ja jatkuva fyysinen rasitus johtaa tunteisiin, joita äidin on vai-
keaa ymmärtää. Toistuvat epilepsiakohtaukset tai lapsen heikko kunto on saa-
nut äidin kokemaan syvää huolta ja jopa kauhuntunteita. (äidit 3, 4, 5) 

”Pelkäsin niitä öitä. Meni pitkään et mä oikeen pelkäsin lastani, ja minulle tuli 
hirveitä semmosia oikeen kauhukuvia. Niin tuli semmonen olo ja ajatus, kun kä-
vin nukkumaan, et ajattelin lasta jonain lohikäärmeenä, sellasena hirveänä 
otuksena siellä sängyssä, vaikka se oli mulle ihana lapsi. Jälkeenpäin ajattelin, 
et mä niitä kohtauksia pelkäsin, sit ne tuli sellasina kuvina.” (4) 

 
Lapsen sairastuminen vakavasti herättää vanhemmissa monenlaisia tunteita, 
kuten syyllisyyttä, pelkoa ja vihaa (ks. Austin 1990). Tällaisiä tunteita ei ta-
vallisesti liitetä vanhemmuuden kokemuksiin ja se saattaa entisestäänkin ah-
distaa äitiä. Päivähoidon henkilökunnan on hyvä tiedostaa, että näitä tunteita 
voi esiintyä, mutta ne eivät ole jatkuvia. Äidit kertoivat lapsen kriittisen tilan-
teen laukeamisen jälkeen näiden tunteiden hävinneen. Vanhemmat saattavat 
kokea oman osaamattomuutensa ja tietämättömyytensä hyvin kipeänä (Tam-
minen 2004, 70). Somaattisesti sairas lapsi tarvitsee tavallista enemmän äidin 
suojelevaa läheisyyttä pahan olon kestämiseen. Kallandin (2003) mukaan äiti 
puolestaan tarvitsee kannattelevaa henkistä tukea ja apua arkipäivään kyetäk-
seen kyllin hyvään vanhemmuuteen. 
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Kiintymys ja rakkaus lapseen 

Tämäkin tutkimus osoittaa, miten läheinen yhteys äidillä on vammaiseen lap-
seensa. Kiintymyssuhde lapsen ja vanhemman välille ei rakennu automaatti-
sesti, vaan perustuu kiinteään varhaiseen vuorovaikutukseen, joka on mo-
lemminpuoleista (myös Sinkkonen & Kalland 2001; Salo 2003). Äiti kokee, 
että vammainen lapsi on puolustuskyvytön maailman kovuutta vastaan, ja äi-
din tehtävänä on suojella lasta ulkopuolisten arvostelulta. Kaikkien äitien pu-
heenvuoroista kuvastui rakkaus ja kiintymys lapseen ainakin jollain tavoin, 
vaikka monet eivät sitä tietoisesti korostaneet. Muutamat äidit selvästi vältti-
vät liian syvällistä kertomista, mutta tulkitsin äidin huolenpitoa kuvaavat 
puheenvuorot kiintymyksen osoitukseksi. Äidit (2, 5, 7) eivät varsinaisesti 
kertoneet rakkaudestaan lapseen. Tutkimuksen haastatteluteemoissa ei ollut 
myöskään mitään tähän viittaavaa teemaa.  

Sen sijaan muutamat äidit kertoivat monessa yhteydessä rakkaudestaan 
lapseen. Kun keskustelu siirtyi äitien omasta aloitteesta kiintymyksen ja rak-
kauden alueelle, tunteet ryöppysivät esille. Haastattelut keskeytyivät usein äi-
din itkuun. Lapsen ongelmista on ehkä helpompi keskustella asiatasolla, mut-
ta nimenomaan äidin ja lapsen suhteen positiiviset, kiintymystä kuvaavat tun-
teet, kuten hellyys, ovat hyvin henkilökohtaisia. Heillä on lämmin ja läheinen 
suhde vammaiseen lapseensa ja he kokivat saavansa myös lapselta vastakai-
kua tunteilleen. Lapsi antaa äidille hellyyttä ja kiintymyksen osoituksia, joita 
äiti osaa arvostaa. Näillä kolmella (1, 4, 10) äidillä, jotka kertoivat paljon 
myönteistä lapsestaan, oli myös erittäin läheinen yhteistyösuhde päivähoidon 
henkilökunnan kanssa. Ehkä se jotenkin kuvaa sitä, miten he ovat tottuneet 
keskustelemaan lapsestaan ammatti-ihmisten kanssa tuoden esille yhtä hyvin 
lapsen negatiivisia kuin positiivisiakin puolia. Tarkastellessani näiden kol-
men äidin ekologisen lähiympäristön kuvaajia (ks. liitteet) totesin, että kaikil-
la heillä oli myös tiheä ja tukea antava turvaverkko ympärillään.  

”... se hellyys on sellaista, jonka haluaisi äitinä omia itselleen ... mä olen aina 
tuntennu sillälailla et tää lapsi on mun oma... kun tämä lapsi ei pysty muuta lah-
jaa antamaan, niin se hellyys on sellainen ... kun se ei pysty sanalla sanomaan 
et mä tykkään susta.” (1) 

”Mä en tiedä aurinkoisempaa lasta kuin hän... ja hän tykkää hyväillä ja ottaa 
kontaktia ja on herttainen.. tätä lasta on ollu hirveen helppo rakastaa” (10) 
 

Jokaisen lapsen vanhemmalle on tärkeää, että hän tunnistaa lapsen vahvat 
ominaisuudet. Monet äidit (1, 3, 4, 6, 8, 9, 10) kertoivatkin niistä positiivista 
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puolista, joita lapsessa on. Nämä positiiviset piirteet lapsessa auttavat van-
hempaa kohtaamaan niitä ongelmia ja puutteita, joita jokaisessa ihmisessä on. 
Toiset äidit kertoivat paljon enemmän suhteestaan lapseen, sekä negatiivisista 
että positiivisista tunteista. Eräs vaikeasti vammaisen lapsen äiti (4) kertoi 
olevansa hyvin ylpeä omasta lapsestaan ja siitä, että hän saa olla juuri tämän 
lapsen äiti. Hänestä on luonnollista ja palkitsevaa ottaa lapsi mukaan eri tilai-
suuksiin ja elää yhteistä täysipainoista elämää.  

Usein tutkimukset keskittyvät tarkastelemaan pelkästään niitä negatiivi-
sia vaikutuksia, joita vammainen lapsi perheelleen tuottaa. Kuitenkin nämä 
lapset antavat vanhemmilleen yhtä lailla aihetta iloon kuin huoleenkin. He 
rakastavat vanhempiaan ja tarvitsevat vastarakkautta. Tuskin mikään asumis-
ympäristö voi antaa samaa rakkautta ja huolenpitoa vaikeasti kehitysvammai-
selle kuin häntä kotona hoitavat ja rakastavat vanhemmat. Itälinna, Leinonen 
ja Saloviita (1994) ovat sitä mieltä, että vammaisten lasten perheissä yhteen-
kuuluvaisuus ja perheenjäsenten persoonallinen kasvu lisääntyy. Lapsi rikas-
tuttaa perheen elämää ja opettaa herkkyyttä sekä myötätuntoa ja iloa pienis-
täkin asioista. 

 
7.1.1.2 Äidin väsymys ja uupumus  

Haastateltavat äidit ottivat itse puheeksi oman väsymyksensä ja uupumuksen-
sa. Koska kaikilla tämän tutkimuksen äidillä on lapsi, joka vaati erityistä hoi-
toa ja kasvatusta, pidin todennäköisenä tämän teeman korostumista tutkimus-
aineistossa. Sen vuoksi tarkastelen äidin väsymystä ja uupumusta omana osi-
onaan, vaikka samantyyppisiä tutkimustuloksia tulee esille muissakin yhteyk-
sissä. Koska autistisen lapsen hoito ja kasvatus on kuitenkin joissakin suh-
teissa erilaista kuin monivammaisen kehitysvammaisen hoito, siitä syystä 
tarkastelen näiden kahden ryhmän ongelmia erikseen. 

 
A. Autistinen lapsi  

Muutamat äidit olivat erittäin huolestuneita lapsen käytöksestä ja reaktioista 
lapsen ensimmäisen vuoden aikana ja yrittivät puhua niistä myös neuvolassa, 
mutta heidän epäilyjään ei otettu todesta. Tutkimukset osoittavat, että van-
hemmat ovat huomanneet lapsen poikkeavat käyttäytymispiirteet jo ennen 
yhden vuoden ikää (Gillberg ym. 1990) tai viimeistään lapsen ollessa 18 kuu-
kauden ikäinen (Howlin 1998: Kerola 1997). Lapsen hoito ja kasvatus aiheut-
tavat vanhemmille epätietoisuutta, koska lapsi käyttäytyy hyvin poikkeavasti. 
Ainakaan alussa vanhemmilla ei ole ollut riittävästi tietoa siitä, mistä nämä 
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poikkeavat piirteet johtuvat. Pahimmillaan informaatio sairaalasta oli toteu-
tettu siten, että äidille annettiin autismista kertovat tiedotteet käteen ja jätet-
tiin selviytymään yksin. Lapsen yliaktiivisuus, unettomuus tai karkailu vaati-
vat vanhemmilta jatkuvaa valvontaa, mikä aiheuttaa poikkeuksellisen paljon 
työtä. (äidit 1, 2, 3) 

”Sitä ihmettelee et onkohan tämä nyt kaikkien sääntöjen mukaisesti... koska en-
hän mä oo niinku kokennu mähän vasta koko ajan koen… elän tietyn ajan lap-
sen kanssa enkä mä ole milläänlailla opiskellu alaa vaan käytännössä opettelen 
tätä... mulla oli lapsen vuoksi hirveä halu tietää.. kun siellä... sano lapsen kar-
kaamisesta et se on siitä kiinni miten lasta opetetaan, niin silloin tuli sellanen 
olo et kyllä mä nyt olen kaikkeni yrittänny.” (1) 

”Kyl mä toivon et sais isomman asunnon et lapselle sais oman huoneen johon 
hän rauhoittuis nukkumaan.... lapsella on niin pajon energiaa... juttelin muiden-
kin autististen lasten vanhempien kanssa, kun ne tekee niin ihmejuttuja joskus 
jos ei ole valvontaa.” (2) 

”Normaalin lapsen voi laskea hetkeksi leikkimään, muttä tätä lasta tarvitsee 
valvoa koko ajan ... voi käydä ihan mitä vaan, enemmän mä pelkään et tapahtuu 
jotakin” (3) 

 
Erityisesti autistisen lapsen hoito on hyvin vaativaa. Jos hänen hoitonsa jää 
yhden ihmisen varaan, saattaa tämä hoitaja nopeasti palaa loppuun. Autisti-
nen lapsi on usein ylivilkas ja vaarantajuton, joten hän vaatii jatkuvaa valvon-
taa. Äidit kertoivat, että päivähoidon ottaessa osavastuun lapsen hoidosta, 
heille jäi hieman hengähdysaikaa. Usein lapsen autistisuus todetaan parhaim-
massakin tapauksessa vasta lapsen ollessa noin parivuotias. Vanhemmat ovat 
jo sitä ennen tiedostaneet, että jotakin on vialla. Lapsella on aina aktiivinen 
osa vuorovaikutuksellisen suhteen kehittymisessä äidin ja lapsen välille. Lap-
sen katseella ja hymyllä on suuri merkitys suhteen muodostumiselle. Autisti-
nen lapsi ei ehkä reagoi äidin kiintymyksen ilmaisuihin, mikä synnyttää epä-
varmuutta ja ihmetystä (Taipale 1998, 131).  

Autistinen lapsi on vaativa hoidettava, ja hänelle on usein vaikeaa saada 
hyvää hoitajaa kotiin tai löytää lyhytaikaiseen hoitoon sopivaa sijaishoito-
paikkaa. Äidin jaksamisen kannalta olisi tärkeää, että hän saisi vapaata aina-
kin silloin tällöin. Myös lapsen kannalta olisi hyvä, että hän voisi kasvaes-
saan totutella pikku hiljaa irrottautumaan vanhemmistaan. Perheet kohtaavat 
kuitenkin poikkeuksellisen paljon ongelmia lapsen hoitojärjestelyissä. Yhä 
edelleen on paikkakuntia, joissa autistisen lapsen päivähoidon järjestelyt ovat 
puutteelliset. Monet autististen lasten äidit ilmaisivat huolensa siitä, että he 
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ovat niin kiinteästi sidoksissa lapseensa, sillä lapsenkin kannalta siinä on 
ongelmansa.  

”Odotan nyt paljon siltä jaksolta ja sijaishoitopaikalta. Jos saataisiin lapselle 
turvallinen paikka missä hän olisi niin voisimme perheenä tehdä jotakin.. kun 
lapsi on nyt rajoittanut toisten lasten ... menoja ja muutakin...nyt olen kypsynyt 
siihen, että lapsi on jo tarpeeksi iso irtautumaan minusta, isä nyt ei ole vielä-
kään kypsynyt ajatukseen, mut mulle tulee se pelko, et lapsi ei pysty erkautu-
maan minusta.” (1) 

”Jos minä en jaksa niin kukas sitten hoitaa jos minä ratkean... se on sellasta 24 
h vuorokaudessa.” (7) 

 
Autistisen lapsen hoitaminen jää usein äidin vastuulle, koska isät ehkä tunte-
vat neuvottomuutta lapsen poikkeavan käytöksen vuoksi. Bristol, Callagher 
ja Schopler (1988) vertailivat tutkimuksessaan perheitä, joissa oli autistinen 
poika, sellaisiin perheisiin, joiden poika oli vammaton. He totesivat, että au-
tistisen lapsen perheessä isä osallistui huomattavasti vähemmän lasten hoi-
toon kuin terveiden lasten perheissä huolimatta siitä, oliko äiti työssä kodin 
ulkopuolella. Autististen lasten vanhemmat tarvitsevat tukea lapsen kasvatuk-
seen, parisuhteeseen ja perhe-elämään. Heillä pitää olla mahdollisuus keskus-
tella jonkun kanssa omista syyllisyyden, katkeruuden ja hämmennyksen tun-
teistaan.  

Paljon epätietoisuutta ja ahdistusta ehtii syntyä äidin mielessä ennen 
kuin lapsen diagnoosi lopullisesti varmistuu. Tämä usein aiheuttaa turvatto-
muutta ja pettymyksiä perheessä ja kiristää henkilösuhteita vaikuttaen myös 
sisarusten elämään (Dyson 1993, 207–209). Autistisen lapsen käyttäytyminen 
vieraissa paikoissa voi olla täysin arvaamatonta. Hän ahdistuu suurista ihmis-
joukoista ja vieraista tiloista. Perhe pyrkii välttämään näitä tilanteita ja se joh-
taa perheen jäsenten eriytymiseen toisistaan. Kaksi äitiä (2 ja 7) kertoo näistä 
ongelmallisista tilanteista: 

”Periaatteessa mä oon kärsinny siitä et meidän perhe on hajonnu sillälailla 
perheenä et usein tehdään asiat erikseen, kun ei jaksa lähteä minnekään kirku-
van lapsen kanssa...kyllä hän heittelee kotonakin tavaroita mut mennä nyt sitten 
kylään, jossa kristallit lentää.. silloin pienenä lapsi ei nukkunut ja mä olisin tar-
vinnut paljon unta ... ja lapsi saattoi puoli kahteen asti kirkuu. ” (7) 

”Joskus ois ihan kiva vaan esiintyä niinsanottuna täydellisenä perheenä jossain 
tilaisuudessa ...terveen lapsen kanssa ilman sitä et kukaan ei ala huutamaan... 
mutta kun lapsi käyttäytyy poikkeavasti se vie hirveesti energiaa, et menis jo-
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honkin ihan jännittämättä, erityislapsi on erityislapsi, on erilainen ääni ja ma-
neerit, sellainen sääntöjä rikkova.” (2) 

 
Autististinen lapsi näyttää usein ulkopuolisen silmissä ensinäkemältä täysin 
terveeltä, motorisesti hyvin kehittyneeltä lapselta. Kokemukseni mukaan van-
hempien on erityisen vaikeaa hyväksyä normaalin terveen näköisen lapsen 
kehitysvammaisuutta. Kuitenkin hänen aistinsa ja aivotoimintansa käsittele-
vät ympäristön virikkeitä poikkeavasti, ja autistinen lapsi saattaa käyttäytyä 
arvaamattomalla tavalla. Autististen lasten äidit kertoivat, että heitä rasittavat 
ulkopuolisten reaktiot; pitkät katseet ja arvostelu lapsen käyttäytymisestä. 
Autismista tietämättömät ajattelevat, että lasta ei ole osattu kasvattaa, kuten 
äidit kertoivat:  

”Kerran mä meinasin linja-autossa lyödä yhtä miestä kun tuntu niin pahalta. Se 
alko pilkata lasta, kun se piti niitä omia ääniänsä, mut en mä viittinny, kun se 
oli vähän humalassakin ei se käsittänny. Nyt en enää kiinitä sellaisiin asioihin 
huomiota enkä välitä.” (2)  

”Jossain on katsottu, et onhan kumma, kun äiti ei saa lasta kuriin, kun hän on 
ylivilkas eikä häneen aina saa kontaktia ja se suututtaa.” (7) 
 

B. Kehitysvammainen, monivammainen lapsi 

Monivammaisen ja kehitysvammaisen lapsen erottaa usein ulkonäön tai lap-
sen käyttämien apuvälineiden perusteella. Heidän äitiensä väsymys tai uu-
pumus johtuu osittain erilaisista tekijöistä kuin autististen lasten äitien. Mo-
nivammaisen lapsen hoitoon sisältyy monia sellaisia hoitotoimenpiteitä, jotka 
vaativat äidiltä suurta tarkkuutta, esimerkiksi lääkkeiden annostelu ja epilep-
siakohtausten hoito. Lapsen hygieniasta huolehtiminen ja siisteyskasvatus vie 
aikaa ja on usein kärsivällisyyttä koettelevaa. Usein lapsi sairastaa tavallista 
enemmän infektioita, jolloin äiti joutuu olemaan työstään poissa. Lapsen hoi-
to on fyysisesti ja psyykkisesti vaativaa. (äidit 3, 4, 5, 8) 

”Silloin kun niitä kohtauksia tuli jatkuvasti niin se oli ihan kauheeta aikaa, mä 
en muista siitä kesästä mitään.. ihan kun sumussa vaan.” (3) 

”Silloin oli tosi rankkaa kun sen ... sairauden kanssa taisteltiin... ja sitten kun 
odotin toista lasta ja voin niin pahoin niin se aika oli sellaista.” (4) 

”Sitten tuli vaihe kun lapsi sairasti paljon infektioita.. niin ei ollut aikaa oli ta-
vallaan vaan pakko hoitaa se läpi... ja just semmonen väsyminen et en mä halua 
olla vammaisen lapsen äiti ja sit tuli vielä sellasiakin tilanteita et ne sielä sai-



Tutkimustulokset 111 

 

raalassakin töppäs, ja tuli sellanen tunne, et mun pitää täs pitää kaikki langat 
käsissä ja jaksaa, ei mulla ollut varaa sanoa et en mä jaksa.” (5) 

”Ei ollut ketään sukulaisia lähettyvillä kun ois sitä konkreettista apua tarvinnu 
et joku ois hoitannu lapsia, kun mieskin oli silloin poissa...” (8) 

”Pienemmälle lapselle on helpompi antaa kaikenlaista anteeks, mut siinä vai-
heessa kun sä peseskelet isomman lapsen housuja ja vaihtelet vaippoja niin tun-
tuu tosi turhauttavalta.” (10) 
 

Miltei poikkeuksetta vaikeammin vammaisen lapsen vanhemmat saavat myö-
tätuntoa ympäristön ihmisiltä. Kehitysvammainen lapsi voi kuitenkin olla hy-
vinkin sievän ja tavallisen lapsen näköinen. Tuolloin ympäristön reaktiot voi-
vat olla samantyyppisiä kuin autistisen lapsen kohdalla. Arvostellaan van-
hempien kasvatusmetodeja ymmärtämättä niiden taustaa. 

”Kyllähän ihan tuntemattomilta ihmisiltä niin pitkiä katseita aiheuttaa, kun isoa 
lasta kuljetetaan kärryssä, ja jos se vielä herkkuja siinä napsii niin voi kauheeta 
ompa omituista.” (10) 

 
Väsymys on tavallista lapsiperheissä, mutta vammaisen lapsen vanhempien 
väsymys voi olla hyvin pitkäkestoista. Tutkimuksissa (Huttunen 1991; Mäki 
& Rusanen 1991; Taanila 1997; Tauriainen 1994; Virpiranta-Salo 1993) tulee 
voimakkaasti esille vammaisen lapsen äidin väsyminen sekä fyysisesti että 
psyykkisesti. Fyysinen väsyminen voi pitkään jatkuessaan johtaa myös 
psyykkisiin ongelmiin. Omaa palautumisaikaa kaivataan kipeästi ja kodinhoi-
toapu tai lastenhoitoapu oli enemmän kuin tervetullutta.  

 
7.1.1.3 Vanhemmuuden haasteet  

Kaikille äideille yhteisiä huolenaiheita ja ongelmia, joita haastateltavat ilmai-
sivat edellä olevien yksilöityjen asioiden lisäksi kuvataan tässä luvussa. Äidit 
pohtivat näitä ongelmia monissa yhteyksissä ja kertoivat, että ne ovat asioita, 
joista he keskustelevat muiden kehitysvammaisten lasten vanhempien kanssa 
kehitysvammaisten tai autististen lasten vanhemmille järjestetyissä tapaami-
sissa ja kerhoissa. Mielestäni nämä ovat sellaisia ongelmia, jotka kuvaavat 
elävästi sitä, miten erityislapsen vanhempana oleminen eroaa normaalin lap-
sen vanhemmuudesta ja millaisia vaatimuksia se asettaa. Äitien huolenaiheita 
olivat: 

1. Huoli lapsen tulevaisuudesta ja hoidosta isompana ja aikuisena (äidit 
1–10) 
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2. Suru siitä, että lapsi ei voi nauttia kaikesta siten kuin terveet lapset 
(äidit 1–10) 

3. Pelko tulevien lasten vammaisuudesta (äidit 4, 5, 8, 9, 10) 
 

Tulevaisuus  

”Kyllähän lapsista pidetään huolta, mutta kun näin aikuisen vammaisen saman-
laisen kuin meillä niin kauhunsekaisin tuntein katsoin; puhumaton, liikkumaton 
niin se oli hirvee shokki silloin, ja sen lapsen äiti oli hirveen katkera koko elä-
mään ja kun ne oli jääneet pyörimään tään lapsen ympärille, niin mä ajattelin et 
en mä jää niinku silleen.” (7) 

”Joskus kauan sitten näin kehitysvammaisia laitoksessa ja silloin ajattelin asi-
asta ihan toisin. Nyt se herättää ihan toisia ajatuksia, kun itse olen kehitysvam-
maisen lapsen äiti. No se tulee voimakkaasti, että elämän tarkoitusta miettii, mi-
ten nämä lapset sais aikuisena elämisen arvoisen elämän, nythän äidit pitää 
huolta heistä. Ennen mä en kertakaikkiaan ajatellut asiaa eikä se kiinnostanut.” 
(8) 

”Ehkä sit kun näkee jonkun aikuisen vammaisen niin sitä rupee heti peilaamaan 
omaan lapseen, et mitä siitä tulee ja minkälainen hän on isona ja se on ollut ko-
va pala minulle.” (10) 

 
Jokaiselle vanhemmalle on tärkeää varmistaa lapselleen turvattu tulevaisuus. 
Vammaisen lapsen vanhemmille tulevaisuuden hahmottaminen on ongelmal-
lisempaa. Lapsen avuttomuus ja riippuvaisuus hoitajasta ovat vanhempia 
huolestuttavia asioita. Vanhemmat ovat huolissaan siitä, mitä lapselle tapah-
tuu sitten, kun heitä ei enää ole (myös Roll-Pettersson, 2001, 11). Tutkimuk-
set, jotka vertailevat vammaisen lapsen äitien ja isien selviytymistä ja asen-
noitumista lapsen vammaisuuteen, ilmaisevat selviä eroja tulevaisuuteen suh-
tautumisessa. Äidit olivat huomattavasti pessimistisempiä lapsensa tulevai-
suuden suhteen kuin isät. Lapsen kasvaminen ja aikuistuminen huolestuttaa 
erityisesti äitejä (Rousey ym. 1992, 103; Hautamäki 1996, 34–35). 

 
Suru lapsen rajoituksista 

Vammaisten lasten äidit ovat hyvin tietoisia lapsen rajoituksista. Siinä suh-
teessa ei ollut eroja monivammaisten ja autististen lasten äitien kohdalla. Äi-
dit tiedostivat ne rajoitukset, joita heidän lapsellaan tulee aina olemaan joko 
fyysisten tai psyykkisten syiden vuoksi. Lapsi jää osattomaksi monista sellai-
sista asioista, joita yleensä pidetään ihmisille tärkeinä. Äidit surivat sitä, että 
lapsen kanssa ei voi tehdä kaikkea sellaista, minkä he katsoisivat tuottavan 
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iloa kummallekin. Yhteiskunnan arvostus kohdistuu täydellisiin ihmisiin ja 
vaatii jokaiselta täysipainoista panostusta. Kehitysvammainen lapsi rajoituk-
sineen ei siinä kilpailussa pärjää.  

”On ruvennu miettimään et näille lapsille pitää tarjota elämisen arvoista elä-
mää, nää on semmosille ihmisille kliseitä, joka ei ole niitä joutunnu kohtaamaan 
miten kova on yhteiskunta ja vaan täydellisille ihmisille tarkoitettu, ja siinä kun 
katsoo lapsia, terveitä lapsia, ja näkee miten heillä on eväät, mitkä mun lapselta 
puuttuu tässä taistelussa ja paikan löytämisessä..” (8) 

”Mä luulen et sitä surua on tullut vasta nyt kun on kuitenkin sellaisia odotuksia 
et haluaisin tehdä lasten kanssa sitä ja tätä, ja sitten kun se ei onnistukaan niin 
se on kauheen semmonen ... luopuminen jostakin.” (10) 

”Kyllä aina välillä tulee suru siitä, et tää lapsi ei tule tekemään kaikkea sillä-
lailla kun muut, ei mene normaaliin kouluun eikä armeijaan.” (1) 

”Lapsi ei osaa kertoa mitään mitä tehdään....sen mä kielsin ettei se opi koskaan 
puhumaan se oli mulle niin paha asia.” (2) 

 
Vammainen lapsi on usein erilainen sekä käytökseltään että ulkonäöltään. 
Voimakas ristiriita lapsen biologisen iän ja kehitystason välillä muistuttaa 
päivittäin vanhempia vammaisuudesta. Samoin selvästi havaittava fyysinen 
vamma omalta osaltaan lisää vanhempien kokemaa surua ja henkisiä paineita 
(Cahill & Glidden 1996, 149–150). 

 
Pelko tulevien lasten vammaisuudesta 

Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet äidit olivat lapsen syntyessä alle 40- 
vuotiaita. Lapsen vammaisuudesta ei ollut mitään tietoa ennen syntymää, 
joten kaikille äideille se oli täydellinen yllätys. Asiaa oli pyritty selvittämään 
asiantuntijoiden ja erilaisten lääketieteellisten tutkimusten avulla. Lähes kai-
kissa tapauksissa lapsen vammaisuuden aiheuttaja on jäänyt tuntemattomaksi, 
vaikka lapsen diagnoosi on varmistunut. Lääkärit ovat rohkaisseet vanhempia 
hankkimaan lisää lapsia, koska vammaisuus näissä perheissä ei ole periyty-
vää. Monilla äideillä onkin joko vanhempi tai nuorempi täysin terve lapsi. 
Silti yhden lapsen vammaisuus on saanut äidit pohtimaan tulevien lasten 
kohtaloa. Odotusaikana monet vammaisen lapsen äidit pelkäävät syntyvän 
vauvan puolesta ja lapsen syntymän jälkeen tarkkailevat pienokaistaan taval-
lista enemmän. 

”Sit taas ajatteli et ei enää missään tapauksessa ikinä yhtään lasta enempää, ja 
sit taas toisaalta tuli sellanen olo, että heti haluan kuitenkin vielä lisää lapsia et 
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ei se tähän saa loppua.Tulihan sitte jossain vaiheessa sellanen tunne et ei ole 
enää tavallaan oikeutta hankkia lisää lapsia sen takia, että tämä lapsi jäis jos-
tain paitsi. Mut sitte taas lääkäriltä ku kysyin et onks siinä yleensäkään järkeä 
ajatellakaan lisää lapsia, niin hän siihen osas vastata ihan minua tyydyttävällä 
tavalla et saattaahan se olla mahdollista et tulee samanlainen lapsi ... mut ei 
niinku sentakia enää tarvi ajatella, et ei sais haluta lisää lapsia.” (9) 

”Ennen sitä nautti odotusajasta, mutta nyt kuopuksen kohdalla raskausaika oli 
hirvittävän rankka, kun vaan koko ajan ajatteli et mitä sieltä tulee... ainut on se 
kun mä olen tehnyt nyt lapsen et ajatteleekohan joku et mä olen itsekäs, kun 
mulla on jo erityislapsi... en ehkä ajattelisi, jos kaikki lapset olisivat terveitä.” 
(8) 
 

Autististen lasten äidit havaitsivat lapsen poikkeavan käytöksen ja tutkimuk-
set varmensivat diagnoosin lapsen ollessa parivuotias. Autistismia ei voi tie-
tää mitenkään etukäteen, ellei se liity johonkin muuhun autistisuutta aiheutta-
vaan vammaan. Autististen lasten äidit eivät ilmaisseet pelkoaan tulevien las-
ten vammaisuudesta. Tämän tutkimuksen äideillä oli ehkä suunniteltu lapsi-
luku täynnä tai sitten heillä oli tarkkaa tietoa autistisesta syndroomasta.  

 
7.1.1.4 Elämismaailman muutos – muuttuminen ihmisenä 

Vammaisen lapsen äidit kokevat lyhyen ajan sisällä sellaisia elämänmuutok-
sia, joita toisten ihmisten kohdalle ei koskaan tule. Aikuiseksi kasvamista 
voidaan tarkastella muutoksen näkökulmasta. Ihmisen sisin olemus tulee 
esiin vasta ristiriitojen ja vaikeuksien myötä, jolloin ihminen paljastuu merki-
tyksiä etsivänä, aktiivisena ja luovana olentona. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 
130–131).  

Tutkimusteemana haastattelun loppupuolella oli pohtia vanhemmuuden 
mukanaan tuomia muutoksia ihmisenä ja naisena olemiseen. Ensin moni äiti 
sanoi, ettei ollut ajatellut koko asiaa, mutta välittömästi jokainen alkoi poh-
diskella omaa elämänhistoriaansa lapsen syntymän jälkeen. Tuosta alunperin 
vaikeaksi koetusta teemasta muodostui monipuolinen muistelu ja nykyhetken 
arviointi. Tässä luvussa käytän paljon suoraa lainausta äitien puheenvuorois-
ta, koska käännettynä tutkijan kielelle olisi vaarana, että analyysiin tulisi 
mukaan alkuperäisestä aineistosta vieraannuttavaa tulkintaa. 

Äidit kuvasivat niitä muutoksia, joita he kokivat itsessään ja suhtautu-
misessaan tapahtuneen vammaisen lapsen syntymästä tähän päivään asti: 
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Taulukko 3. Äidin elämismaailman muuttuminen 
 

1. Elämänarvot ovat muuttuneet (1–10) 

2. Suvaitsevuus erilaisuutta kohtaan on kasvanut (1–10) 

3. Pitkäjänteisyys, kärsivällisyys ja sietokyky on lisääntynyt (1–10) 

4. Pikkuasioiden murehtiminen on jäänyt pois (1–10) 

5. Herkkyys ja suojelunhalu lapsia kohtaan on kasvanut (1, 3, 4, 6, 10) 

6. Määrätietoisuus ja rohkeus on lisääntynyt (3, 4, 6, 10) 

7. On kokenut nopean aikuistumisen/vanhentumisen (8, 10) 

 
Äidit (1,3,4,6,10) kertoivat, että suhtautuminen toisiinkin lapsiin on muuttu-
nut vammaisen lapsen syntymän jälkeen. Äidit tarkkailivat herkästi lasten 
mielialoja ja pyrkivät suhteuttamaan toimintansa niiden mukaan. Äidit kertoi-
vat, että heistä oli tullut äitinä paljon suojelevampia kuin aikaisemmin. Vam-
maista lasta ja myös toisia lapsia halutaan suojella ympäristön vaaroilta entis-
tä tarkemmin. Koska lapsi itse ei pysty huolehtimaan itsestään, äidin tehtävä-
nä on suojella lasta. Erityisesti autistisen lapsen äidit kokivat, että heidän 
tehtävänään on olla lapsen puolella kaikissa tilanteissa. Jokainen äiti koki, et-
tä kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys lapsen kanssa toimiessa oli lisääntynyt. 
Monet ongelmat, joita aikaisemmin murehti, ovat menettäneet merkityksensä.  

”Joo oon paljonki .. ja lapsen kanssa on joutunnu tulemaan kekseliäämmäksi, 
ettei kaikki ole niin suoraviivaista ja on tullut paljon tarkkaavaisemmaksi niistä 
lapsen mielialoista, et vähän osaa haistaa, mistä päin tuulee. Mä olen myös lap-
siin muodostannu erilaisen suhteen, mä en oo pelkästään niiden äiti vaan myös 
kaveri ja esikoinenkin tulee nykyään kaikkine murheineen kotiin ja kertoo mulle 
kaikki. Et kyllä se on sillälailla kypsyttänny mua, pinna on pidentynny... mä en 
tiedä onko se sillälailla huonompi vai parempi..mut nykyään mä oon sillälailla 
hirveen suojeleva, mun on aina tiedettävä missä lapset on ja mitä ne tekee. En 
tiedä onko se sen vuoksi, että tämä lapsi tarvii niin paljon valvontaa.. mä halu-
an, että ne tietää et mä oon niiden äiti ja mä välitän...” (1) 

” ..kerran juteltiinkin erään kehitysvammaisen lapsen äidin kanssa, et ihmisenä 
kasvaa ihan toisella tapaa, et siis ehkä siin ei osaa ottaa jokaisesta korvatuleh-
duksesta kauheeta stressiä et se sietokyky tavllaan kasvaa ihan pienistä asioista 
ei kanna huolta. Oon kyllä tullut paljon suojelevammaks, kun normaalin lapsen 
voi laskea menemään, mut vammaista tarvitsee valvoa koko ajan. Sitä suojelee 
paljon enemmän vähän liianki voimakkaasti, mut kun voi käydä ihan mitä vaan, 
enemmän pelkää et tapahtuu jotakin.” (3) 
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Vammaisten lasten äidit kertoivat, että he ovat joutuneet taistelemaan lapsen-
sa oikeuksien puolesta. Kun ihminen joutuu vaikeuksien eteen, hänen on 
selvitäkseen otettava käyttöön sellaisia voimavarojaan, joista hän ei ennen ol-
lut tietoinen. Tahkokallion (1998, 93) mukaan postmodernin ajan harhana 
voidaan pitää sitä ajatusta, että inhimillinen kasvu syntyisi pelkästään hyvistä 
tunteista. Sitä vastoin kasvu syntyy negatiivisten tunnekokemusten ja vaike-
uksien voittamisesta.  

Tutkimukseni äidit (3,4,6,10) totesivat, että kokonaisvaltainen paneutu-
minen lapsen asioihin on jälkikäteen katsoen vahvistanut heitä ihmisenä: 

”Ihmisenä muutui varsinkin silloin kun taistelin lapsen oikeuksista. Tajusin, että 
kukas muu lapsen puolesta taistelee kuin minä. Kun minä olen ollut semmonen 
hirveen.. ujo tai arka esittämään omia mielipiteitäni, niin tuli semmonen et 
munhan on pakko sanoa kantani. Maailmankatsomus kaikki tällanen on muut-
tunnu, ei ole enää semmonen koheltaja... niin olen tullut voimakkaammaksi ja 
olen tyytyväinen itseeni... näihin muutoksiin. Sitä on enemmän tiedostanut näitä 
asioita silleen et mistä saattaa mikäkin asia johtua ja rupeaa ymmärtämään ja 
tajuamaan sitä omaa käyttäytymistään, ja enempi kiinnittämään huomiota sii-
hen miks on tehnyt jotain aikaisemmin.” (4) 
 

Omia kokemuksiaan pohtiva henkilö analysoi toimintaansa, pystyy muutta-
maan toimintatapojaan ja rajaamaan omia tavoitteitaan. Vanhemmuuteen kas-
vaminen merkitsi äidille arvojen uudelleenasettamista ja eräänlaista itseoh-
jautuvuutta omassa elämässä. Itsetiedostus antaa valmiuksia hallita omia ko-
kemuksiaan sen sijaan, että kokemukset hallitsevat ihmistä (Aho & Laine 
2002, 8). 

Vammaisen lapsen syntymä tulee äidille yllätyksenä ja vammaisia lap-
sia syntyy kaikenikäisille äideille. Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet äi-
dit olivat suhteellisen nuoria lapsen syntyessä, eikä heistä kenelläkään ollut 
etukäteen tietoa lapsen vammaisuudesta. Lapsen vammaisuus asettaa äidin 
yllättäen uusien, hänelle outojen asioiden eteen. Jokainen kokee tilanteen 
omalla henkilökohtaisella tavallaan, toinen pitkään miettien ja järjestäen 
asioita mielessään, toinen taas toisella tavalla. Monella näihin kokemuksiin 
liittyy sekä positiivia että negatiivisia ajatuksia. Vaikka näitä kokemuksia ei 
olisi haluttu, voitiin ne nähdä henkilökohtaisena kasvuna. Äidit (8, 10) mai-
nitsivat tietynlaisen kypsymisen ja aikuistumisen tapahtuneen tuolloin nope-
asti: 
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”Sitä on vanhentunnu sillälailla iän myötä...tää yllätti mut totaalisesti et mä 
sain vammaisen lapsen…tuskaahan se tuottaa en mä välttämättä ois halunnu 
näitä kokemuksia” (8) 

”Joo onhan se ihan hirveesti muuttannu ihmisenä. Must tuntuu et niinku.. kun 
sitä joutui niin pohjia myöten kaikkea miettimään niin kun mä oon vielä semmo-
nen et mä suunnittelen ja mun täytyy itselleni kaikki selvittää... Mä en voi elää 
enenku mä saan itselleni hyvän olon. Must tuntuu et mä vanhenin ja silleen ai-
kuistuin ... kyl mä oon hirveästi kypsynny.. mä jouduin laittamaan asioita tärke-
ysjärjestykseen ja se vastuu tuli kauhean konkreettisesti esiin. Must mä kasvoin 
niinku henkisesti hirveesti silloin, mut sitte taas kun kuvittelis et tulis suvaitse-
vammaks niin ei se välttämättä pidä paikkaansa, toisaalta on jossain asioissa 
hirveen kärkäs. Must se on hyvä tsoukki et kaikki menee hyvin kun kaikki menee 
meidän ehdoilla et ei se ole et olis pelkästään jalostunnu et sellaista negatiivis-
täkin on tullut” (10) 
 
 

7.1.2 Äidin kokemus päivähoidon tuesta 
 

Tutkimuksessa selvitetään myös perheen ja päivähoidon yhteistyötä sekä 
vammaisten lasten äitien että päiväkodin henkilökunnan kokemana. Äidit 
kertoivat sellaisista päivähoidon henkilökunnan toimintatavoista, joiden he 
katsoivat tukevan omaa vanhemmuuttaan ja lapsen kotikasvatuksen toteutta-
mista. Lähes kaikki äidit kokivat saaneensa tukea varsin monipuolisesti ja 
heidän puheenvuoroissaan ilmeni tyytyväisyys ja luottamus päivähoidon hen-
kilökunnan toimintaa kohtaan. Seuraavaan taulukkoon on koottu äitien ko-
kemukset yhteistyöstä: 

 
Taulukko 4. Äidin kokemus vanhemmuuden tuesta 
 

1. Luottamuksellinen keskustelu ja vuorovaikutus, kokemusten ja tunteiden 
jakaminen (äidit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

2. Tuetaan vanhemmuutta kannustamalla, rohkaisemalla, kuuntelemalla ja 
myönteisen palautteen antamisella (äidit 1, 3, 4, 6, 8, 10) 

3. Annetaan tietoa lapsen vammasta ja kehityksestä (äidit 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10) 

4. Otetaan osavastuu lapsen kuntoutuksesta (äidit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

5. Tarjotaan lapselle päivähoitoa perheen toivomuksen mukaan (äidit 1–10) 

6. Huomioidaan perhe kokonaisuudessaan (äidit 1, 3, 4, 8, 9, 10) 
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Keskustelu ja kokemusten jakaminen 

Kaikki äidit pitivät ehdottomasti tärkeimpänä asiana sitä, että päivähoidon 
henkilökunta keskustelee vanhempien kanssa päivittäin lasta koskevista asi-
oista. Äitien kertomusten mukaan päivähoidon henkilökunta on keskustellut 
heidän kanssaan arvostaen myös äitien mielipiteitä ja kokemuksia omasta 
lapsestaan. Vuorovaikutussuhteen muodostumisen kannalta on oleellista, että 
antaudutaan keskustelemaan niistä kysymyksistä, jotka kulloinkin ovat ajan-
kohtaisia tai pohdinnan kohteena. Niemelä (2003, 258) tähdentää äidin oike-
utta saada tukea vanhemmuuteensa. Vastuu sosiaalisen tuen antamisesta äi-
deille on sukulaisten lisäksi myös terveydenhuollon harteilla. 

Äidin kuuntelemista ja hänen tuen tarpeensa selvittämistä pidetään tär-
keänä. Tutkimukseni toi esille, että säännöllinen päivittäinen keskustelu ra-
kentaa molemminpuolista luottamusta ja auttaa äitien mielestä lapsen yksilöl-
lisyyden huomioimista, minkä äidit katsovat yhdeksi tärkeäksi yhteistyön 
eduksi. Äideille on ensiarvoisen tärkeää kokea olonsa turvalliseksi, jolloin he 
voivat kertoa ongelmistaan avoimesti ja ilman pelkoa siitä, että perhe luoki-
tellaan ongelmalliseksi. 

”Minusta se on tosi tärkeää, koska se antaa sille lapselle silloin sen.. et se lapsi 
on ainutlaatuinen, et se ei vain katoa sinne massaan vaan, että hän erottuu, ja 
sitten otetaan huomioon sen yksilön tarpeet... kun lapsi ei itse puhu niin se, että 
saan välitettyä heille sen tiedon et mitä se lapsen mieliala on silloin ... niin tulee 
se luottamus, että heillä on tieto siitä.. musta tuntu et mä rupesin luottamaan 
heihin aika äkkiä just sen takia et pysty kertomaan kaiken.. on se itsestä kiinni, 
jos seisot vaan ja odotat kunnes asia on puhuttu, ettet livahda pois, jos tunnet, 
että asia tärkeä.” (1) 

 
Äidit korostavat oman aktiivisuuden merkitystä yhteistyön toteuttamisessa. 
Halutaan antaa omalta osaltaan aikaa yhteistyölle ja puhua asiat selväksi, 
koska ne koetaan tärkeäksi lapsen kuntouttamisen kannalta. Kokemusten ja-
kaminen ja yhteisistä menettelytavoista sopiminen on erityisen tärkeää autis-
tisen lapsen kasvatuksessa. Autistisen lapsen äiti korostaa asioiden loppuun 
viemistä, vaikka siihen kuluu vanhemmilta ja henkilökunnalta paljon aikaa. 
Autistisen lapsen ongelmallinen ja epätavallinen käytös vaatii perheen ja 
päivähoidon saumatonta yhteistyötä. Kokemusten vaihtamisesta saatava tieto 
antaa kummallekin osapuolelle silloin enemmän. Perheiden kanssa tehtävässä 
yhteistyössä on tärkeää kuunnella vanhempia ja arvostaa sitä tietoa, jonka he 
ammatti-ihmisille antavat omasta lapsestaan. 
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Äitien mielestä puhuminen arkipäivän asioista ja kasvatuksen linjoista 
on auttanut heitä toimimaan lapsen kanssa johdonmukaisemmin. Vammaisen 
lapsen kanssa on tärkeää toimia johdonmukaisesti sekä päiväkodissa että ko-
tona. Keskustelu ja asioista sopiminen auttaa molempia osapuolia luomaan 
yhtenäisen käytännön. 

”Onhan se näiden normaalin arkipäivän asioiden kannalta tärkeää jutella... ja 
että mennään samaa linjaa siinä kasvatuksessa ja jos on jotain ongelmaa, jota 
pitäisi kitkeä pois.. tiedetään et osaa sitten toimia johdonmukaisesti.” (5) 
 .  

Usein vuorovaikutussuhde syntyy verkkaisesti yhteisten keskustelujen myötä 
ja siihen osallistuivat omalla tavallaan kaikki päiväkodin henkilökunnan 
jäsenet. Äidit kokivat antoisaksi sen, että lapsen kehitystä pohdittiin yhdessä. 
Usein vanhemmat keskustelevat mielellään useamman henkilön kanssa sa-
masta asiasta saadakseen laajempaa näkemystä. Näin he voivat luoda oman 
käsityksensä saatuaan tietoa monipuolisesti. Keskusteluissa selviteltiin tavoit-
teita ja näkemyksiä kukin omasta näkökulmastaan. Siitä syystä jokaisen ryh-
mässä työskentelevän henkilön työpanos on tärkeä, koska myös ryhmän 
avustavat henkilöt ovat vuorovaikutuksessa lasten äitien kanssa. Myös Mäen 
(1993) tutkimuksen mukaan tyytyväisimpiä olivat ne vanhemmat, joilla oli 
ollut keskusteluja päivähoidon henkilökunnan kanssa. 

”Aluksi oltiin hyvinkin vieraita, mutta sitten kun jutteli niin huomas, että ne tie-
tää asioista... se luottamus syntyi pikkuhiljaa ja siin oli vähän semmoista kokei-
lua. Eihän kaikki välttämättä ala ees puhuun miten päivä on menny, mutta sitten 
kun menee kysymään niin siinä kerrotaan, ja sit jos kysy keneltä vaan niin suht 
jokainen osas vastata, ja jokainen oli ollu lapsen kanssa. Ne kahdenkeskiset on 
ollu parhaita, kun on mietitty sitä kehityksen kulkua niin se on ollu tosi antoisaa 
ja on tullu esille et hyvänen aika osaako mun lapsi tälläistäkin.” (3) 

 
Äiti arvioi päiväkotiryhmän tunneilmastoa ja toimintaa kaikkien siellä työs-
kentelevien henkilöiden käytöksen perusteella. Yksikin vanhempia väheksy-
vä tai epäystävällinen vuorovaikutustilanne voi tehdä paljon haittaa. Äiti 
vaistoaa ja aistii herkästi henkilökunnan reaktioita lapseen. Henkilökunnan 
suhtautumisesta lapseen hän luo oman mielipiteensä yleensäkin vammaisuu-
teen asennoitumisesta. Henkilökunnan myönteinen ja hyväksyvä suhtautumi-
nen sekä äitiin että lapseen luo yhteistyölle hyvän pohjan. On tärkeää, että äiti 
voi keskustella avoimesti henkilökunnan kanssa, esittää kysymyksiä ja selvit-
tää hänelle epäselvät asiat. Äideille on ollut myönteistä se kokemus, että on 
voitu puhua henkilökunnan kanssa avoimesti asioista ja myös päivähoidon 
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kasvatusmenetelmistä. Yhteiset etukäteen sovitut hoitoneuvottelut koettiin 
positiivisina kokemuksina. Silloin kaikilla osapuolilla on riittävästi aikaa 
keskusteluun. Äidit kokivat omasta lapsestaan kertomisen edistävän heidän 
omaa hyvinvointiaan. 

”Näin erityislapsen kanssa, sitä on hirveen herkkä aistimaan ja vaistoamaan 
sen mitä mieltä ollaan.. ehkä herkemmin kuuntelee ja kattelee muiden ihmisten 
reaktioita lapseen kaikella tavalla... mun mielestä vanhempana kaipaa sitä tu-
kea ja opastamista... mulla oli se kokemus, että uskalsin puhua kaikista asioista 
juuri niiden oikeilla nimillä. Mun mielestä silleen se pitää ollakin ei saa jäädä 
miettimään vaan pitää kysyä miks päiväkodissa tehdään asiat niinkuin ne te-
kee.” (4) 

”Mun mielestä henkilökunta, erityislastentarhanopettajat ja kaikki muutkin, jot-
ka siellä ovat se käyttäytyminen ja se tapa jolla he kerto kaikesta siitä.. ja yksin-
kertaisesti jotenkin se tapa miten he käyttäytyy..ne hoitoneuvottelut koin niin po-
sitiivisenä, siel oli aikaa kertoo, kun lapsi on erityislapsi niin mä voisin loput-
tomasti kertoo hänestä, ja ne oli taas tilaisuuksia kertoo.” (8) 

 
Vuorovaikutuksen toimivuuteen vaikuttaa työntekijän myönteinen suhtautu-
minen äitiin ja lapseen sekä rehellisyys ja avoimuus kaikessa kanssakäymi-
sessä. Työntekijän avoimuus ja ystävällisyys auttaa myös äitiä avautumaan ja 
kyselemään asioista. On tärkeää, että vaihdetaan kokemuksia niin lapsen hy-
vistä kuin huonoistakin puolista. Äidille on tärkeää kuulla lapsen päivittäises-
tä toiminnasta. Kun asioista puhutaan myönteisessä ilmapiirissä, äidin on hel-
pompi omaksua myös muiden ihmisten käsityksiä lapsesta. Vaikka yhteistyö 
vaatii paljon aikaa henkilökunnalta, sen merkitystä äideille ei voi väheksyä. 
Monet äidit korostivat sen merkitystä omalle jaksamiselleen ja totesivat, että 
yhteistyön avulla lapsen kotikasvatus helpottuu. 

”Sehän on ihan kauhean tärkeää just se kanssakäyminen, ja se luottamus on 
kaikkein tärkein ois tärkeää, että puhuttais molemmin puolin. Se oli kun se luot-
tamus pelas, se oli sellaista normaalia kanssakäymistä siin ei ollu sellasia jän-
nitteitä... ja sit asioista puhuttiin reilusti ja suoraan ja yhdessä mietittiin, et jos 
se käyttäytyy tälleen niin mitä sitten.. hoitaja oli lämmin ja rauhallinen.. puhut-
tiin hyvistä asioista ja huonoista.. ja näki, että hoitajalla on omat asiat kunnos-
sa ja tekee mielellään sitä työtä mitä tekee.” (6) 

”No tota must oli aivan ihana kuulla niitä juttuja, vaikka välillä tuntuikin et 
henkilökunnalla menee kauheasti aikaa siihen... mun mielestä ihan se päivittäi-
nen keskustelu, vaikka siihen menis aikaa, mäkin seisoskelin aina pitkään pihal-
la ja ajattelin et varmaan ne kyllästyy jo kertomaan, mitä lapsi on tehnyt.” (10) 
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Lähes kaikki vaikeasti vammaiset tai autistiset lapset ovat nykyisin jonkinlai-
sen kuntouttavan päivähoidon palvelujen piirissä. Hujalan ym. (1999, 6–7) 
mukaan päivähoito on yksi tärkeimmistä perhepoliittisista toimenpiteistä, jol-
la vaikutetaan lapsiperheiden toimivuuteen ja koko perheen elämänlaatuun. 
Päivähoito tulisi nähdä kotikasvatuksen tukijana ja täydentäjänä, ei suinkaan 
kilpailijana. Monien tutkimuksen (Dunst & Trivette 1990; Taanila 1997; 
Tauriainen 1994) mukaan sellaisilla vammaisperheillä, joilla on vahva elä-
mänhallinta ja jotka selviytyivät parhaiten, on myös vahvasti tukeva sekä 
epävirallinen että virallinen sosiaalinen verkosto ympärillään. Päivähoito voi 
omalta osaltaan olla tässä verkostossa mukana antamassa vanhemmille tukea 
ja jakamassa kokemuksia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta. Perhekeskeisen ja 
lapsilähtöisen työskentelytavan perustana tulee olla avoin ja luottamukselli-
nen vuorovaikutussuhde vanhempien ja päivähoidon välillä. Tätä suhdetta ra-
kennetaan yhteisten keskustelujen ja kokemusten jakamisen avulla.  

 
Vanhemmuuden tukeminen 

Äidit kertoivat sellaisesta päivähoidon henkilökunnan toiminnasta, jotka 
auttoivat äitiä vahvistamaan omaa myönteistä vanhemmuuden tunnettaan. 
Vanhemmuuden tukeminen päivähoidon keinoin tuli esille sellaisissa pu-
heenvuoroissa, joissa äidit kertoivat siitä, miten päivähoidon henkilökunnan 
suhtautuminen häneen ja lapseen on parantanut äidin ja lapsen välistä suhdet-
ta. Äiti on saanut kannustusta ja rohkaisua päivähoidon henkilökunnalta kas-
vatuskysymyksissä ja hän kokee sen tukevan omaa äitiyttään. Hän pystyy 
nauttimaan äitiydestään ja elämään lapsen kanssa ilman jatkuvaa huolta ja 
epävarmuutta. Kun äiti kokee, että myös ammatti-ihmiset näkevät lapsen vah-
vuudet ja positiiviset puolet ja lisäksi ilmaisevat niitä puheessaan, se auttaa 
äitiä itseään havaitsemaan lapsen vahvuuksia ja iloitsemaan niistä. 

”Olen saanut kannustusta ja rohkaisua et kyllä sä teet oikein... mun ei tarvitse 
yksin miettiä näitä. Minusta se hirveen hyvin tukee tätä, et mun ei tarvitse koko 
ajan murehtia, et teenkö mä oikein, vaan mä pystyn niinku elämään sen lapsen 
kanssa. Mä pystyn nauttimaan siitä äitinä olemisesta, ja mun mielestä ne niinku 
tukee sitä.” (1) 

”Päivähoidon henkilökunta on minulle sellaisia turvaa luovia ihmisiä, ne luo 
minulle semmosen.. heidän positiivinen suhtautuminen mun lapseen luo mulle 
semmosen.. ruokkii niitä positiivisia tunteita.. lapsesta tykätään ja sieltä tulee 
positiivista palautetta niin sanotaan, että se on vaikuttanut minun ja lapsen vä-
leihin parantavasti. Sitä on kai lapsen asemassa itsekin kun on niin suuria tar-
peita avusta.” (8) 
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On ensiarvoisen tärkeää, että päivähoidon henkilökunta muistaa antaa riittä-
västi positiivista palautetta varsinkin hoitosuhteen alussa, sillä usein van-
hemmat ovat saaneet jo riittävästi negatiivista informaatiota ympäristöltään. 
Vammaisen lapsen vanhempien tuen ja rohkaisun tarve tulee esille tutkimuk-
sissa (Dunst & Trivette 1990; Mäki & Rusanen 1991), mutta lapsen kehityk-
sen arviointi ja ohjanta ja perheen tukeminen on aikaisemmin nähty erillisinä 
toimintakokonaisuuksina (Kovanen 2003, 5). Varsinkin autistisen lapsen van-
hemmat ovat joutuneet kohtaamaan arvostelua ja paheksuntaa lapsen erilai-
suutta ymmärtämättömiltä ihmisiltä. Ammattitaitoinen päivähoidon henkilö-
kunta tuntee autistisen lapsen käyttäytymistavat ja osaa suhtautua niihin. He 
luovat vanhemmille toivoa kertomalla erilaisista toimintatavoista ja edisty-
mismahdollisuuksista. Silloin herätellään esille myös vanhempien omia vah-
vuuksia vanhemmuuden tunteessaan. Kannattaa vahvistaa sitä, mikä on hy-
vää ja myönteistä, koska epäkohtien esille nostamisella ei päästä eteenpäin.  

Äidit ilmaisivat tyytyväisyytensä siitä, että yhteistyön kehittyminen lä-
heiseksi ja luottamukselliseksi on auttanut heitä käsittelemään vammaisen 
lapsen syntymän aiheuttamaa surua. Kun henkilökunnan asenne äitiin on 
myötäelävää, myös surun tunteista voidaan puhua. Silloin henkilökunta koh-
taa äidin tämän omilla ehdoilla asettamatta häntä tiettyyn kaavaan. Henkilö-
kunta on osannut tulkita äidin surun luonnollisena ja ymmärrettävänä reakti-
ona ja auttaa äitiä kuuntelemalla, mikä on yleensä ainoa oikea tapa auttaa su-
revaa. 

”Varsinkin kun lapset on vielä pieniä, niin siinä on vielä sitä omaa surutyötä, 
jota pitää saada purettua niin tämä on yksi kanava. Mitä läheisempää se yhteis-
työ on sitä enemmän siitä saa, ja omaa hyvää oloa pönkittää kun lapsella on 
hyvä olo hoidossa .” (10) 

 
Ferguson & Ferguson (1987, 363–364) toteavat, että suru on täysin normaali 
tapa reagoida lapsen vammaisuuteen. Kukaan ei kiellä, etteikö tietty määrä 
surua kuuluisi asiaan, mutta sitä ei pitäisi tulkita ylipääsemättömäksi ja jatku-
vaksi. Suru ei johda neuroottiseen käytökseen eikä ole patologista. Joillakin 
vanhemmilla tietty surullisuus jää pysyväksi seuralaiseksi, mutta epänormaa-
lia se on vain ammatti-ihmisten väärissä tulkinnoissa, ei vanhempien koke-
mina tunteina. 
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Tiedon antaminen 

Vammaisen lapsen vanhemmat tarvitsevat runsaasti tietoa lapsen vammasta 
ja siitä miten lapsen kehitystä parhaiten edistetään. Lähes kaikki äidit olivat 
saaneet kiitettävästi tietoa päivähoidon henkilökunnalta. Tiedon jakaminen 
on yksi keino lisätä vanhempien päätäntävaltaa oman lapsensa kasvatuksessa 
ja kuntoutuksessa (Dunst, Johansson, Trivette & Hamby 1991, 117–119; 
Määttä 1999, 100–101). Kun tietää riittävästi lapsen vammasta ja erilaisista 
kuntoutusmenetelmistä, osaa myös keskustella asiasta ja esittää kysymyksiä. 
Tietoisuus lisää myös mahdollisuuksia antaa kritiikkiä ja rohkeutta kyseen-
alaistaa toimintatapoja. Tietoa tulee kuitenkin antaa sopivassa määrin, jotta 
sen omaksuminen on mahdollista. Äitien puheenvuoroissa tulee esille vankka 
luottamus päivähoidon työntekijöiden ammattitaitoon ja kokemukseen. Äidit 
ovat saaneet päivähoidon henkilökunnalta ohjeita ja tietoa lapsen kehitykses-
tä. Äidit korostavat, että on tärkeää saada palaute nimenomaan päivähoidosta, 
koska silloin on mahdollista pohtia yhdessä, miten lapsen kuntoutuksessa 
edetään: 

”Kun tulee ongelmatilanteita normaalissa kasvatuksessakin niin päivähoidon 
henkilökunta on periaatteessa ammattilaisia siinä ja heillä on kokemusta laa-
jemmalti, useammista lapsista, niin silloin saa vinkkejä ja ohjeita, miten toimia 
sen omansa kanssa. Kun lapsen kehitystä seurataan päiväkodissa ja kerrotaan 
edistyksestä... ja on hirveen tärkeetä, että kerrotaan jos on jotain takapakkia, 
myös se negatiivinen palaute pitää tiedot ajan tasalla, et jos aina vaan menee 
hyvin niin se antaa väärän kuvan. Mun mielestä se on turvallista saada päivä-
kodista se tieto kuin, että sitä tulis jostain muualta , koska siinä samalla pystyy 
miettimään mikä auttais tähän tilanteeseen.” (1) 

”Kun olen tarvinnut apua ja neuvoja niin olen saanut. Siellä on henkilöitä, jotka 
on lukennu ja opiskellu. On ollu kiva jos ne on vähän puuttunnuki asioihin, se 
on ollu sillälailla hyvällä.” (3) 

”Siinä saa omiin joihinkin asioihin saa sellaista...vielä varmuutta, et olenhan 
mä nyt tehnyt oikein... mä oon saannu tukea ja vahvistusta joiltakin omille aja-
tuksille, ja se antoi pontta siihen, että ne asiat mitä mä ajan on ihan oikeita ja se 
on vaikuttannu muhun ihan hirveästi, just se että joka puolella minua on kuun-
neltu.” (4) 

”Mitä läheisempää se yhteistyö on niin sen enemmän vanhemmat pystyy kysy-
mään ja myös tukemaan sitä henkilökuntaa, kun sekin on mun mielestä tärkeää, 
kun se ei ole pelkästään toisinpuolin vaan.” (10) 
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Monet aikaisemmat tutkimukset korostavat vanhemmille annettavan tiedon 
merkitystä perheen sopeutumiselle ja selviytymiselle lapsen vammaisuudesta. 
Realistisen ja täsmällisen tiedon saaminen lapsen vammasta ja tulevaisuudes-
ta auttaa vanhempia sopeutumaan tilanteeseen (Burr & Klein 1994; Taanila 
1997). Tauriaisen (1994) tutkimuksen mukaan lähes 80 % kehitysvammais-
ten ja kehityksessään viivästyneiden lasten vanhemmista (102 isää ja 139 äi-
tiä) haluaisi saada lisää tietoa lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta. On luon-
nollista ja välittömän tiedonkulun kannalta tärkeää, että tätä tietoa saadaan 
päiväkodista. Päivähoidon henkilökunta arvioi lapsen kehitystä arkipäivän 
tilanteissa erilaisin menetelmin. Pikku-Portaat kuntoutusohjelmaa (Saarela 
1996) käytetään joissakin päiväkodeissa ja siihen kuuluu Ekologinen suunni-
telma, jonka mukaan lapsen kehitystä arvioidaan säännöllisesti yhdessä van-
hempien kanssa. Pikku-Portaat varhaiskuntoutusmalli on kehitetty antamaan 
vammaisen lapsen perheelle sellaista tukea, jota aikaisemmat lapsikeskeiset 
kuntoutusmuodot eivät riittävästi tarjonneet. Se perustuu interaktiiviseen 
kuntoutukseen, joka onnistuakseen tarvitsee kaikkien osapuolten kanssakäy-
mistä ja aktiivista osallistumista. Vanhemmat otetaan mukaan lapsen kuntou-
tukseen ja päivähoidon henkilökunta välittää omaa ammatillista tietouttaan 
vanhemmille, jotka puolestaan tukevat henkilökuntaa oman lapsensa asian-
tuntijoina.  

Varhaisen oppimaan ohjaamisen suunnitelma – VARSU – on perheläh-
töinen toimintamalli, joka korostaa vanhempien roolia lapsensa kasvun ja ke-
hityksen keskeisinä toimijoina. Tässä toimintatavassa perheen tukeminen kyt-
keytyy yhteisen tehtävän ympärille eli lapsen ohjaamiseen ja lapsen kanssa 
toimivien aikuisten ohjaamistaitojen kehittämiseen (ks. Mattus 1999; Määttä 
1999; Kovanen 2003).  

Päiväkodin henkilöstö tekee lapselle kehitysarviointia ja muutenkin ha-
vainnoi lasta jokapäiväisissä toiminnoissa, ja juuri tätä tietoa välitetään van-
hemmille. Tasavertaisuus vanhempien kanssa ja kumppanuus, jota interaktii-
vinen näkemys tähdentää, voi toteutua vanhempien tietoisuuden lisääntyessä. 
Silloin myös päivähoidon kuntoutusmenetelmillä on edellytyksiä siirtyä 
osaksi lapsen kotikasvatusta. 

 
Osavastuun ottaminen kuntoutuksesta ja kasvatuksesta 

Nykyinen työelämä kaikkine kiireineen heijastuu myös vammaisperheen elä-
mään. Suurin osa tämänkin tutkimuksen äideistä kävi kokopäiväisessä ansio-
työssä tai opiskeli. Äidit pitivät erittäin tärkeänä sitä, että päivähoito tarjoaa 
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lapselle kuntouttavaa toimintaa, sillä vanhemmilla jää siihen hyvin vähän 
aikaa iltaisin. Vuorovaikutuksellista kumppanuutta korostava interaktiivinen 
lähestymistapa painottaa vanhemmuuden ja ammattikasvattajien vastuun ja-
kamista (Hujala-Huttunen & Nivala 1996; Kovanen 2003). Äidit olivat pa-
hoillaan lapsen pitkien hoitopäivien vuoksi, mutta työelämän asettamat vaa-
timukset johtavat siihen. Muutamia äitejä huolestutti kasvatuksen ja kuntou-
tuksen siirtyminen suurelta osin päiväkotiin ja osittain tunnettiin asiasta myös 
huonoa omaatuntoa. He katsoivat, että kasvatusvastuu kuuluu pääosin per-
heelle.  

”Musta tuntuu, että lapsi on siellä pidemmän aikaa päivästä ja tuntuu et van-
hempi on siinä jo vähän sivussa et mitähän se lapsi osaakaan tehdä jo... ilta on 
niin lyhyt aika..oikeastaan siin syödään ja oleillaan, ja sit alkaa jo iltatoimet, 
siinä hirveen vähän kerkee arkena ” (4) 

”Kuitenkin mä oon joskus ajatellu et on vähän huono omatunto, kun vähän lii-
kaakin sysätään sitä vastuuta kasvatusasioista sinne, ja mä olen ajatellu et mun 
pitäis pystyä se kasvatus hoitamaan... ja sitä aikaa vietetään niin paljon siellä 
päiväkodissa, et siitä on jatkuva huono omatunto, et tavallaan se lapsen kasvu 
siirtyy sinne, vaikka se pitäis olla kotona paljo enemmän.” (10) 

 
Äidit olivat kokeneet päivähoidon alkamisen vapauttavana tunteena, koska he 
tunsivat saaneensa yhteistyökumppanin rinnalleen ottamaan osavastuun lap-
sen kuntoutuksesta. Monet äidit olivat hoitaneet pientä kehitysvammaista tai 
autistista lastaan kotihoidossa ilman riittävää tukea. Kotihoidossa olevat lap-
set, jotka ovat yleensä alle kolmevuotiaita jäävät usein erityispedagogisen tu-
en ulkopuolelle (Heikkinen 1998). Viitalan (1999) mukaan kaikista päivähoi-
dossa olevista erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevista lapsista alle kolme-
vuotiaiden osuus oli vain 7,4 %.  

Lapsen siirtyminen joko integroituun ryhmään tai erityisryhmään on 
helpottanut äitien kasvatusvastuuta. Äidit ovat huomanneet, että näissä ryh-
missä tehdään työtä ammattitaitoisesti ja lapset koetaan haasteena, johon py-
ritään vastaamaan mahdollisimman hyvin. 

”Sillähän on hirvittävän suuri merkitys, tosi suuri merkitys. Huomasi kun lapsi 
oli tavallisessa päiväkodissa niin siellä ei pystytty vastaamaan hänen niihin tar-
peisiin ja hän ahdistu,ja sitten kun lapsi siirty erityisryhmään niin sehän oli kuin 
paratiisi ois tullu, ja itseltä tosi suuri kivi vierähti sydämeltä. Lapsella se päivä-
koti on sellainen, joka tekee hänellä sitä kuntouttavaa toimintaa koko ajan... 
lapsi on semmoinen et pistää meille vanhemmille vastaan, niin sillähän on hir-
veen suuri merkitys.... henkilökunta pitää lasta haasteena. Erityisryhmässä lapsi 
halutaan sinne ja sil on siellä hyvä olla ja se on tärkeää...ja tietysti se lapsen 
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reaktio, kun meni kaks viikkoo ja lapsi oli jo aivan erilainen ja meni mielellään 
hoitoon... ja millä lailla lapsi reagoi kun tuli sitä henkilökuntaa siihen...”(8) 
 

Päivähoidon tarjoaminen  

Lapsen hoidon järjestelyt ja toteutus tehdään yhteistyössä lapsen vanhempien 
ja asiantuntijoiden kanssa. Päivähoidon henkilökunta voi omalta osaltaan 
viestittää päättäjille tietoa siitä, millaisia päivähoitoryhmiä tarvitaan, jotta jo-
kaiselle lapselle, myös vaikeavammaiselle, löytyisi sopiva hoitopaikka. Tut-
kimusten mukaan erityispäivähoitoon ollaan melko tyytyväisiä. Vanhemmat 
olivat tyytyväisempiä päivähoitopalvelujen toimivuuteen, lapsen ohjaukseen 
ja henkilökunnan ja vanhempien väliseen suhteeseen (Töyri 1998, 63). Ylei-
sesti ottaen 3/4 vanhemmista koki päivähoitoratkaisut tyydyttävinä. (Tauriai-
nen 1994, 102).  

Lähes kaikki tämän tutkimuksen äideistä olivat saaneet lapsensa hoitoon 
sellaiseen ryhmään, jonka he katsoivat sopivan lapselle. Kahdella äidillä (6 ja 
7) oli negatiivisia kokemuksia hoitojärjestelyistä ja näistä kokemuksista ker-
ron lähemmin seuraavassa luvussa. Äidit ilmaisivat tyytyväisyytensä siihen, 
että lapsi oli päässyt erityispäivähoitoon. He kokivat päivähoidon täydentä-
vän kotikasvatusta ja näin helpottavan perheen tilannetta. Äidin jaksamisen 
kannalta on olennaisen tärkeää, että vammainen lapsi saa hoitopaikan erityi-
sesti myös silloin, kun perheessä on muita pieniä lapsia. Varsinkin jos lapsi 
on monivammainen tai autistinen. Tutkimustulokset osoittivat, miten tärkeää 
autististen lasten äideille oli saada lapsi hoitoon, koska omat voimavarat oli 
jo käytetty loppuun. Monet heistä kertoivat, että eivät enää olisi jaksaneet yk-
sin lapsen kanssa.  

”En minä ainakaan lapsen kanssa jaksais jos ei olis päivähoitoa. Kyllä ne en-
simmäiset vuodet lapsen kanssa oli niin vaikeita, kun ei ollut päivähoitoa eikä 
muutakaan.. kyl sen huomaa et siitä on paljon enemmän hyötyä kun tavallisen 
lapsen kanssa... sen huomaa kun lapsi oli viime kesänä kuukauden kotona niin 
se oli tosi rankkaa. Kun lapsella on hoitopaikka niin jaksaa sen kanssa sitten 
paremmin olla.” (2) 

 
Vaikka päivähoidon tarve ei olisikaan juuri sillä hetkellä ajankohtainen, on 
vanhempien hyvä saada etukäteen tietoa siitä, millaisia ryhmiä on olemassa. 
Usein päivähoitoon siirtymisen ajatus vaatii vanhemmilta pitkää sopeutumis-
ta ja harkintaa. Päivähoidon henkilökunta voi auttaa asiaa pyytämällä van-
hempia tutustumaan ryhmään, jolloin heille voidaan antaa tietoa sen toiminta-
tavoista. Vammaisen lapsen äidin voi olla vaikeaa irrottautua lapsestaan ja 
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antamalla riittävästi aikaa tuetaan äidin omaa päätäntävaltaa. Muutamat 
vammaisen lapsen äidit halusivat ehdottomasti hoitaa lapsen kotona tämän 
varhaisvuosina. Kuitenkin he totesivat, että lapsen päivähoito auttoi huomat-
tavasti heidän omaa jaksamistaan. 

”Se että lapsi on päivähoidossa auttaa taas jaksamaan paremmin sitä normaa-
lia arkipäivää. Päivät kun lapsi on pois niin se tietysti vähentää sitä työtaak-
kaa.. on toisille lapsille aikaa silloin..sitten kun lapsi tulee kotiin niin alkaa 
täystyö, mut se päivä on ollut senverran.. ei niin hirveen kiireinen et pakko teh-
dä sitä ja pakko tehdä tätä. Päivän mittaan ehtii tehdä pyykinpesut ja siivoukset 
ja sitten illalla kun kaikki lapset on siinä, niin tehdään sitä mitä kunkin kanssa 
nyt tehdään.” (9) 
 

Yhteistyön ongelmia – kun tukea ei saada 

Äideillä oli siis pääosin myönteisiä kokemuksia päivähoidon perheitä tuke-
vasta toiminnasta, mutta kahdella äidillä oli negatiivisia kokemuksia. Nämä 
äitien kokemukset olivat pääosin ryhmän toiminnasta johtuvia, mutta myös 
yksittäisiin hoitohenkilökunnan jäseniin kohdistuvia. Näissä kokemuksissa 
tulee selvästi esille äidin herkkyys lapseen kohdistuvissa asioissa sekä suh-
tautumisessa häneen itseensä. Jos vuorovaikutus äidin ja henkilökunnan välil-
lä ei suju, se johtaa moniin väärinkäsityksiin ja sitä myötä ongelmien kasaan-
tumiseen. Yhteistyö saattaa kariutua jo heti alkuunsa vastaanottotilanteessa. 
Äiti (7) kertoo siitä, miten hänen mielestään kaikki alkoi mennä huonosti heti 
päiväkotiin tutustumisvaiheessa: 

”…kun mä kävin itse tutustumassa niin se oli niin isku päin kasvoja, niin isku 
päin kasvoja et sit mä en oikeen mitään odottanutkaan siltä paikalta.. ei toivo-
tettu tervetulleeks, mä jäin vaan seisomaan sinne pihalle, ja joku sieltä toiselta 
puolelta tuli juttelemaan, mut he lähti vaan, ne otti rattaat ja lähti sinne käve-
lemään... (7)  

 
Äiti oli asettanut suuria odotuksia päivähoidon alkamiselle. Hän toivoi lapsen 
kuntoutuksen alkavan toden teolla ja hoidettuaan lasta kolmevuotiaaksi koto-
na oli valmis siirtämään osavastuun kasvatuksesta päivähoidolle. Lapsi on 
autistinen ja monivammainen ja äiti oli monin toivein odottanut päivähoidon 
alkamista, koska hän ei terveydenhuollon puolelta saanut tarvitsemaansa tu-
kea. Sen sijaan siltä taholta oli herätelty suuria toiveita lapsen kuntoutuksesta, 
kunhan päivähoito alkaa: 

”…ja tietysti kun mä odotin tarhalta paljon enemmän, odotukset oli semmoset , 
kun ensin odotettiin ja sanottiin et sit saa päiväkotipaikan kun on kolme vuotta, 
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ja sairaalast ei oikeen saa mitään .. ja jakson jälkeen puhuttiin et ku tarha alkaa 
niin siellä aletaan kuntouttaa.. nyt mä saan lapsen sellaseen paikkaan mis on 
ammatti-ihmiset, mitkä tekee tän lapsen eteen kaiken.. lapsi ei osaa mitään muu-
ta kuin kirkua, kyllähän mä sen tiedän, hän tyytyyki aika vähään ..mut se mun 
oma itte silleen kun mä ajattelin et se lähtee päiväkotiin ja alkoi jumppa..” (7) 

 
Äiti on kokenut, että tiedonkulku päiväkodin ja kodin välillä ei ole toiminut 
toivotulla tavalla. Ongelmat ovat äidin mielestä johtuneet siitä, että päiväkoti 
ei ole kertonut tarpeeksi lapsen hoitopäivästä tai sitten kommunikaatio on ol-
lut virheellistä. Hän ei ole saanut vastauksia kysymyksiinsä tai sitten ne ovat 
olleet äidin mielestä sellaisia, joista ei ole mitään hyötyä: 

”... et meillähän on vihko, mut eihän siihen ole paljon mitään kirjoitettu.. et tuo 
vaippoja, vaikka ne ois ihan muutama sana mitä päivittäin tehdään ja miten se 
on edistynny ja mistä tykkää ja mistä ei... he niinku lupas et he ilmottaa, jos te-
kee jotain uutta mut ei sielt oo tullu...Mä oon odottannu aina et he ottais yhteyt-
tä aina kun he pystyy tai laitettais lappua .. semmosta vaan tulee et lapsella ei 
oo tarpeeks päällä... no on nyt kerran tullu et on hyvin syönny..kun mä kysyin 
kerran ruokailusta et mitä on nyt niin en saanut mitään vastausta .. sen et he 
syöttää.” (7) 

 
Toinen äiti (6) kertoo kokemuksestaan pienen vammaisen lapsensa ensim-
mäisestä päivähoitopaikasta. Lapsi oli sijoitettu tavalliseen ryhmään ilman 
erityisjärjestelyjä tai ryhmäkoon pienentämistä, jolloin monet ongelmat ai-
heutuivat juuri näistä syistä. Äiti sai tietää lapsen ongelmista ryhmässä kier-
toteitse, minkä hän koki suoranaisena järkytyksenä. Tämän seurauksena äiti 
koki jatkuvaa ahdistusta viedessään lasta hoitoon: 

”Mä koin vääryydeksi et mulle ei puhuttu kuinka vaikeeta siellä on, mut mä näin 
niitä katseita ja mä aistin sen pingottuneen tunnelman ja sit mä kuulin mun par-
haan ystävän kautta sen miten kamalan negatiivinen asenne niillä on lapseen ja 
se löi mut ihan lamaan. Sen jälkeen tuntu et mikään ei suju ja se viimenenki 
luottamuksenki ripe se katos kokonaan ja mul oli kamala tunne aina... mul oli 
suurinpiirtein sellainen kuristava tunne joka aamu täällä kurkussa... et mun pi-
tää pyytää anteeks kun mä tuon tämän hirviön tänne.” (6) 

 
Vaikka äidillä oli näin ikävät kokemukset ensimmäisestä hoitopaikasta, tilan-
ne korjaantui kuitenkin lapsen päästyä toiseen päivähoitopaikkaan. Siellä 
vuorovaikutus oli avointa ja luottamuksellista. Vaikka lapsella oli samoja on-
gelmia, niiden pohtiminen yhteistyössä avasi uusia näkökulmia. Vammaisen 
lapsen äitiä ei aina kuunnella eikä tarpeeksi arvosteta hänen tuntemustaan 
omasta lapsestaan ja tämän edellytyksistä. Äiti (10) oli muutoin ollut hyvin 
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tyytyväinen, mutta jossakin tilanteessa kokenut oman mielipiteensä aliarvi-
oimista: 

”Joskus mä oon törmänny siihen.. et ei uskota kun mä sanon.. tavallaan et se 
menee hössötyksen piikkiin, kun tiedän et lapsella on joku asia tosi vaikeaa.. 
niin tavallaan laitetaan lapselle se rima kauheen korkealle.. ja et äiti tavallaan 
liiottelee.. ja sit kuitenkin on huomattu et sellanen se taso on .. et kyl mä oon 
kuitenkin huomannu et mä äitinä tiedän ja ajatellu et hyvä kun pidin pääni.. se 
tuntuu jälkeenpäin kauheen pahalta..” (10) 
 
 

7.1.3 Ekologisen verkoston tuki 
 

Tutkimukseni on perustunut sille käsitykselle, että ihmisen lähiympäristön tu-
ella on suuri merkitys hänen selviytymiselleen ongelmallisessa tilanteessa. 
Sosiaalisen verkoston väliset kontaktit keskusteluineen auttavat äitiä muodos-
tamaan käsitystään omasta vanhemmuudestaan. On tärkeää saada palautetta 
toiminnastaan, koska vuorovaikutuksen ja dialogin kautta rakennetaan kuvaa 
omasta vanhemmuudesta. Lähiympäristön antaman tuen avulla vanhemman 
on mahdollista löytää itsessään sellaisia vahvuuksia, jotka kantavat kriisien 
yli. Luottamus itseen vanhempana on hyvä lähtökohta (Pulkkinen 2002 a), 
sillä vanhempien sopeutumiseen vaikuttavat merkittävästi heidän käsityksen-
sä itsestään ja omista kyvyistään. Männistön (1994) mukaan pienen vammai-
sen lapsen perheet toivoivat ympäristöltään aktiivista, oma-aloitteista inter-
ventiota. Monet äidit tunsivat tarvitsevansa lisää tukea puolisoltaan ja kaipa-
sivat tapaamisia vertaisperheiden kanssa.  

Vammaisten lasten äidit kokivat, että on monia asioita, joista he saavat 
lisää voimaa jaksaakseen edelleen. Tärkeimpänä nousi esille perheen merki-
tys. Ne äidit, joilla oli myös terveitä lapsia, korostivat heidän merkitystään 
omalle hyvinvoinnilleen. Seuraava taulukko kuvaa niitä tasapainottavia teki-
jöitä, joita äitien puheessa tuli esille.  
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Taulukko 5. Äidin voimavarojen lähteet 
 

1. Perhekokonaisuuden tasapainottava vaikutus (1–10) 
2. Perheen terveiden lasten merkitys äidille (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) 
3. Päivähoito ja lasta kuntouttavat henkilöt tukevat äitiä (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10) 
4. Keskustelut toisten vammaisten lasten vanhempien kanssa (1, 3, 4, 5, 8, 10)  
5. Työ antaa äidin elämälle toisenlaista merkitystä (2, 3, 4, 7) 
6. Parisuhteen kiinteys ja jaettu vanhemmuus luo turvaa (1, 3, 6, 8, 10) 
7. Asian uskonnollinen tai filosofinen käsittely (4, 8, 10) 
8. Harrastukset ovat henkireikä ja virkistys (2, 7, 10) 
9. Opiskelu tai sen suunnittelu antaa tyydytystä (1, 8) 
10. Ystävät kuuntelevat ja pysyvät rinnalla (4, 10) 

 
 
Perhekokonaisuus 

Perhekokonaisuus muodostaa vammaisen lapsen äidille selvästi tärkeimmän 
voimavaran. Äidit mainitsivat perheen merkityksestä monissa yhteyksissä. 
Vaikka perheeseen ei kuuluisikaan kuin äiti ja lapsi, äidin kokemuksen mu-
kaan he muodostavat perheen, johon saattaa liittyä joitakin läheisiä sukulai-
sia. Arkielämän sujuminen antaa äideille turvallisuuden ja elämänhallinnan 
tunteen. Perheen merkitys tulee esille äitien puheenvuoroissa lähinnä viihtyi-
sänä yhdessäolona kotioloissa. Muutama äiti piti tärkeänä sitä, että perhe liik-
kuu yhdessä vammaisen lapsen kanssa ja sitä, ettei lapsen vuoksi eristäydytä 
ulkomaailmasta. 

”Perhe ja ystävät on sellaisia, josta saa voimaa. Viikonloppuna vaan nauttii ko-
tona olosta, se on sellaista lasten kanssa oleilua ” (3) 

”Mehän mennään perheenä joka paikkaan, ei ole tilaisuutta johon lasta ei voisi 
viedä ja minusta on hirveen hienoa esitellä lapseni” (4) 

 
Äidit olivat tiedostaneet, että lapsen vammaisuus ei tee vanhemmista sairaita, 
vaan perheen pitää yhdistää voimansa lapsen auttamiseen. Äidit korostivat, 
että myös vammaisen lapsen perheessä lapsista iloitaan ja heitä rakastetaan 
kuten muissakin perheissä, vaikka lapsen vammaisuus tuottaa ajoittain yli-
määräistä huolta.  
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”Eihän se, että lapsi on vammainen tarkoita, että vanhemmat ovat sairaita. 
Päinvastoin tarkoitus on auttaa sitä lasta eikä jäädä murehtimaan ja sure-
maan” (9) 

”Kyl mä oon perheestä nauttinnu ja lapsista, ja rakastannu niitä juuri niin pal-
jon kun on mahdollista, et ei ole ketään sillail hylätty ” (10) 
 

Useiden tutkijoiden (Patterson 1988; Gallimore ym. 1993; Howlin 1998) 
mukaan tiivis yhtenäisyys kehitysvammaisen lapsen perheessä ei ole merkki 
perheen toiminnan epänormaalisuudesta, ylisuojelusta, riippuvuudesta tai 
vanhempien ongelmista, vaan dynaaminen järjestely, joka on välttämätöntä 
perheen selviytymiselle.  

 
Perheen terveet lapset  

Perheen terveet lapset ovat äitien kokemusten mukaan erittäin tärkeitä äidin 
jaksamisen kannalta. Terveiden lasten kehityksen seuraaminen on äidille suu-
ri ilonaihe, samoin heidän myönteinen hoivaava suhtautumisensa vammai-
seen sisarukseen. Äidit katsoivat, että vammaisella sisaruksella on ollut kas-
vattava vaikutus perheen muihin lapsiin. Yleensä sisarukset hyväksyvät vam-
maisuuden varsin helposti ja omaksuvat hoivaavan ja auttavan roolin, mikä 
osaltaan lisää perheen tiivistä koheesiota ja auttaa näin myös äitiä. Äitien 
puheenvuoroissa tulee esille terveen lapsen saamisen myötä saavutettu onnis-
tumisen kokemus.  

”Niin olihan toisella lapsellakin oma osansa siihen ilman muuta. Kun meni 
muutama päivä siihen et äiti itki ja itki, niin sitten lapsi tuli toisena päivänä ,et 
äiti miksi sinä itket oletko huolissasi pikkuveikasta, ja äiti minä tuon sinulle pa-
peria, ja sit sitä yhtäkkiä heräs siihen, että onhan tässä tämä lapsi, joka on terve 
lapsi, et ei se nyt ole tarkoitus, et jos nyt on yks laspsi sairas, että unohdetaan 
kokonaan se terve lapsi.” (9) 

”Kyllä sitä ajattelee et miten ne vanhemmat jaksaa, jos perheessä on vaan kehi-
tysvammaisia lapsia. Kun mulla on terveitä lapsia niin miten ilon aihe on terve 
lapsi et sen sois kaikille. Kyllähän vanhemmat ajattelee et onhan se tietyllä ta-
valla epäonnistuminen.” (8) 
 

Lähes kaikissa perheissä vammainen lapsi hyväksyttiin sekä vanhempien että 
toisten sisarusten taholta. Poikkeuksena tässäkin tapauksessa mainittiin autis-
tisen lapsen sisarukset, joilla on ollut vaikeuksia sopeutua ja ymmärtää autis-
tisen lapsen täysin poikkeavaa käytöstä. Äidin huoleksi voi muodostua tois-
ten lasten reaktiot. Äiti (1) toteaakin, että autistisen lapsen elämä saatiin su-
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jumaan, mutta sitten tuli esikoisen kanssa ongelmia, joihin olisi kaivannut 
apua. Terveet lapset voivat toimia eräänlaisena puskurina ulkomaailmaa vas-
taan. Yhä vielä vammaisten lasten äidit joutuvat kohtaamaan torjuntaa sekä 
sukulaisten ja tuttavien, mutta myös ammatti-ihmisten taholta. Muutamat äi-
dit ovat kokeneet, että terveen lapsen saaminen tavallaan vapauttaa heidät 
näiden arvostelujen paineesta. 

”Meidän toinen lapsi on ollut kauhean kiltti, terve ja kaunis lapsi, ja se taval-
laan pelasti mua kun on tällänen hyvä päiväkotilapsi ” (6) 
 

Lapsen päivähoito 

Päivähoidon ja lasta kuntouttavien henkilöiden osuus äidin tukemisessa tuli 
tämän haastatteluaineiston myötä korostetummin esille kuin aikaisemmissa 
tutkimuksissa ja sain vahvistusta omalle esiymmärrykselleni asian tärkeydes-
tä. Toisaalta pitää ottaa huomioon, että ongelmanasettelun lähtökohdat kiin-
nittyivät voimakkaasti päivähoitoon, ja äitien kanssa keskusteltiin muiden 
teemojen ohella yhteistyöstä päivähoidon henkilöstön kanssa. Äitien koke-
muksia päivähoidon vanhempia tukevasta toiminnasta olen selvittänyt edelli-
sessä luvussa. 

 
Toiset vammaisten lasten vanhemmat 

Vammaisten lasten äidit saavat usein tukea omaan elämäntilanteeseensa toi-
silta vastaavassa tilanteessa eläviltä äideiltä. Kokemusten jakamisen saman-
laisessa tilanteessa olevien äitien kanssa koettiin auttavan omaa selviytymistä 
monin tavoin. Äidit voivat peilata omia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan tois-
ten äitien avulla. Äidit kertoivat, että keskustelu alkaa hyvin luontevasti. Toi-
siin äiteihin tutustutaan erikoissairaanhoidon tutkimusten ja kuntoutuksen yh-
teydessä, mutta myös päiväkoti on tärkeä tapaamispaikka: 

”Nyt kun olen keskustellut erään äidin kanssa, joka juuri on vastikään saanut 
sen diagnoosin lapsestaan, niin olen huomannut, et mullakin oli noita tunteita ja 
tuntemuksia, tavallaan elää siinä samalla et noin minäkin koin sen mut toisaalta 
sitä ei kuitenkaan osaa sanoa et puhu, puhu et kyl mä tässä kuuntelen, kun tie-
tää et toisel on nyt juuri vaikeaa. Tavallaan sitä voi itsekin työstää sillälailla 
kun kuuntelee toista” (10) 

”Kehitysvammaisten vanhempia yhdistää jollain tavalla.. siinä tulee se, että ru-
vetaan juttelemaan enemmän kuin yleensä lapsen kanssa” (3) 
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Erilaiset vammaisjärjestöjen järjestämät keskustelukerhot olivat joidenkin 
äitien mielestä tarjonneet paljon tukea. Valitettavasti varsinkaan yksinhuolta-
jilla tai sellaisilla äideillä, joiden mies oli matkatyössä, ei ollut mahdollisuuk-
sia osallistua näihin, vaikka he olisivat tätä mahdollisuutta eniten tarvinneet. 
Ainakin tämän tutkimuksen haastateltavista ne äidit, joiden mies oli valmis 
hoitamaan lasta sillä aikaa, kertoivat osallistumisestaan kehitysvammaisten 
tai autististen lasten vanhempien keskustelukerhoihin. Erityisesti silloin, kun 
lapsi on vielä pieni ja koko asia on äidille vielä outo ja ennen kokematon, tä-
mä tilaisuus purkautua samanlaisessa seurassa on vapauttava kokemus. 

”Kehitysvammaliiton keskusteluryhmät on olleet aivan ihania, todella tärkeitä 
minulle. Sellaisia purkautumisjuttuja ja siinä tulee se tunne, et mun laps ei ole-
kaan ainut, asia tulee arkipäiväiseks. Tietyssä vaiheessa oli hirveen tärkeetä 
päästä puhumaan ja kuulla toisten ihmisten kokemuksia.” (4) 

”Keskustelukerhosta sain tukea, se oli ihan ehdoton juttu... ja sitten tietysti toi-
selta äidiltä, jolla on itsellä vammainen lapsi.” (5) 

”Mä hakeuduin näihin vammaisharrastuksiin, jossa mä tapasin näitä muita 
vanhempia, ja joku sananen vaihdettiin, mut se oli hirveen tärkeetä et me ollaan 
oikeissa joukoissa et nää on sitä parasta antia. Me ollaan mieheni kanssa pu-
huttukin et meille tulee aina hyvä olla kun ollaan käyty vaikka uimassa, missä 
tapaa samanlaisia perheitä, ja ollaan tutustuttu, ja meille on tullu ihan perhe-
tuttaviakin ja se on kauheen hyvä.” (10) 
 

Työn merkitys 

Työ on yksi tärkeä elämän osa-alue, jonka merkitys heijastuu perheen toimin-
taan. Vammaisten lasten päivähoitomahdollisuuksien kehittymisen myötä äi-
tien työssäkäynti on mahdollistunut. Työn tarjoama vaihtelu on tärkeää var-
sinkin niille äideille, jotka ovat yksinhuoltajia. Äidit kokivat työn tarjoamat 
aikuiskontaktit virkistävinä ja saivat työstä hyvää vastapainoa perhe-elämälle.  

”Olen viihtynyt töissä aikaisemminkin, vaikka ei nyt mitään hirveetä halua ollut 
mennä töihin, ei silloin kun lapsi oli pieni ois jaksanutkaan. Mut nyt on hirveen 
kiva, kun siellä tapaa aikuisia ihmisiä ja on erilaista, melkeen kun huvia.” (2) 

”Tähän syksyyn asti, kun lähdin töihin, olen aina kysynyt, et miks, mut nyt en 
enää oo kysynny” (7) 

”En tykänny pelkästään kotonaolosta tuntui, että asiat vaan junnas paikoillaan 
ja haudoit lapsen sairautta. Olen myös.... kertonut että minulla on semmoinen ja 
semmoinen lapsi ja sitäkin kautta on tullut ystäviä.” (3) 
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Mielenkiintoinen työ kohottaa äidin itsetuntoa. Sellaiset äidit, jotka työsken-
telivät vaativassa tehtävässä, kokivat työhönpaluun luonnollisena. Katsottiin, 
että uran ja äitiyden voi hoitaa samanaikaisesti, perhe-elämän siitä kärsimättä. 

”Työ antaa... tuntee ehkä itsensä sillälailla..tärkeäksi ja on ne kodin ulkopuoli-
set asiat, sitä jaksaa paljon paremmin. Olen sitä mieltä, että olen paljon parem-
pi äiti sen työpäivän jälkeen, sitä ei ota niin isoja paineita siitä kotona olemises-
ta, on vaan äitinä.” (4) 

 
Vaikka naisten kodin ulkopuolinen työ on lisääntynyt, yhä edelleen hyvin 
monet vammaisten lasten äidit jäävät kotiin hoitamaan lastaan. Pattersonin 
(1988) mukaan perheen selviytymisprosessille on luonteenomaista pyrkiä säi-
lyttämään tasapaino vaatimusten ja voimavarojen välillä. Vaatimusten vähen-
täminen on eräs adaptaatiokeino. Äiti saattaa jättää työnsä pystyäkseen hoita-
maan vammaisen lapsensa ja kotinsa paremmin. Tutkimustulokset isän osal-
listumisesta lastenhoitoon vammaisperheissä ovat ristiriitaisia. Toisten tutki-
musten (Dyson 1991) mukaan perheen isä viettää huomattavasti enemmän ai-
kaa lastensa kanssa ja osallistuu hoitotehtäviin useammin sellaisissa perheis-
sä, joissa myös äiti käy ansiotyössä. Tämä saattaa vaikuttaa merkittävästi 
myös äidin jaksamiseen ja oman ammattiuran kehittämisen kautta äidin itse-
tunnon vahvistumiseen.  

 
Parisuhde ja jaettu kasvatusvastuu 

Parisuhteen toimivuus ja yhteinen vastuu perheen toiminnasta on tärkeää 
äidin hyvinvoinnille. Parisuhteen kokivat voimavaraksi erityisesti ne äidit, 
joiden puoliso osallistuu lasten hoitoon päivittäin. Tällöin puolisoille jää ai-
kaa yhdessäoloon ja keskusteluun ja äidille omiin harrastuksiinsa tai lepohet-
keen. Isän osuutta korostavilla äideillä oli myös muiden yhteistyötahojen 
kanssa toimivin vuorovaikutussuhde ja vahva elämänhallinnan tunne. Vam-
maisen lapsen perheessä vanhemmuus on vaativaa. Puolisoiden tulisi antaa 
kaikki mahdollinen tuki toisilleen, koska sillä on merkitystä koko perheen 
hyvinvointiin.  

”Kyllä meillä on keskinäinen suhde sellainen voimavara.. paljon on kiinni siitä, 
että lasten isä hoitaa lapsia. Meillä jää illalla aikaa yhteiseen keskusteluun joka 
ilta kun lapset menevät nukkumaan” (1) 

”Mä muistan montakin sellasta tilannetta et mä en selviäisi ilman miestäni. Mä 
sanoinki hänelle et mä en selviä ilman sua, vaikka mä en oo yhtään semmonen 
et mulla täytyis aina olla jokin tuki ja turva. Tavallaan mä uskon et mä muuten 
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selviäisin, mut kun mä ajattelen et mä oon lasten kanssa niin mä en pärjäis yk-
sin... siitä ei ois tullu mitään.” (10) 

 
Winnicottin (1981, 15–18) mukaan isän rooliin kuuluu äidin kokonaisvaltai-
nen tukeminen ja lapsen sosiaalistamisprosessin edistäminen yhdessä äidin 
kanssa. Tässäkin tutkimuksessa tuli selvästi esiin äidin parempi elämänhallin-
ta ja jaksaminen niissä perheissä, joissa isä oli äidin tukena sekä henkisesti 
että käytännön asioissa. (äidit 1 ja 10). Myös Virtasen ja Moilasen (1991) 
mukaan hyvin toimiva perheyhteisö tukee äidin itsetuntoa paremmin kuin 
heikosti toimiva.  

Muutamat äidit (4, 7, 9) kertoivat, että heidän mielestään lapsen isä yhä 
kieltää lapsen vammaisuuden. Äidit kokevat, että silloin he eivät saa tarpeek-
si tukea puolisoltaan. Belsky (1984) korostaa, että eräs tärkeimmistä tekijöis-
tä perheyhteisön kiinteyden kannalta on vanhempien hyvä aviosuhde, jossa 
vanhemmuuteen kasvaminen tapahtuu suotuisissa olosuhteissa. Vanhemmat 
kykenevät vanhemmuuteen paremmin silloin, kun heidän keskinäinen suh-
teensa on tasapainoinen (Arajärvi, Bacman & Siltala 1984; Lamb 1997; Sink-
konen 1995). 

Isän asema perheessä on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenien 
aikana ja muutos jatkuu yhä edelleen. Huttunen (Huttunen & Hämäläinen 
1993) on tutkimustensa perusteella löytänyt neljä erilaista isätyyppiä: poissa 
olevan, perinteisen, avustavan ja uuden isän. Perinteinen isä on auktoriteetti 
perheessä ja noudattaa perinteistä miehen mallia. Perheessä on erikseen nais-
ten ja miesten työt, joiden mukaan perheen toiminta jakautuu. Isän osallistu-
minen varsinaiseen lastenhoitoon on vähäistä. Avustava isä syntyi perinteisen 
isän rinnalle 1970-luvulla. Hän mieltää itsensä lähinnä äidin apulaiseksi ja 
osallistuu tältä pohjalta kotitöihin ja lasten kasvatukseen. Hän mieltää itsensä 
myös äidin henkiseksi tueksi. Aivan viime vuosina tutkimuskirjallisuuteen on 
tullut ns. ”uusi isä” -käsite kuvaamaan miestä, joka tietoisesti pyrkii täysmää-
räiseen isyyteen ja ottamaan vastuuta kodin tehtävistä. Isyyden kokemusta pi-
detään tärkeänä miehen henkisen kasvun kannalta. Isän tulee luoda lapseensa 
samanveroinen suhde kuin äidin, sillä lapsi tarvitsee yhtä paljon molempia 
vanhempiaan.  

Poissa oleva isä on perheen kannalta huonoin vaihtoehto. Isä on joko 
työnsä, harrastuksensa tai muun syyn vuoksi paljon poissa kotoa. Tähän sa-
maan ryhmään kuuluu isä, joka fyysisesti on kotona, mutta samalla eristäytyy 
perheestään. Monet tähän tutkimukseen osallistuneet äidit kertoivat, että hei-
dän puolisonsa oli matkatyössä tai muuten työn takia paljon poissa. Tässä tut-
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kimuksessa ei ollut mahdollista tarkemmin perehtyä niihin syihin, jotka vai-
kuttivat isien runsaaseen poissaoloon perheyhteydestä.  

 
Uskonto tai filosofinen pohdinta 

Muutamat äidit kertoivat sopeutumisprosessiinsa kuuluvan pohdintoja, jotka 
yhdistin joko uskonnolliseen tai filosofiseen katsomukseen. Äidin tuskaa 
kriittisessä tilanteessa auttaa rukoileminen. Kun lapsi oli niin heikossa kun-
nossa, ettei mitään takeita selviytymisestä voida antaa, äiti turvautuu vai-
keuksissaan johonkin vahvempaan.  

”...Mä pelkäsin niin hirveesti sitä, että lapsi kuolee, ja silloin minä aina rukoi-
lin. Minulle oli niin se vain tärkeää, että lapsi jää henkiin, ja olen sen jälkeen 
ollut niin tyytyväinen, että saatiin pitää lapsi.” (4) 

 
Etsimällä omaa tulkintaa lapsen vammaisuuden syistä ja tarkoituksesta äidit 
pyrkivät samalla tekemään elämäntilanteensa paremmin hallittavaksi. Katsan-
tokannan kääntäminen negatiivisista syytöksistä positiivisempaan suuntaan 
edistää äidin omaa elämänhallinnan tunnetta.  

”Tavallaan semmoinen lapsenomainen ajatus helpottaa minua, että tämä lapsi 
tuli meille siksi että me voimme auttaa häntä, että lapsi on annettu meille siksi, 
että meillä on voimia auttaa häntä. Vaikka tietää, että ajattelee jotenkin lap-
senomaisesti ja on järjestänyt ajatuksensa niin se kuitenkin silti helpottaa.” (8) 

”Kyllä sitä joutuu palauttamaan itsensä maan pinnalle ja miettimääm, mikä nyt 
on tärkeintä ja mistä mä joudun luopumaan... toisaalta mä mietin mikä tämä 
lapsi olisi jos hän ei olisi juuri se mikä on...kyllä ihmiset niin ihmeellisiä on et 
pieni lapsi pitäis olla jo niin muotilleen kaunis fiksu ja potentiaalinen.” (10) 

 
Usein asiat on helpompi hyväksyä, jos niiden tapahtumiseen löydetään jokin 
tarkoitus. Vammaisen lapsen äidin selviytymiskeinona on määritellä tilanne 
uudelleen (Orr ym. 1991) tai löytää lapsen vammaisuudelle myönteisiä mer-
kityksiä. 

 
Harrastukset 

Vain muutamat äidit mainitsivat saavansa voimaa harrastuksista. Hyvin mo-
net kokivat ettei heillä kodin ja perheen ohella ole juurikaan aikaa harrastuk-
siin, ei ainakaan sellaisiin, joihin he menisivät ilman perhettä. Toisaalta muu-
tamalle autistisen lapsen äidille (2,7) oli tärkeää saada omaa aikaa ja etäisyyt-
tä lapseen, jolloin lapsen olessa päiväkodissa he saattoivat ainakin joskus teh-
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dä asioita rauhassa. Heille oma aika ja mahdollisuus harrastuksiin on lähes ai-
nut voimia antava asia, jolloin sen tärkeyden ymmärtää. Erityisesti autistinen 
lapsi saattaa käytöksellään rasittaa äitiä niin, että äidin on välttämätöntä sil-
loin tällöin päästä pois kotoa. Tämä levähdyshetki auttaa taas jatkamaan uu-
sin voimin.  

”Se että on sellaisia ihan omia hetkiä...mä käyn kirjastossa ja luen..ei mitään 
järkevää tekemistä, oli vaan hiljaista, se oli hirveen tärkeää, kotona kun oli ko-
ko ajan se meteli tuntu et se ei lopu koskaan” (2) 

”Se on ollu aina tosi mukavaa kun on käyty uimassa ja siellä on kaikilla ihan 
kivaa, mut hirveen usein me lähdetään liikkeelle vaan isompien lasten kanssa” 
(7) 

Joissakin perheissä kummallekin vanhemmalle on taattu tasapuolisesti mah-
dollisuus omiin harrastuksiin ja näistä mahdollisuuksista haluttiin pitää kiin-
ni: 

”Kyllä meillä on molemmilla yks ilta viikossa kun käydään omissa harrastuksis-
sa se ollaan pidetty” (10)  
  

Opiskelu 

Opiskelun tai sen suunnittelun otti esille muutama äiti (1 ja 8). Tämä oli hy-
vin luonnollista, koska perheen lapset olivat suhteellisen pieniä ja äidin opis-
kelu vaatii isän suurta panosta perheessä. Opiskelun aloittaminen osoittaa, et-
tä äidillä on varastossa voimavaroja. Tulevaisuuteen suuntautuminen luo toi-
voa. 

”Opiskelu antaa voimia...voi olla sen ajan ihan siihen keskittyneenä... nollata 
kaiken. Opiskelu on antannu itseluottamusta, kun pystyy keskittymään johonkin 
tosi hyvin ja vielä se kun opiskelu on mennyt niin hyvin.” (1) 

”Kyllä sekin, että suunnittelen opintojen jatkamista ... tulevaisuuteen suuntau-
tuminen on minulle tärkeää ” (8) 

 
Ystävät 

Ainoastaan kaksi äitiä puhui omista henkilökohtaisista ystävistään. Kaikki 
äidit mainitsivat ystävistä, mutta yleensä nämä olivat koko perheen yhteisiä 
tuttavaperheitä, joiden kanssa kyläiltiin tai toisia vammaisen lapsen vanhem-
pia. Ehkä tilanne perheessä juuri sillä hetkellä on sellainen, että omille ystä-
ville jää hyvin vähän aikaa. 



138 Tuula Tonttila 

 

”Ystävät on minulle tosi tärkeitä ja mulla on hirveen hyviä ystäviä, kenen kans-
sa voi puhua ihan mistä vaan. Monet on pitkän ajan takaa olevia ystäviä, mutta 
on myös sellaisia, joihin on tutustuttu nyt lapsen myötä ja puhutaan ihan kaikes-
ta, mitä vaan voi olla. Kyllä ystävät on sellasia, joista saa voimaa ja auttaa jak-
samaan.” (4) 

”Joo ja sitte mulla on lapsen kummitäti, joka kun hän tulee tänne meille niin 
voidaan vaikka koko yö jutella... hän tietää meidän asioista kaiken, niin ja sitten 
on opiskeluajalta ystäviä joiden kanssa oon voinnu jutella ihan mistä vaan” 
(10) 

 
Toisaalta tämänkin tutkimuksen äideillä oli ystäviä, joille vammaisuus on 
vierasta. Äidit kertoivat, että muutamat ystävät ovat alkaneet karttamaan heitä 
lapsen vammaisuuden vuoksi. Interaktionistisesti suuntautunut tutkimus ko-
rostaa perheen ja yhteisön välistä vuorovaikutusta. Mielenkiinnon kohteeksi 
tulevat stigman ja stigmatisoitumisen käsitteet. Yhteisö leimaa vammaiset jä-
senensä poikkeaviksi ja leimaamista seuraa eristäminen, joka kohdistuu epä-
suorasti myös vanhempiin. Vammaisen lapsen perhe joutuu helposti eriste-
tyksi lapsen vammaisuuden vuoksi varsinkin, jos lapsi on autistinen. Ystävät 
saattavat kaikota ympäriltä tai suhtautua torjuvasti, kun tieto lapsen vammai-
suudesta saavuttaa heidät (Määttä 1999, 34). 

 
 

7.1.4 Henkilökohtaisen turvaverkon yksilöllisyys 
 

Olen hahmotellut tutkimustuloksia tarkastellessani jokaiselle äidille oman ku-
vaajan ekologisen ympäristön antamasta tuesta heidän omien kokemustensa 
perusteella. (ks. myös liite 1) Tuohon kuvaajaan sijoitin äidin mainitsemat 
tukea antavat henkilöt ja myös muuta tietoa perheen tai lapsen saamista pal-
veluista, jos äidit niistä kertoivat. Varsinkin mikro- ja mesosysteemin tasolla 
nuo kuvaajat ovat hyvin yksilöllisiä. Otan esimerkiksi äidit 10 ja 2, joiden ko-
kemus ekologisen ympäristön tuesta poikkeaa suuresti toisistaan. 
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Kuvio 4. Äidin (10) sosiaalisen verkoston kuvaaja 

 
Äidillä (10) on hyvin toimiva ja monista tukea antavista tahoista koostuva 
mikro- ja mesotason sosiaalinen verkosto ympärillään. Äiti nimeää miehensä 
tärkeimmäksi tukijakseen. Hän on saanut mieheltään paljon tukea käytännön 
tasolla, mutta tärkeintä on ollut kuitenkin miehen antama henkinen tuki ja ko-
kemus yhteisestä jaetusta vastuusta. Molempien puolisoiden vanhemmat ovat 
hyväksyneet vammaisen lapsen ja auttavat paljon lasten hoidossa. Äiti nime-
ää useita perheen ulkopuolisia henkilöitä, joilta hän tuntee saaneensa tukea 
esim. päivähoidon henkilökunta, puheterapeutti, psykologi, sairaalan henkilö-
kuntaan kuuluvia jne. Äidillä on monia hyviä ystäviä ja tuttavaperheitä sekä 
vammaisten lasten harrastuspiireissä tapaamia perheitä, joiden kanssa voi-
daan keskustella avoimesti. 
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Äiti kokee yhteistyön eri tahojen kanssa hoituvan hyvin ja hän on tyyty-
väinen perheen saamiin palveluihin. Hänellä riittää voimavaroja myös toisten 
vastaavassa tilanteessa elävien perheiden auttamiseen. Hän tuntee saavansa 
tyydytystä ja apua tuosta auttamistyöstä myös itselleen. Kokonaisuudessaan 
äidin olemusta leimaa hyvinvointi ja oman elämän hallinnan tunne.   
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Kuvio 5. Äidin (2) sosiaalisen verkoston kuvaaja 
 
Toisen äidin (2) ekologisen kentän kuvaaja on huomattavasi tyhjempi. Per-
heen isä ei asu samassa kodissa, koska he ovat eronneet, mutta isä hoitaa lap-
sia ajoittain. Toisaalta äiti ei voi saada isältä tarvitsemaansa tukea, koska isä 
ei ole läsnä perheen arkipäivässä. Äiti ei myöskään ota esille isän osuutta 
muuten kuin tilapäisenä hoitoapuna. Päiväkodin henkilökunta on ainoa taho, 
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joka päivittäin jakaa vastuuta lapsesta. Äiti arvostaa päiväkotia turvallisena ja 
hyvänä hoitopaikkana, mikä keventää hänen hoitovastuutaan. Päiväkodin 
henkilökunnan lämmin ja hyväksyvä suhtautuminen lapseen ja häneen tuntuu 
hyvältä. Sukulaiset asuvat kaukana, eikä äiti kerro myöskään isovanhemmis-
ta. Ystäviä tai ystäväperheitä ei tunnu olevan. Perhe elää hyvin eristäytynyttä 
elämää. Äidin situaatio on hyvin erilainen kuin edellä mainitun äidin. 

Äiti kokee ulkopuolisen ympäristön kielteisen suhtautumisen lapseen 
hyvin rasittavana. Lapsi käyttäytyy poikkeavasti, mikä aiheuttaa usein kiusal-
lisia tilanteita. Ympäristön lapselle antama vammaisuuden stigma heijastuu 
koko perheeseen. Lapselle on mahdotonta saada esim. iltaisin hoitajaa kotiin. 
Tämän perheen kohdalla ekologiseen teoriaan ja interaktionistiseen näkemyk-
seen liittyvät käsitteet – heikot palvelut, leimaaminen, diskriminaatio, sosiaa-
linen syrjäytyminen ja köyhyys – tulevat mielestäni selvästi esille. Äidin ker-
tomuksessa ja olemuksessa kuvastuu ainakin jonkinasteinen uupumus ja elä-
män hallinnan vaikeus sekä yksinäisyyden tunne. Hän on myös ainoa äiti, jo-
ka ottaa puheeksi perheen taloudellisen tilanteen niukkuuden. Tuntuu siltä, 
kuin hänet olisi jätetty hyvin yksin selviytymään lastensa kanssa.  

Näiden kahden esimerkin avulla pyrin kuvaamaan sitä, miten vammais-
ten lasten äidit elävät hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Rauhalan (1995) 
mainitsema kolmas olemassaolon muoto situationaalisuus tarkoittaa ihmisen 
tajunnallisuuden ja kehollisuuden suhteutuneisuutta situatioonsa. Kantasana 
on situaatio eli elämäntilanne, jolla ilmaistaan todellisuudesta kaikkea sitä, 
minkä kanssa ihminen on suhteessa: toiset ihmiset, tehtävät, kulttuuri, yhteis-
kunta jne. Se on laajempi käsite kuin vain fyysinen ympäristö. Situaatio on 
aina yksilöllinen, vaikka eri henkilöillä voi olla samankaltaisia tai samoja ra-
kennetekijöitä. (Rauhala 1995, 34–38, 86.) 

 Mielestäni tutkimuksen tulokset vahvistavat sitä esiymmärrystä, että 
ekologisella ympäristöllä on suuri vaikutus ehjään vanhemmuuden kokemuk-
seen kasvamisessa. Siihen tarvitaan oikeita asenteita, toisia ihmisiä ja yhteis-
kunnan tukea. Koska työssäni olen tavannut hyvin uupuneita vammaisten 
lasten äitejä, katsoin tärkeäksi selvittää, miten heitä voitaisiin parhaiten aut-
taa. Äidin jaksaminen heijastuu koko perheen elämään ja myös perheen mui-
den lasten hyvinvointi on riippuvainen äidin jaksamisesta. Vaikka tutkimuk-
seni keskittyy vammaisen lapsen perheeseen, voidaan samoja tukemisperiaat-
teita soveltaa, olipa lapsen erityistarpeet mitkä tahansa esimerkiksi kehitys-
viivästymä tai emotionaaliset häiriöt. Lapsen kehityksen poikkeavuus on riski 
vanhemmuudelle. Myös vammattoman lapsen perheessä vanhemmat tarvitse-
vat tukea kasvatustyöhönsä. Päivähoidon henkilökunta voi tukea vanhempien 
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jaksamista ja auttaa heitä huomaamaan, että perheessä on pieni lapsi, joka on 
riippuvainen heidän huolenpidostaan ja rakkaudestaan. 

 
 

7.2 Erityispäivähoidon henkilökunnan kokemukset 
  

7.2.1 Erityispäiväkodin henkilökunta äidin tukena 
 

Erityispäiväkodin henkilökunnan haastattelut on analysoitu sisällönanalyysi-
menetelmällä, jossa aineistosta pyritään tematisoimaan olennainen, mutta 
analyysissä ei pyritty henkilökunnan osalta samaan yksilökohtaiseen syvyy-
teen kuin äitien kohdalla. Siirtymä eksistentiaalisesti painottuneista äitien ko-
kemuksista ja fenomenologiasta hermeneuttiseen ilmiön tarkasteluun tapah-
tuu tässä kohdin ja henkilökunnan kokemukset kuvataan yhteisissä sisältöalu-
eissa. Henkilökunnan haastattelujen pohjalta muotoutui muutamia selkeitä 
teemoja siitä, miten he ovat omasta mielestään työssään tukeneet vammaisen 
lapsen äitiä. Päiväkodin henkilökunta (kahdeksan työntekijää) on saanut tu-
losten esittelyssä kirjainmerkit A-H (erotuksena äitien numeroinnista). 

Päiväkodin henkilökunta piti vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä 
erittäin merkittävänä sekä oman työnsä kohdalla että perheen kannalta. He 
kuvasivat monipuolisesti niitä toimintatapoja, joita olivat käyttäneet yhteis-
työssä. Nämä kertomukset sisälsivät kokemuksia useiden vuosien ajalta sekä 
reflektointia oman työn onnistumisesta. Kaikki haastateltavat toivat esille 
monia sellaisia näkökantoja, joiden perusteella voidaan sanoa yhteistyön 
suuntautuvan yhä perhekeskeisempiin menetelmiin. Haastatteluaineisto koko-
naisuudessaan ilmaisee suhtautumisen vammaisuuteen ja vammaisen lapsen 
perheeseen olevan hyväksyvää. 
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Taulukko 6. Päiväkodin henkilökunnan kokemukset tuen antamisesta 
 

1. Kuunnellaan vanhempia ja ollaan heidän käytettävissään tarvittaes-
sa (työntekijät A, B, C, D, E, F, G, H) 

2. Keskustellaan tasavertaisesti ja rehellisesti lapsen ongelmista ja 
vahvoista puolista (työntekijät A, B, D, E, F, G, H) 

3. Kannustetaan ja rohkaistaan vanhempia empaattisesti ja annetaan 
palautetta heidän vahvuuksistaan (työntekijät A, B, C, D, E, F, G, 
H) 

4. Huomioidaan perheen toiveet, tarpeet ja tilanne (työntekijät A, B, 
C, D, E, F, G, H) 

5. Annetaan oma ammatillinen tietotaito perheen käyttöön (työntekijät 
A, B, E, F, G, H) 

6. Turvaudutaan työryhmän tai muiden asiantuntijoiden apuun tai oh-
jataan vanhempia hakemaan apua muilta tahoilta (työntekijät A, B, 
C, D, E, F, G, H) 

7. Järjestetään vuoropuhelulle suotuisat olosuhteet ja riittävästi aikaa 
(työntekijät A, B, F, G, H) 

 
Muutamien haastateltavien (A,F,H) kertomuksista tulee esille heidän pereh-
tyneisyytensä alan kirjallisuuteen ja haluun oppia uusia työskentelytapoja. 
Vammaisille pikkulapsille ja heidän perheilleen tarjottavien palvelujen li-
sääntyessä kasvaa myös työntekijöiden kiinnostus sellaisiin tietoihin ja taitoi-
hin, joita tarvitaan perheiden kanssa työskenneltäessä ja varhaiskasvatustyös-
sä. Bruce ja Schultz (2002) mainitsevat, että ammatti-ihmiset usein huomaa-
vat pohtivansa, mistä löytää oikeita sanoja, joilla kerrotaan vanhemmille 
satuttavista asioista. Toisaalta ammattilaiset eivät ehkä tajuakaan kaikkia niitä 
mahdollisuuksia, joita perheiden kanssa tehtävä työ tarjoaa. (Bruce ja Schultz 
2002, 9.) 

 
Vanhempien kuunteleminen ja kokemusten jakaminen 

Päivähoidon henkilökunta korosti vanhempien kuuntelun merkitystä ainakin 
kahdesta syystä. Henkilökunta saa tarvitsemaansa tietoa perheen ja lapsen ti-
lanteesta ja voi näin suhteuttaa oman toimintansa näiden tietojen pohjalta. 
Tutustuminen perheeseen lähtee vanhempien kuuntelusta, koska silloin anne-
taan vanhemmille mahdollisuus kertoa toiveistaan ja tarpeistaan. Alkuvai-
heessa omien ammatillisten mielipiteiden ja ns. viranomaisasenteen välittä-
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mistä pitää välttää. Henkilökunta korostaa, että ohjeiden antamisen vuoro on 
vasta myöhemmin, koska perhekeskeinen työ lähtee kuuntelusta. Samalle ta-
solle vanhempien kanssa asettumisen ja avoimuuden katsotaan edistävän yh-
teistyön käynnistymistä. Vanhemmille tulee viestittää, että heitä ollaan val-
miita kuuntelemaan ja heidän mielipiteitään arvostetaan. 

”Ensimmäinen ja tärkein on pikkuhiljaa tutustuminen ja se ettei tuo itseään esil-
le liikaa ja sitä viranomaispuolta. Vanhemmat on kyllästyneitä siihen, että aina 
on joku viranomainen ja heidän pitää selittää ne samat asiat moneen kertaan... 
kuunteleminen ja varalla oleminen siis se, että he varmasti tietää voivansa soit-
taa milloin vaan..” (D) 

”Vanhemmuuden tukeminen lähtee siitä, että kuunnellaan niitä vanhempia... 
lähdin kouluttautumaan saadakseni lisää valmiuksia kohdata vanhempia. ” (F) 

”Luottamuksen rakentaminen vie aikaa, pitää tutustua lapseen ja vanhempiin ja 
perheen tilanteeseen ja kuulostella vanhempien käyttäytymistä ... et onko tämä 
jokin hätähuuto et auttakaa muakin vai rajoittuuko se vain lapsen asioihin.” (G) 
 

Tasavertainen keskustelu lapsesta ja kokemuksien jakaminen on luonnollinen 
seuraus aktiiviselle vanhempien kuuntelulle. Siinä kysymykset saavat vasta-
uksia ja samalla rakennetaan tulevalle vuorovaikutukselle pohjaa. Henkilö-
kunta korosti erityisesti rehellisyyden merkitystä näissä keskusteluissa, joissa 
jaetaan kokemuksia ja kerrotaan esimerkiksi lapsen edistymisestä. Kuitenkin 
pitää aina huomioida hienotunteisuus nimenomaan silloin, kun vanhemmille 
kerrotaan jotakin kielteistä heidän lapsestaan. Vastaavasti pitää vanhemmille 
kertoa lapsesta myönteisiä asioita ja lapsen pienetkin edistysaskeleet tulee 
ottaa huomioon. Keskustelujen säännöllisyys ja jatkuvuus ovat kulmakiviä 
perhekeskeiselle työlle. Henkilökunnan tulee herkästi kuulostella perheen ti-
lannetta. Jos vanhemmat ilmaisevat oman väsymyksensä, tulee henkilökun-
nan keskustellen pyrkiä selvittämään, mitä vaihtoehtoja perheen auttamiselle 
on. Usein perheen voi olla vaikeaa viestittää omista tarpeistaan, joten asian 
eteenpäin viemisen vastuu jää henkilökunnalle.  

”Kun pitää joskus puhua vaikeistakin asioista, olen ajatellut sen sillä lailla, mi-
ten minä haluaisin, jos minun lapsesta tultaisiin puhumaan. Minä mietin miten 
sanojani asetan, sillä se on hirveen tärkeää miten asia kerrotaan... mutta asia 
pitää sanoa totuudenmukaisesti, mutta asian voi sanoa niin monella tavalla ja 
se tilanne on oltava aina hyvä...jos on jostakin vaikeasta asiasta puhuttu niin on 
sitten takataskussa jotakin miellyttävää ja mukavaa, ettei jää sellainen tunne 
vanhemmalle että on vain pelkkää kurjuutta.” (H) 
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Kannustava rohkaisu ja empaattisuus 

Vanhempien kannustus ja rohkaisu on sellainen asia, joka korostuu vammai-
sen lapsen ollessa kyseessä. Siinä vaiheessa, kun lapsi tulee päivähoidon pii-
riin, vanhemmat ovat monesti vielä epävarmoja ja ymmällään lapsen vam-
man suhteen. Heillä voi olla paljonkin negatiivisia kokemuksia ympäristön 
suhtautumisesta lapseen, varsinkin jos lapsi on ulkonäöltään tai käyttäytymi-
seltään hyvin poikkeava. Näissä tilanteissa henkilökunnan positiivinen suh-
tautuminen vanhempiin ja lapseen luo myönteisen kannustavan ilmapiirin. 
Kun ammattilaiset onnistuvat viestinnässä ja kohtelevat vanhempia kunnioit-
tavasti, myös vanhempien itsekunnioitus saattaa kasvaa  (Davis 2003, 29). 
Asettuminen myötäelävästi toisen ihmisen asemaan katsottiin yhdeksi tär-
keimmäksi keinoksi tukea vanhempia. Tuen antaminen tulee olla keskeyty-
mätöntä ja sen tarve riippuu perheen kulloisestakin tilanteesta. Henkilökunta 
pohtii sellaisia keinoja ja esittämistapoja, jotka rakentaisivat yhteistyötä ja 
edistäisivät vanhempien jaksamista.  

”Se on kaikkein tärkein asia, mitä päiväkoti voi tehdä.. ensinnäkin kun lapset on 
pieniä niin sitä tietää itsessäänkin, että sitä tarvitsee tukea siihen vanhemmuu-
teen joka päivä... eihän se ole sellaista et sä saat kerran tukea ja sitten tuut kah-
deksantoista vuotta toimeen.. joka päivä tarvitsee tukea ja tilanteet muuttuu” 
(E) 

”...Ensinnäkin se, että tapaa vanhempia niin usein ja sit siihen tulee sitä positii-
vistakin puhumista. Ei niin että keksimällä keksii jotakin vaan, että aidosti nä-
kee positiivisia asioita lapsessa ja vaikka joskus joutuu sanomaan jostain pese-
misasioita niin sanoo sen niin hienotunteisesti kuin suinkin ja tavallaan tukee 
äitiä et on kiva kun olet jaksanut tehdä tämän ja keneltä tahansa voi unohtua et 
aina ei jaksa, et kannattaa pyytää vaikka mieheltä apua, ja että pyrkii keksi-
mään niitä ratkaisuja ja siten niinkuin tukee sitä vanhemmuutta eikä vie sitä 
niinkuin pois” (F)  

” ...miettii miten ne pystyy kohtaamaan ja puhumaan silleen et osaa valita sa-
nansa oikein et ei loukkaa ja kun kuuntelee niit juttuja et osais lukea sieltä rivi-
en välistä. Ja jos ollaan hirveen eri linjoilla pitäis sieltä löytää se keskitie. Kun 
tavoitteet ja menetelmät suunnitellaan et ne toteutuis kotonaki.” (B) 
 

Henkilökunta kokee, että vanhempien tukeminen on nimenomaan niiden vah-
vuuksien, joita jokaisessa vanhemmassa on, esille saamista. Päivähoidon hen-
kilökunta voi omalta osaltaan tukea vanhemmuuden tunnetta kertomalla eri-
tyisesti niistä asioista, jotka vanhemmat ovat hoitaneet kotona hyvin. Positii-
visen palautteen antaminen kannustaa ja johtaa kehitystä suotuisampaan 
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suuntaan. Vanhemmuutta voidaan tukea kertomalla kuinka tärkeä ja korvaa-
mattoman rakas äiti on omalle lapselleen. Vaikeavammaisen lapsen äidille 
kerrotaan, miten lapsi tunnistaa heti äidin ja ilahtuu, kun äiti ilmestyy näkö-
piiriin. Lapsen tunteet ja reaktiot vanhempaa kohtaan voivat sanoiksi puettu-
na ja toisen ihmisen sanomana tukea vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta. 
Vanhempien on myös tärkeää saada tietoa lapsensa kehityksestä ja niistä huo-
mioista, joita päivähoidossa on tehty. 

”... jostain kohdasta ne hyvät, vahvat asiat on löydettävä ja motivoitava van-
hempia vanhempana olemiseen, koska jossain kohdassa se vanhempi on hyvä 
kuitenkin..kertoa sille vanhemmalle et sä olet sille lapselle hirveen tärkee ja 
kaikkein rakkain ihminen, vaikka hän olis se kaikkein heikoin... olis tärkeetä et 
hän vois löytää sen oman vahvuuden” (G) 

”vanhemmat kaipaa hirveesti sitä kannustusta ja sellaista viestiä et ne on oikeil-
la linjoilla ja tietoa siitä missä mennään .. se on vähän sellaista perhekohtaista” 
(A) 
 

Pikku-Portaat (Saarela 1996) varhaiskuntoutusmalli, jota joissakin ryhmissä 
toteutetaan, perustuu ekologiseen lähestymistapaan ja korostaa tältä pohjalta 
tehtävää yhteistyötä vanhempien kanssa. Ohjelman perusajatuksena on tukea 
aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Kuntoutuksessa halutaan tukea 
niitä vahvoja alueita, joita vanhemmat jo käyttävät lapsensa kanssa toimies-
saan. Näin vuorovaikutusta pyritään laajentamaan ja sen avulla tukemaan 
vanhemmuutta.  

 
Ammatillisen tietotaidon jakaminen 

Päivähoidon henkilöstö tunnistaa vanhempien tiedon tarpeen ja on valmis 
vastaamaan siihen. Tiedon jakamisessa on tärkeää, että puhutaan samaa kieltä 
eli ei käytetä sellaisia ammattitermejä, joita vanhemmat eivät ymmärrä. Tie-
toa tulee antaa sopivassa määrin, koska sen omaksuminen vie oman aikansa. 
Henkilökunta katsoo, että tietoa voi jakaa monin eri tavoin tilanteesta riippu-
en. Päivittäisissä keskusteluissa tietoa annetaan lähinnä lapsen edistymisestä 
ja päivän kulusta sekä vastataan vanhempien sen hetkisiin tiedontarpeisiin. 
Joskus on hyödyllistä sopivassa tilanteessa näyttää omalla esimerkillään, mi-
ten lapsen kanssa voi toimia. Joillekin vanhemmille on anettu kotiin luetta-
vaksi kirjallista materiaalia, josta sitten yhdessä keskustellaan. 

”... jos vanhemmille pitää jotain uutta asiaa sanoo, niin pitää pikku hiljaa mo-
nena päivänä, sellaisina pieninä annoksina.. ja antaa heille aikaa ajatella, niin 
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ne saattaa viikon päästä esittää sen omana ideana... jättää asian joksikin aikaa 
hautumaan ja palaa siihen uudelleen sitten ” (D)  

 
Hoitoneuvotteluissa on aikaa ja oivallinen tilaisuus syvällisemmin vastata 
vanhempien tiedontarpeisiin. Näissä keskusteluissa henkilökunta kartoittaa 
vanhempien toiveita ja tarpeita päivähoidon suhteen. Lapsen kehityksen kul-
kua arvioidaan yhdessä ja laaditaan lapselle kuntoutussuunnitelma. Samalla 
pohditaan niitä tavoitteita, joita katsotaan tarkoituksenmukaiseksi asettaa. 
Taanilan (1997, 84) mukaan asianmukainen tieto auttaa vanhempia muodos-
tamaan käsityksen lapsensa tulevaisuudesta. 

 
Turvautuminen työryhmän tai muiden auttavien tahojen apuun 

Päivähoidon työntekijä on kokenut joskus joutuneensa tilanteeseen, jolloin 
hän ei ole varma siitä, miten hänen tulisi keskustella vanhempien kanssa tai 
miten auttaa perhettä. Silloin asiaa on pohdittu ensin omassa työryhmässä 
käyttäen hyväksi kaikkien ryhmän jäsenten asiantuntemusta.  

”Se asiantuntijuus on voimaa, et mitä enemmän siin on ihmisiä, niin ja erikois-
osaamista, sitä enemmän on tietoa, taitoa ja soveltamista. Annetaan tukea toi-
nen toiselle ja vanhemmatkin kokee, et nää on porukka ja ne yrittää tehdä yh-
dessä ” (F) 

 
Jos ryhmässä todetaan, että päivähoidon tarjoamat resurssit eivät yksinomaan 
riitä perheen tarpeiden tyydyttämiseen, pyritään vanhempia ohjaamaan mui-
den auttavien tahojen piiriin. Vanhempia on ohjattu ottamaan yhteyttä esi-
merkiksi päivähoidon psykologiin, alueen sosiaalityöntekijään tai puhetera-
peuttiin. Heille on kerrottu niistä monista mahdollisuuksista, joilla kyseiset 
ammatti-ihmiset voivat perhettä auttaa. Näistä auttavista tahoista on koottu 
monisteita, joista ilmenee kaikki tarvittavat tiedot ja puhelinnumerot. Näin 
avun hakemisen kynnystä on pyritty alentamaan. Työryhmän tuki on ensiar-
voisen tärkeää kaikille ihmisläheistä työtä tekeville, koska perheiden ongel-
mat ovat nykyisin syvempiä ja monimutkaisia. Opettaja ei jaksa yksin vain 
oman persoonallisuutensa varassa, vaan avuksi tarvitaan sellaisia tukiraken-
teita, joita toiset opettajat, asiantuntijat ja täydennyskoulutus voivat antaa 
(Niemi 1998, 16–18). Työyhteisö on yksi tärkeimmistä voimavaroista, joita 
voidaan käyttää apuna kasvatustyössä. 

Vammaisen lapsen perheelle kerrotaan myös sijaishoitopaikan mahdol-
lisuudesta. Nämä paikat ovat vammaisille tarkoitettuja hoitokoteja, joissa 
lapsi voi olla ympärivuorokautisessa hoidossa joko viikonloppuina tai viikol-
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la. Päivähoidon työntekijät kertoivat suositelleensa hyvin väsyneelle äidille 
näitä hoitopaikkoja. Henkilökunta korostaa, että kaikista näistä muista autta-
vista tahoista tulee kertoa vanhemmille erittäin hienotunteisesti eikä missään 
nimessä tyrkyttäen mitään palvelua. Perheen tulee itse päättää, minkälaisia 
palveluja he tarvitsevat. 

”Voimattomille äideille olen suositellut sijaishoitopaikkoja ja joillekin ihan jär-
jestänyt. Olen kertonut et miten sinne voi mennä, ja että nyt voit levätä ja hoitaa 
itseäsi ja ottaa vähän etäisyyttä. Itse ei ole pakko jaksaa aina, vaan apua on 
saatavilla” (E) 
 

Annetaan vuorovaikutukselle aikaa ja suotuisat olosuhteet  

Henkilökunta katsoi, että yhteistyö vanhempien kanssa on yksi toiminnan 
peruspilari, jota ilman kasvatustyötä ei voi tehdä. Siihen pitää järjestää riittä-
västi aikaa ja mahdollisuuksia. Erityisryhmissä ja integroiduissa ryhmissä 
työskentelevät olivat sitä mieltä, että heillä on sopivasti aikaa vanhempien 
kanssa tehtävään yhteistyöhön, koska henkilökuntaa näissä ryhmissä on riit-
tävästi. Vanhempien kanssa tehdään yhteistyötä sellaisessa muodossa kuin 
vanhemmat toivovat. Tapaamisaikoja pyritään järjestämään siten, että van-
hempien on helppo tulla keskustelemaan.  

”Pohjaltaan siin pitää olla kiinnostus siihen vanhempien kanssa tehtävään yh-
teistyöhön ja nähdä se sellasena pohjana, et periaatteessa mä en voi tehdä lap-
sen kanssa mitään, jos mä en tee lapsen vanhemman kanssa yhteistyötä.” (F) 

 
Perheiden tarpeet ovat erilaisia, joten päivähoidon toimintamuodot vaihtele-
vat. Yleensä vanhemmat pyydetään tutustumaan päiväkotiin siinä vaiheessa, 
kun he hakevat lapselleen hoitopaikkaa. Tämä ensikosketus luo vanhemmille 
mielikuvan hoitohenkilökunnasta, eikä tuon ensivaikutelman merkitystä voi 
kyllin korostaa. Lähes kaikki haastattelemani äidit kertoivat, että heille tuli 
välittömästi erittäin myönteinen käsitys hoitohenkilökunnasta. Myös henki-
lökunta panostaa tähän ensikosketukseen. He kertoivat, että ottavat toimin-
noissaan huomioon päiväkotiin tutustuvan perheen. Sovitaan kuka päävas-
tuullisesti huolehtii vanhempien kanssa keskustelusta ja toiminnat pyritään 
järjestämään siltä pohjalta. Vanhempien ja lasten tulee tuntea itsensä tervetul-
leiksi ja huomioiduiksi. Keskustelut vanhempien kanssa sovitellaan niin, että 
aikaa on riittävästi: 

” ... tilanne on aina oltava hyvä, koska monta kertaa on niin, et ei mun tarvitse 
sitä sanoa tänään, jos mä huomaan et vanhemmalla on kiire tai hän on väsynyt 
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ettei ole vastaanottavainen niin sen asian voi sanoa huomennakin. Musta on 
tärkeää, että on aikaa et saa sen asian keskusteltua niin, että sillä vanhemmalla 
on levollinen tunne sen jälkeen kun ollaan lopetettu.” (H) 

 
Tässä edellisessä puheenvuorossa on tiivistettynä se, mitä riittävällä ajalla ja 
suotuisilla olosuhteilla tarkoitetaan. Vuorovaikutuksessa on aina huomioitava 
toisen osapuolen tunnetila, jos halutaan varmistautua viestin perille menemi-
sestä. Päivähoidon ammattilaisilla on yleensä herkkyyttä tunnistaa ja kykyä 
tiedostaa tilanteen tunnelma. Vammaistyössä sekä lasten että aikuisten kanssa 
pitkään työskennellyt kiteyttää vanhemmuuden tukemisen seuraavasti : 

”Vanhemmuuden tukeminen on mun mielestä sitä, että ne äidit jaksaisivat naut-
tia siitä äitiydestä, ja että itse ryhtyis tukemaan juuri sitä. Ainahan lapsilla voi 
olla jotain sellaista kiukkua ja muuta, mutta se ei ole niin maata kaatavaa. Sit-
ten kun vielä osais olla myötäelävä vanhempien kanssa.” (H) 

 
 
7.2.2 Yhteistyötä edistävät tekijät  

 
Jokainen haastatteluun osallistunut päivähoidon työntekijä oli pohtinut omaa 
rooliaan vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. He kertoivat sekä onnis-
tumisen kokemuksistaan että sellaisista tilanteista, jolloin tunsivat olevansa 
neuvottomia. Myös ammattilainen on kiinni omassa situaatiossaan, elämänti-
lanteisuudessaan, joka vaikuttaa hänen tapaansa antautua dialogiin vanhem-
pien kanssa. Ihmiset lähtevät yhteistyöhön erilaisten elämänkokemustensa 
pohjalta. Lähes kaikki haastateltavat olivat itse äitejä, joten omakohtainen ko-
kemus äitiydestä korostuu. Jos tutkimusjoukko olisi ollut toisenlainen, esi-
merkiksi kyseessä olisivat nuoret vastavalmistuneet opettajat, mielipiteet oli-
sivat todennäköisesti erilaiset. Työryhmän antamaa tukea omalle perhekes-
keiselle työskentelytavalleen korosti jokainen työntekijä, samoin empaatti-
suutta. Omat elämänkokemukset auttoivat haastateltavien mielestä tiedosta-
maan niitä tunteita, joita vuorovaikutustilanteeseen liittyy. 

 
Omakohtainen kokemus äitiydestä 

Kasvatusalan ammattilaiset kokivat, että heidän oma äitiytensä on sellainen 
voimavara, jonka avulla he pystyvät auttamaan myös vammaisen lapsen äitiä. 
Ongelmia saattaa tulla myös vammattoman lapsen kasvatuksessa ja niistä voi 
oppia vastaisuuden varalle. Henkilökunta keskusteli vanhempien kanssa otta-
en esille myös omia vanhemmuuden kokemuksiaan ja niissä ilmeneviä ongel-
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mia. Näin keskustelu lähtee tasavertaisesti helpommin käyntiin ja vanhemmat 
rohkaistuvat kertomaan avun tarpeestaan.  

”Vanhempana on oppinut ajattelemaan, että jokaisessa elämässä on omat ris-
kinsä. Se et jos on vammainen lapsi niin on, mutta ehkä hänellä ei ole muita 
vaikeuksia ... kun normaali lapsi kasvaa hän tuo omat vaikeutensa .. kaikki uusi 
elämä tuo omat vaikeutensa, mutta kun tunnen sekä vammaisia lapsia ja aikui-
sia niin siellä pohjalla on se ilo ja mikä on niin aitoa.” (H) 

”Olen aika usein lähtenyt kyselemään vanhemmuudesta et mikä siinä on hyvää 
ja mikä vaikeeta, ja mä olen kertonnu mun omasta vanhemmuudesta ja silloin 
on päästy alkuun ja usein on vaihdettu mielipiteitä, koska mä on halunnu päästä 
siihen sisälle et miten ne vanhemmat kokee .” (E) 
 

Kun ammatti-ihminen kertoo omista vanhemmuuden kokemuksistaan, saate-
taan löytää samankaltaisuuksia, jotka viestittävät vanhemmille, etteivät nämä 
eroa muista ihmisistä. Itsestään kertominen on hyvä keino osoittaa empatiaa, 
nöyryyttä ja aitoutta ja siten edistää vuorovaikutusta (Davis 2003, 86).  

 
Työryhmän antama tuki 

Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet päivähoidon työntekijät korostivat 
työryhmän merkitystä ja kokivat, että he pystyvät työryhmän jäseninä parhai-
ten toteuttamaan vanhempien tukemista perhekeskeisesti. Henkilökunnan yk-
simielisyys työnsä tavoitteista ja menetelmistä ja avoin keskustelu asioista 
parantaa hoidon laatua. Työyhteisön merkitys heijastuu myös vanhempien 
kanssa tehtävään yhteistyöhön. Varhaiskasvatuksen laatuun välillisesti vai-
kuttavaksi tekijäksi nousee Hujalan ym. (1999, 80) mukaan henkilökunnan 
keskinäinen yhteistyö ja hyvinvointi. 

Ryhmässä on mahdollisuus saada neuvoja ja ohjeita toisilta ammatti-
ihmisiltä ja näin vastuuta jaetaan yhdessä. Ryhmän palaute toimii auttavana 
myös silloin, kun työntekijä on joutunut yllättäen ratkaisemaan jonkin on-
gelman ja hänelle jää epävarma tunne tapahtuman jälkeen. Tapahtuman jäl-
keen voidaan ryhmässä miettiä, miten asia hoidettiin ja olisiko jokin voitu 
tehdä toisin. Kun vuorovaikutus ryhmässä on avointa ja henkilökunta kokee 
olonsa ryhmässä turvalliseksi, voidaan ongelmia ratkoa yhteistyössä. Tämä 
kuitenkin vaatii ryhmän jäseniltä kypsyyttä ja halua työskennellä yhteisen 
päämäärän eteen. Kun ryhmän tapaamisissa on läsnä tavallaan ulkopuolinen 
henkilö esimerkiksi päivähoidon psykologi, saadaan ajatuksille uusia näkö-
kulmia.  
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”Työrymästä on paljon apua. Se on tosi tärkeää, et siin on se tuki takana koko 
ajan, et ei yksin tarvitse ottaa kaikkea vastaan.. siis vastuuta kaikesta, vaan vas-
tuu jaetaan ja sitten vanhempien kanssa keskusteluissa meillä on aina kaksi. Sit-
ten on tärkeää se tunteiden purku työryhmissä ja omissa palavereissä ja työnoh-
jauksessa.” (D) 

 
Henkilökunnan mielestä oli helpompaa hoitoneuvotteluissa keskustella van-
hempien kanssa yhdessä ryhmän toisen työntekijän kanssa. Silloin vuorovai-
kutuksesta vastaaminen ei jää yksinomaan yhden henkilön vastuulle, ja on-
gelmallisia asioita voidaan jakaa. Kuitenkin on johdonmukaisempaa ja hel-
pompaa vanhemmille, jos pääsääntöisesti sama henkilö tekee yhteistyötä per-
heen kanssa. Päivähoidon erityisryhmissä käytettiin jonkin verran omahoitaja 
järjestelmää, jolloin yksi henkilö vastaa lapsen asioista ja yhteistyöstä van-
hempien kanssa. Tulee myös huomioida vuorovaikutussuhteiden ihmiskoh-
taiset edellytykset. Jollekin työntekijälle on muodostunut läheisempi suhde 
vanhempiin, jolloin hänen on luontevampaa keskustella heidän kanssaan. 

”... se on kauheen tärkeää ja psykologin ja puheterapeutin mukana olo työryh-
mässä koetaan tärkeäksi, ja tärkeää on se, että kaikki vetää yhtä köyttä, että ol-
laan rehellisiä vanhemmille, ettei käy niin, että toiset puhuu pelkästään myön-
teistä lapsesta ja sitten, kun toiset puhuu rehellisesti niin vanhemmat on ihan 
sekaisin...jos on sellaisia vaikeampia asioita niin ihan keskenään sovitaan, että 
kuka ottaa puheeksi sen. Kun jollakin on muodostunut sellainen läheisempi suh-
de vanhempiin, niin hän sitten juttelee mieluusti.” (B) 
 

Empaattisuus 

Empaattisuus katsottiin sellaiseksi ominaisuudeksi, joka on välttämätöntä 
ihmisläheisessä työssä. Lähes kaikki työntekijät painottivat yhteistyön perus-
tuvan oikeanlaiseen asenteeseen vanhempia kohtaan. Päivähoidossa perheet 
otetaan vastaan ja kohdataan heidät ihmisinä siten kuin toivoisi itseään koh-
deltavan. Ihmissuhdetaidot ovat tärkeitä perhekeskeisessä työssä. Vanhempi-
en ohjaaminen vammaisen lapsensa hoitoon on eräänlaista aikuiskasvatusta. 
Henkilökunnan pitäisi pystyä välittämään omaa osaamistaan ja tietoaan lap-
sen vammaisuudesta vanhemmille siten, että nämä motivoituisivat toimimaan 
päivähoidon kumppaneina yhteistyössä lapsen hyväksi. Ammatti-ihmisillä pi-
tää olla halua ja motivaatiota lähteä tukemaan vanhemmuutta: 

”Empaattisuudella on paljon merkitystä. Pitää olla halua ajatella miltä se ti-
lanne toisesta tuntuu, koska ei niitä äidin tunteita pysty ymmärtämään... ei niitä 
negatiivisia ja ikäviä tunteita, miten moninaisia ne asiat ovat. Varsinkin kun 
pieni lapsi tulee päiväkotiin, miten kauan sen asian käsittely vie.” (A) 
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”…se yhteistyö on asennekysymys, miten asennoidun työhöni ja onko se minun 
mielestäni tärkeää, ja minusta se on tavallaan kaiken a ja o. Yhteistyö alkaa 
leppoisasti hyvän huomenen sanomisesta ja siitä tavasta miten me ollaan täällä 
lapsia varten ja otetaan lapset vastaan päivähoitoon .” (F) 

”empaattisuus olis kaikista tärkein ja myös se rohkeus... pitää olla kunnioittava 
ja hienovarainen, kuin etanan sarvet ylhäällä.. herkkänä. Vanhempiin pitäisi 
panostaa paljon enemmän..jos vanhemmat saadaan motivoitua siihen lapsen 
kuntoutukseen. Sehän ei auta mitään, että me lasten kanssa toimitaan upeesti ja 
mahtavasti, jos koti ei ole mukana. Kumpa sen osaisi tehdä kauniisti ja hyvin 
niin, että vanhemmat tulisivat mukaan... ettei annettaisi liikaa vaatimuksia van-
hemmille, koska se pienen vauvan hoitaminen on jo itsessään niin vaativaa.” 
(G) 

 
Vaikka päivähoidon tehtävänä ei ole ensitiedon antaminen lapsen vammasta, 
tulee lapsen kehitystä seurattaessa esille asioita, joista henkilökunnan pitää 
kertoa vanhemmille. Joskus voidaan lapsen kehityksen ongelmat, esimerkiksi 
lapsen autistiset piirteet, huomioida ensimmäistä kertaa päivähoidossa. Tuol-
loin vaatii suurta taitoa ottaa asia puheeksi ja kehottaa vanhempia hakeutu-
maan tutkimuksiin. Olennainen asia on tiedon antajan oma käsitys vammai-
suudesta, koska asenteet välittyvät vanhemmille. Tiedon välittäjän tulee olla 
rauhallinen ja kohdata vanhempien reaktiot sekä välttää asian liiallista paisut-
telua. Kun asioista kerrotaan vanhemmille avoimesti ja aidosti empaattisella 
asenteella, vanhemmille tulee tunne, että ollaan kulkemassa samalla polulla. 
Tutkimukset (Tauriainen 1995; Virpiranta-Salo 1993) osoittavat, että vam-
maisten lasten äidit toivoivat ensitiedon saamiseen emotionaalista tukea ja 
empatiaa huomattavasti enemmän kuin isät. 

 
Koulutus 

Jatkuvan koulutuksen merkitys tuli esille jokaisen haastateltavan kanssa. 
Erityisesti nuoret työntekijät korostivat koulutuksen merkitystä yhteistyötai-
tojen kehittäjänä. Samoin pidemmän koulutuksen saaneet erityislastentarhan-
opettajat katsoivat, että olivat saaneet omasta koulutuksestaan valmiuksia 
vanhempien kohtaamiseen. Pitkän työuran tehneet kokivat muiden tekijöiden, 
kuten empaattisen asenteen, oman äitiytensä ja omien elämänkokemustensa, 
auttavan perhetyössä enemmän kuin koulutuksen. Kaikki työntekijät mainit-
sivat koulutuksen yhtenä mahdollisuutena edistää yhteistyötaitoja varsinkin 
työuran alkuvaiheessa.  
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”Minä lähdin erikoistumaan oikeastaan saadakseni valmiuksia kohdata van-
hempia.” (F) 

”Koulutus on ainakin yksi tärkeä asia, ja sitten pitää itse hakea tietoa. Minä ai-
nakin itse luen paljon kaikkea ammattikirjallisuutta.” (D) 

”Koulutuksesta voi olla apua ainakin sellaisille, kun ei ole omia lapsia, niin 
ymmärtää niitä vanhempia, että kotielämä on erilaista.” (E) 
 

Suomessa päiväkodeissa työskentelevät ammatti-ihmiset ovat saaneet hyvän 
koulutuksen. Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä korostetaan 
nykyisin aikaisempaa enemmän myös koulutuksessa. Tähän suuntaukseen 
lienee vaikuttaneet 1990-luvulla tehdyt tutkimukset (Hujala ym.1998; 1999; 
Karila 1997) päivähoidon laadusta ja sen kehittämisestä sekä lastentarhan-
opettajan asiantuntijuuden kehittymisestä. Varhaiskasvatuksellisen koulutuk-
sen laadukkuus näkyy tutkimusten (ks. Cassidy ym.1999; Hujala ym.1999, 
118) mukaan päivähoidon laadun yleisenä paranemisena sekä kasvatuskäy-
täntöjen ja näkemysten muuttumisena sopivampaan suuntaan, jolloin myös 
asennoituminen vammaisen lapsen perheeseen on muuttunut myönteisem-
mäksi. 

 
Omat elämänkokemukset 

Tähän tutkimukseen osallistuneella päivähoidon henkilökunnalla oli omia 
elämänkokemuksia, joiden he katsoivat heijastuvan työhön ja jokapäiväiseen 
elämään. Varsinkin erilaiset kriisikokemukset koettiin tapahtumina, jotka 
pysähdyttivät ja ovat edelleen taustalla elämänarvoja määriteltäessä. Näistä 
omista henkilökohtaisista kokemuksista ja eletystä elämästä muodostuu ko-
konaisuus, jonka katsotaan auttavan toisen asemaan asettumista ja empaattis-
ta suhtautumista vammaisen lapsen äitiin. Mielestäni taustalla oli kaiken ai-
kaa myös omat äitiyden kokemukset ja niihin liittyvät ongelmat esimerkiksi 
lapsen terveys. Jos itse on ollut tilanteessa, jossa oman lapsen terveys on 
vaarassa tai terveydenhoitohenkilökunta epäilee lapsen vammautuneen, tietää 
mistä puhutaan.  

Äidin kokemus oman lapsensa kuolemasta on naisen elämänkaaren 
voimakkaimpia menetyksiä. Menetyksen jälkeen äidille tarjotaan sairaalasta 
keskusteluapua, usein sairaalapastorin tapaamista. Jos äiti ei tuossa tilantees-
sa ole valmis keskustelemaan, avun tarjoaminen jätetään vain yhteen kertaan. 
Haastattelemani työntekijä (A) kertoo, että hänelläkin oli ns. kapinavaihe, jol-
loin hän ei halunnut ottaa vastaan mitään keskusteluapua ulkopuolisilta. Kui-
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tenkin jälkikäteen ajatellen hän olisi toivonut uutta yhteydenottoa myöhem-
min. Lapsen sairaus on äidille aina kova koettelemus, vaikka hän ammatti-ih-
misenä tietäisi, että sitä voidaan hoitaa. Työntekijä (H) kertoi siinä tilanteessa 
olleensa ennenkaikkea vain äiti, ammatillisuus siirtyy taustalle ja tilannetta 
eletään tunteella. 

 Samalla tavoin oma vakava sairaus on pysäyttänyt asettamaan asiat uu-
teen tärkeysjärjestykseen elämässä. Joillakin työntekijöillä oli kokemuksia 
siitä, miten omassa perheessä tapahtuneet perättäiset menetykset, esimerkiksi 
vanhempien kuolema lyhyen ajan sisällä ja samanaikaisesti oman perheen 
muutokset ja ongelmat, vaikuttivat omaan elämään. Muutamat kertoivat elä-
neensä kuin ”sumussa” kokonaisen vuoden. Henkilökunta katsoo, että oma-
kohtainen kokemus vakavasta menetyksestä auttaa ymmärtämään vammaisen 
lapsen äidin tilannetta paremmin. Silloin on jonkinlaista käsitystä niistä tun-
teista, jotka mieltä myllertävät. Tunnistetaan niitä samoja tuntemuksia, joita 
toinen parhaillaan elää.  

Näissä henkilökunnan kuvaamissa omakohtaisissa kokemuksissa oli 
paljon samankaltaisuutta vammaisten lasten äitien kertomusten kanssa. Kun 
tein vammaisten lasten äitien haastatteluja, pyysin heitä kertomaan myös 
lapsen syntymästä ja siitä, miten ensitieto vammasta annettiin ja mitä sitten 
tapahtui. Tämä aineisto jäi minulle suurimmaksi osaksi taustatiedoksi, koska 
tämän tutkimuksen tehtävänä ei ollut selvittää niitä kokemuksia. Kuitenkin 
koin hyödylliseksi tämän tutkimustehtäväni tiimoilta saada lisää tietoa tuosta 
ensivaiheesta. Samalla pystyn paremmin ymmärtämään, miten henkilökun-
nan kuvaamat omat elämänkokemukset liittyvät heidän mielestään vanhem-
muuden tukemiseen. Henkilökunta mainitsee, että he ovat kertoneet oman 
lapsensa sairaudesta tai ongelmasta keskustellessaan vammaisen lapsen äidin 
kanssa. Tämä on lähentänyt heitä ja tuonut vuorovaikutukseen vastavuoroi-
suuden tunnetta. Yhdellä haastateltavalla ei ollut omia lapsia eikä ongelmalli-
sia elämänkokemuksia. Hän kertoi seuraavasti: 

”Ei ole ollut mitään kriisikokemuksia ja kun mulla ei ole omia lapsia niin täytyy 
hirmu tarkkaan ajatella et miltä se tuntuis. Kun ei oo sillälailla vertauskohtia, 
niin täytyy ihan käytännön ja kirjallisuuden kautta opetella.” (D) 
 

Jokainen haastattelemani työntekijä oli ajatellut tilannetta, että hänellä itsel-
lään olisi vaikeavammainen lapsi. He ovat pohtineet, miten itse olisivat jak-
saneet ja millaista se olisi ollut. Näistä kertomuksista kuvastuu toisen ihmisen 
myötäelävä ymmärtäminen: 
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”Olen pohtinut monesti ja onneksi olen pohtinut ja kuvittelen ainakin, että osa 
siitä pohtimisesta on tuonut tavallaan sitä syvyyttä kohdata niitä äitejä ja ym-
märtää kiukun tai väsymyksen purkauksia, joita on joutunut tässä vuosien var-
rella kohtaamaan. Eihän sitä tiedä koskaan, vaikka minulla on terveet lapset nyt 
tänä päivänä, niin yksi onnettomuus voi muuttaa kaiken...” (F) 

”Olen monta kertaa miettinyt, miten paljon joutuu muuttamaan elämänrytmiä ja 
jos olisi muitakin lapsia niin osaisinko tasapainottaa aikani kaikkien kanssa. Et 
tekiskö kauheasti kaikkea vain vammaisen lapsen kanssa ja jäisikö toiset vähälle 
huomiolle ja sitä, että jaksaisinko minä ja minkälainen äiti minä olisin.” (A) 

”Monta kertaa olen pohtinut asiaa, kun olen ajatellut, jos oma lapsi olisi vam-
mainen. Ajattelee miten hirveen paljon se lapsi olis jäänyt paitsi tässä elämässä 
ja minkälaista se olis ollut hoitaa, kun ei pysty liikkumaan. Ymmärrän hirveen 
hyvin vaikeavammaisen lapsen äitiä, et mitäs sitte kun minä en enää jaksa hoi-
taa...” (G) 
 

Perheiden yksilöllisyyden huomioiminen 

Päivähoidon henkilökunta korosti perheen tilanteeseen tutustumisen tärkeyttä 
monissa yhteyksissä. Henkilökunnalla pitää olla tietoa perheen arkielämästä 
ja toiveista sekä odotuksista ennen kuin perhekeskeistä työtä pystytään to-
teuttamaan. Tässä yhteydessä painottuu ekologinen näkökulma perheeseen, 
koska perhekokonaisuuden yhteys ympäristöön käsitetään toiminnan lähtö-
kohdaksi. Tämä perheen elämäntilanteesta lähtevä ajattelu vie vanhempien ja 
ammatti-ihmisten yhteistyötä kohti tasavertaisuutta. Vanhempien tulee saada 
ilmaista omat tarpeensa, jotta tuki kohdistuu perheen kannalta olennaisiin 
tarpeisiin. Tutkimuksessani henkilökunta katsoi, että helpointa auttaminen ja 
yhteistyö on silloin, kun vanhemmat itse ilmaisevat avuntarpeensa ja kertovat 
ongelmistaan. Silloin henkilökunnalla on se tieto, mitä perhe tarvitsee ja näi-
hin tarpeisiin on helpompi vastata. 

”Koska silloin he ovat tavallaan ilmaisseet, että tarvitsevat apua, ja silloin heitä 
voi auttaa jokin pienikin asia, jos sä keksit jonkin asian, joka auttaa heidän jo-
kapäiväistä elämää, ja sitten he ehkä itsekin ryhtyy miettimään et he on kotona 
tehny näin.. ja me voidaan myös tehdä näin.. ja jakaa niitä kokemuksia. Sillä 
useinhan se on niin, että kun sen ongelman saa puhuttua pois, niin sieltähän tu-
lee hirveän paljon sitä tietoa ” (G) 

” ..silloin ollaan jo hyvällä polulla jos vanhemmat pystyy puhumaan meille sii-
tä, että eivät jaksa, kun sen kuitenkin huomaa lapsesta, jos vaikka vaatteet ovat 
huonossa kunnossa..” (C) 
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Hyvälle vuorovaikutukselle, joka on monen ihmisläheisen työn tärkeä am-
mattitaidon osa-alue, voidaan asettaa muutamia ehdottomia edellytyksiä, jot-
ka sitoutuvat tiettyihin arvoihin ja asenteisiin ja ohjaavat yhteistyön suuntaa. 
Vastuu vuorovaikutuksesta on aina kasvatuksen ammattilaisilla. Yhteistyön 
perustana tulee olla hyvä tahto, välittäminen ja ihmisen kunnioitus. Amma-
tillisuuteen kuluu vastata omista ajatuksistaan, tunteistaan ja teoistaan. Omien 
tavoitteiden ja toimien säännöllinen tarkastelu ja arviointi kuuluu ammatilli-
suuteen. On tärkeää kuunnella tarkasti ja ymmärtää vanhempien viestejä 
oikein. Ammatti-ihmisten tulee myös osata sanoa rehellisesti ja hienotuntei-
sesti asiat, jotka pitää sanoa. (Kiesiläinen 1998, 79–91.) 
 
 
7.2.3 Yhteistyön esteitä 

 
Päivähoidon henkilökunnan haastatteluissa pohdittiin myös sellaisia seikkoja, 
jotka joko ehkäisevät perhetyön onnistumisen tai jopa jossain tapauksissa 
aiheuttavat suoranaisia konfliktitilanteita. Jokainen työntekijä pystyi kerto-
maan sellaisista kokemuksista, jolloin yhteistyö vanhempien kanssa ei oikein 
tuntunut sujuvan. Ehkä tuo tunne oli vain itsellä, koska suurin osa äideistä oli 
kokenut päivähoidon henkilökunnan hyvin myönteisesti. Keskusteluissa tuli 
esille, että henkilökunta reflektoi jatkuvasti omia vuorovaikutusmallejaan, ja 
pyrkii omalta osaltaan kehittämään niitä. Ihmisten välisessä kanssakäymises-
sä on kuitenkin aina vähintään kaksi osapuolta. Vuorovaikutuksen tulisi olla 
avointa molempiin suuntiin. Interaktionistisen suuntautumistavan kiinnostuk-
sen kohteena on perheen ja yhteisön välinen vuorovaikutus. Tässä tutkimuk-
sessa on annettu tasapuolisesti kummallekin osapuolelle mahdollisuus kertoa 
niistä tekijöistä, jotka ovat esteenä yhteistyön onnistumiselle. 

 
Vuorovaikutuksellista kontaktia ei synny osapuolten välille 

Päiväkodin henkilökunta toteaa, että vastavuoroista yhteistyötä ei pystytä 
luomaan, jos vanhempiin ei saada sellaista keskusteluyhteyttä, jossa asioita 
voidaan pohtia yhdessä. Ihmiset, niin henkilökunta kuin vanhemmat, ovat eri-
laisia vuorovaikutustaidoiltaan. Toisille on luontevaa jutella avoimesti ja 
luottamuksellisesti kaikista asioista. Joidenkin ihmisten taas on äärimmäisen 
vaikeaa avautua edes lähimmille ystäville. Mitä heikommat vuorovaikutus-
taidot yksityisellä henkilöllä on, sitä vaativammaksi tulee ammattilaisen teh-
tävä (Kiesiläinen 1998, 2). Perhettä ei kuitenkaan pysty auttamaan, jos ei ole 
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tietoa siitä, mitä he toivovat ja tarvitsevat. Parhaimmat tulokset lapsen kun-
toutuksessa saavutetaan silloin, kun vanhemmat ja henkilökunta yhteistyössä 
hoitavat lasta. Jos avoin vuorovaikutuksellinen kontakti puuttuu, myös henki-
lökunta joutuu työskentelemään vailla tarvittavaa tietoa. Vuorovaikutukseen 
kuuluu kummankin osapuolen panos. Henkilökunta tarvitsee yhtä hyvin van-
hempien tukea kuin toisinpäin.  

”Se on kaiken edellytys, eihän mikään hoidu, jos ei ole yhteistyötä. Eihän yksin 
päiväkodin panoksella lasta voida hoitaa ja kuntouttaa. Kyllähän paremmat tu-
lokset saavutetaan jos kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja siitä me yritetään 
vanhemmille kertoa.” (B) 

 
Henkilökunta kertoo kokeneensa, että muutamat vanhemmat mieluummin 
kääntävät puheen muihin asioihin, kun pitäisi pohtia vammaisen lapsen asioi-
ta. Joillekin vanhemmille asia voi olla vielä niin uusi ja hämmentävä, että he 
mieluummin puhuvat jostain muusta. Henkilökunta kokee, että asioista tulisi 
voida sopia yhteisesti, muuten lapsen kasvatus pirstaloituu kahteen erilliseen 
käytäntöön. Tämä tilanne ei ole kenenkään, eikä ainakaan lapsen kannalta hy-
väksi.  

”On ollut sellaisia tilanteita, joissa vanhempi ottaa sellaisen roolin, että on kai-
ken tietävä, eikä laske keskustelemaan niistä asioista, jotka ovat ongelmia. Van-
hempi ryhtyy puhumaan jostain epäolennaisesta, kääntää puheen siihen. Ollaan 
tavallaan polulla, mutta ei päästä eteenpäin.” (H) 

”Jotkut vanhemmat ei halua jutella vammaisesta lapsesta, vaan kääntää mie-
luummin puheen siihen terveeseen sisarukseen (C) 

 
Avoimuus ja päivittäinen vuorovaikutus antaa kummallekin puolelle tietoa 
siitä, mitä parhaillaan on tapahtumassa ja missä mennään. Henkilökunnan 
olisi tärkeää tietää vanhempien väsymyksestä. Jos esimerkiksi autistinen lapsi 
on valvottanut koko yön, pitää ymmärtää, ettei silloin ole otollinen hetki al-
kaa keskustelua. Jos henkilökunta ei tiedä kodin asioista ja ryhtyy juuri sil-
loin keskustelemaan, saattaa vanhemman väsymys purkautua kiukkuna, joka 
sitten myöhemmin harmittaa ja luo muuria osapuolten välille. 

”...varmaan autistiset lapset tässäkin on se kaiken huippu, jos ajattelee et se 
lapsi valvottaa yön toisensa jälkeen ja sun on pakko jaksaa vetää sen huushollin 
veto, sitä tavallaan ymmärtää niin hirveen hyvin sen äidin tunteet... kun sen 
vanhemman viha ja suru kohdistuu.. (F) 
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Henkilökunta ilmaisi tunnistavansa ne henkilökohtaiset tuntemukset, jotka 
ihmisten välisiin suhteisiin liittyvät. Vanhemman voi olla helpompi puhua 
jollekin päiväkodin työntekijälle kuin toiselle. He puhuivat ns. ”henkilökemi-
asta”, jolla tarkoitetaan vuorovaikutuksen luontevuutta joidenkin henkilöiden 
kesken. Vaikka ollaan ammatti-ihmisiä meidän on tunnustettava se tosiasia, 
että vanhemmat saattavat helpommin avautua jollekin toiselle. Jos yhteistyö 
vanhempien kanssa ei tunnu sujuvan, niin siitä pitäisi keskustella yhteisesti 
ryhmässä. Henkilökunta korosti työryhmän apua perhekeskeisen yhteistyön 
toteuttamisessa. Työryhmässä voidaan yhdessä miettiä, mistä ongelma johtuu 
ja mitä sille voitaisiin tehdä. Kaikilla näillä haastatteluun osallistuneilla työn-
tekijöillä oli mahdollisuus konsultoida päivähoidon psykologin kanssa työ-
ryhmän kokouksissa. Ulkopuolisen asiantuntijan merkitystä pidettiin tärkeä-
nä. 

”Se on jotenkin sellainen henkilöasiakin, et kenen vanhemman kanssa pääsee 
silleen lähelle... siin on se oma persoonallisuus ja vanhemman persoonalli-
suus... et ainaki oon huomannu et ei kaikkien vanhempien kanssa pääse sellai-
seen kontaktiin ja se on myönnettävä jokaisen. Jonkun vanhemman kanssa on 
joutunut tekemään tosi pitkään työtä ” (A) 
 

Epärealistiset odotukset lapsen kuntoutuksen suhteen 

Päivähoitoon kohdistuu suuria odotuksia ja usein niihin myös pystytään vas-
taamaan. Monesti lapsen kuntoutuksesta vastaava terveydenhuolto antaa 
vanhemmille toiveikasta viestiä siitä, että lapsen siirtyessä kokonaisvaltaiseen 
kuntoutukseen päivähoitoon, kehitys tulee varmasti edistymään. Usein van-
hemmilla on puutteelliset tiedot lapsen vammaisuudesta. Varsinkin autistisen 
lapsen vanhemmat ovat ymmällä lapsensa kehityksen suhteen. Autistinen 
syndrooma aiheuttaa lapselle niin poikkeavaa käyttäytymistä, että sen hallit-
seminen vaatii vuosien perehtymisen. Lisäksi autistiset lapset ovat erilaisia, 
joten tulevaisuuden ennakointia on mahdotonta tehdä. Vanhemmat toivovat 
kaikkea parasta mahdollista lapselleen. Jos päivähoidon alkamista on odotet-
tu jo kauankin aikaa, näitä toiveita on ehtinyt kertyä. Vaikeammin vammai-
sen lapsen kohdalla elämän realiteetit saattavat hämärtyä. Vanhempien epä-
realistiset odotukset päivähoidon kuntouttavasta hoidosta voivat nousta yh-
teistyön esteeksi. 

”Sellaiset vanhemmat, jotka ei ole realistisia lapsen suhteen ja toivotaan paljon 
enemmän mihin on mahdollisuuksia. Silloin on vaikea puhua asioista loukkaa-
matta vanhempia ..ei voi mennä arvostelemaan vanhempia ” (A) 
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Joskus saattaa käydä niin, että lapsen siirtyessä ryhmään kehitys hetkellisesti 
jopa taantuu. Samoin autistisen lapsen kehityksen kulku vaihtelee aika ajoin 
autistisuuden luonteesta johtuen. Tulee taantumakausia ja ongelmallisia aiko-
ja, jolloin lapsi reagoi korostuneen poikkeavasti, esimerkiksi valvoo useita 
öitä peräkkäin, kieltäytyy syömästä tai pyrkii vahingoittamaan itseään. Nämä 
ajat ovat erittäin raskaita vanhemmille, ja he voivat ajatella sen johtuvan jos-
takin päiväkodissa tapahtuvasta seikasta. Itälinnan ym. (1994, 159) tutkimus 
toi esille, että autististen lasten vanhemmat ovat muita stressaantuneempia, 
koska lapsella on usein käyttäytymisongelmia ja adaptiivisten taitojen puut-
teita. Vanhempien pettymyksen näissä tilanteissa voi ymmärtää, sillä lapsen 
taantumista on erittäin vaikeaa hyväksyä. Joskus vanhempia on vaikea saada 
vakuuttuneiksi siitä, että oireilu kuuluu lapsen vamman luonteeseen.  

  
Vanhempien ja henkilökunnan välille syntyy ristiriitainen tilanne 

Päivähoidon henkilökunnan kokemuksiin kuuluu vanhempien kanssa tilantei-
ta, joita kuvaisin sanalla konflikti. Tilanteet saattavat saada alkunsa erilaisista 
näkemyksistä, mutta yleensä niihin liittyy enemmän kuin kasvatuksellisia ris-
tiriitoja. Jos henkilökunnalla on aihetta epäillä, että lasta pahoinpidellään ko-
tona tai hänen hoitonsa laiminlyödään, henkilökunnan on ilmoitettava siitä 
lastensuojeluviranomaisille. Monelle pitkään työtä tehneelle päivähoidon 
työntekijälle tämä tilanne on joskus tullut eteen. Henkilökunnan kokemuksen 
mukaan nämä ovat niitä vaikeimpia tilanteita, jotka kuitenkin pitää hoitaa ta-
valla tai toisella, ja vielä pystyä jatkamaan yhteistyötä konfliktin jälkeenkin.  

”Sen mä koin hirveen vaikeeksi, kun niinku pitää puuttua niihin äidin hom-
miin..kun lapset on likaisissa vaatteissa ja lapsia ei pestä, ja vaatteet on aivan 
liasta koppuraisia..se on vaikeaa sanoa kun se liittyy siihen yksityisyyteen ja pe-
rushoitoon. Silloinhan mä tavallaan joudun moittimaan äitiä, kun hän ei huo-
lehdi tehtävistään. Mutta se on myös sama kun eräs isä pahoinpiteli yhtä lasta 
aina välillä ja siihen oli pakko puuttua, niin se oli hirveen vaikeeta.” (F) 

 
Vammaisen lapsen varhaislapsuuteen liittyviä käännekohtia ovat lapsen di-
agnoosin varmistuminen, päiväkotiin siirtyminen ja koulun aloittaminen. Nä-
mä ovat tutkimusten  (Taanila 1997, 24; Roll-Pettersson 2001, 2) mukaan sel-
laisia muutosvaiheita, joista aiheutuu lapsen perheelle erityisiä paineita. Päi-
väkodin henkilökunta on kokenut, että joskus näissä tilanteissa tulee ristiriito-
ja. Vanhempien voi olla tavattoman vaikeaa hyväksyä, että heidän lapsellaan 
on autismi, vaikka diagnoosin paikkaansapitävyydestä ei olisi pienintäkään 
epäilystä. Yleensä silloin vanhemmat eivät koe mielekkääksi autismi-kuntou-
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tuksen aloittamista päivähoidossa, joten henkilökunta on vaikeassa välikädes-
sä. Tiedetään, että lapsen kannalta kuntoutuksen aloittaminen olisi ensiarvoi-
sen tärkeää, mutta vanhempien mielipidettä tulee kunnioittaa. Toisaalta päi-
väkodissa voidaan kuntouttaa lasta ja toivoa, että vanhemmat vähitellen tule-
vat mukaan yhteistyöhön. 

Joskus aika tekee tehtävänsä ja asia hoituu yhteisymmärryksessä. Kui-
tenkin henkilökunta kokee lapsen kannalta monta tärkeää kuukautta menete-
tyn. Samoin lapsen koulujärjestelyt aiheuttavat joskus ongelmia. Vanhemmat 
eivät ehkä hyväksy erityiskoulua lapselleen, koska heillä on toiveita lapsen 
kuntoutumisesta ja koulun aloittamisesta lähikoulussa. Näissäkin ongelmissa 
henkilökunnan suhtautuminen asiaan rauhallisesti ja odottaen on tuottanut 
parhaimman tuloksen, sillä vanhemmat tarvitsevat omaa ajatteluaikaa asian 
käsittelyyn. 

”.. onhan niitä tilanteita ollut, ettei oikein ongelmista päästä eteenpäin. Mutta 
sitten on käynyt niin, että aika on hoitanut tilanteen, kun se on saanut hautua, 
niin joku luonnollinen ratkaisu on löytynyt ” (A) 
 

Hyökkäävyys henkilökuntaa kohtaan 

Työntekijät kokivat kaikkein ongelmallisemmiksi sellaiset vanhemmat, jotka 
avoimesti osoittivat vihamielisyyttä henkilökuntaa kohtaan. Niistä taustateki-
jöistä, jotka olivat johtaneet vanhemmat siihen tilanteeseen, että hyökkäys 
koetaan ainoaksi keinoksi toimia, työntekijöillä ei ollut riittävästi tietoa, ai-
noastaan arveluja voitiin esittää. Oliko osasyynä, että perhe oli joutunut odot-
tamaan hoitopaikkaa liian kauan ja uupunut odotellessaan tai oliko henkilö-
kunta sillä hetkellä vain ainoa läsnä oleva kohde. 

 Henkilökunta kokee itsensä voimattomaksi varsinkin silloin, jos hyök-
käys kohdistuu henkilökohtaisesti itseen tai omaan työskentelyyn. Näissä ti-
lanteissa henkilökunta pyrki keskuudessaan pohtimaan tapahtunutta ja asiois-
ta pyrittiin keskustelemaan myös vanhempien kanssa. Henkilökunta kertoi 
myöhemmin kuulleensa, että nämä vanhemmat olivat muualla pahoitelleet 
käytöstään. Ammatti-ihmiset pystyvät kuitenkin pitämään omat tunteensa 
hallinnassa ammatillisuuden avulla, mutta yhteistyön uudelleen käynnisty-
minen vaatii runsaasti voimavaroja tai asiantuntijoiden apua, vaikka siihen 
tulee kaikin keinoin pyrkiä.  

”Hyökkäävät vanhemmat ovat kaikkein vaikeimpia, koska silloin koen itseni 
voimattomaksi. Kaikki se raivo ja hyökkäys kohdistuu meihin henkilökohtaisesti, 
ja se oma tietotaitoni, mitä olen antamassa käyttöön niin sitä ei oteta ..” (F) 
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”Jos ne jonakin päivänä purkaa sen vihan meihin... niin seuraavalla viikolla ne 
on hyvin silleen niin.. mut ei ne voi kuitenkaan pyytää anteeks ..” (D) 

 
Henkilökunta asettui empaattisesti toisen asemaan ja ymmärsi vanhempien 
reaktioita. Aina on kuitenkin olemassa vaara, että yhteistyön uudelleen käyn-
nistäminen ei onnistu. Surullista tämä on erityisesti lapsen kannalta, koska 
silloin lapsen kokonaisvaltainen kuntoutus vaarantuu. Sellaiset vanhemmat, 
joilla on hyvin jyrkät mielipiteet lapsen hoidosta ja kasvatuksesta ja jotka il-
maisevat itseään negatiiviseen sävyyn kohdistaen sen hoitohenkilökuntaan, 
koettiin vaativiksi ja vaikeammin lähestyttäviksi.  

”Tuntuu et sellaiset vanhemmat ei ole hyväksyneet lapsen sairautta, vaan he ha-
luaa pitää sen julkisivun et eihän tässä ole mitään ongelmaa. Voi olla etteivät 
he koskaan avaudu eivätkä halua puhua lapsesta.” (H) 
 

Hyökätessään ihmisellä on tavoitteena puolustaa omia henkisiä rajojaan. 
Ammatillisuus vuorovaikutuksessa taas merkitsee sitä, että ei ole riippuvai-
nen toisen tekemistä virheistä. Pitää vain vastata omasta toiminnastaan. Am-
matti-ihmisen tulee tuntea ”myötäämisen” periaate, koska taisteleminen voi-
tosta ei edistä yhteiseen tavoitteeseen pääsemistä. (Kiesiläinen 1998, 58–59.) 
Rauste-von Wright ym. (2003, 47–49) tähdentävät, että itsetunnon puute on 
tuloksellisuutta uhkaava tekijä ihmisläheisessä työssä. Itsearvostuksen puute 
ja epävarmuus omasta arvosta johtaa työntekijän helposti professionaalisuutta 
korostavaan rooliin, joka herättää vanhemmissa vastustusta. Perhelähtöisen 
työskentelyn esteitä löytyy yhtä hyvin ammattilaisten kuin vanhempien puo-
lelta, mutta erona on se, että ammatti-ihminen on velvoitettu yhteistyöhön es-
teistä huolimatta. 

 
 

7.3 Yleinen merkitysverkosto 
 

Tutkimuksen tässä vaiheessa pyrin analysoimaan ja pohtimaan niitä koke-
muksia, jotka ovat kaikille äideille yhteisiä ja lähes samankaltaisia. Tutki-
muksessani painopiste on selvästi äitien kokemuksissa, joten päivähoidon 
henkilökunnan kokemuksia kokoavan käsitteen esitän luvussa 7.3.2 Kohti 
kasvatuskumppanuutta. Olen aluksi muodostanut yhden yhteisen merkitys-
verkoston, johon sisältyvät ne äitien kokemukset, jotka ovat lähes identtisiä 
kaikkien äitien elämänkululle, ja nämä merkitysverkostot muodostavat perus-
tan vanhemmuuden ilmiön yleiselle kuvaamiselle. 
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Elämänkulku 

Vanhemmuuteen siirtyminen: Lapsen diagnoosin varmistuminen oli äidille 
helpotus, koska epävarmuus loppui. Vammaisuuden toteamisen jälkeen äidin 
valtasi suru. Jokainen käsitteli surua oman persoonallisen tapansa mukaan. 
Äideille tuli valtava lapsen vammaan liittyvä tiedon ja tuen tarve, etsittiin tie-
toa ja luettiin aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Huoli omasta ja perheen jak-
samisesta leimasi arkipäivää. 

Vanhemmuuden rakentaminen: Sosiaalisen verkoston antama myöntei-
nen tuki rakentaa vanhemmuutta ja auttaa käsittelemään omia tunteita. Äidit 
kokivat, että myös päivähoidon henkilökunta pystyy tukemaan heidän van-
hemmuuttaan ja päivähoidon tarjoama monimuotoinen tuki ja palvelut autta-
vat koko perhettä.  

Vanhemmuuteen kasvaminen: Vanhemmuuteen kasvamiseen tarvitaan 
aikaa ja tilanteeseen sopeutumista auttaa vanhemmuuden mielellisyyden löy-
täminen. Lapsen vammaisuuteen tottuminen ja oikeiden toimintatapojen löy-
täminen helpottaa arjen sujumista. 

Jokaisen haastateltavan henkilökohtainen elämäntilanne eli se situaatio, 
jossa hän elää, on ainutkertainen. Kuitenkin kokemuksissa oli paljon saman-
laista. Fenomenologisen psykologian metodin viimeisessä vaiheessa tutkija 
muodostaa lopullisen tutkittavan ilmiön yleisen merkitysverkoston tai sen 
tyypit. Mikäli kaikki ehdotelmat yleisiksi merkitysverkostoiksi eivät sisälly 
toisiinsa, on muodostettava niin monta yleisen merkitysverkoston tyyppiä, 
jotta kukin ehdotelma on sisällytettävissä johonkin tyyppiin (Perttula 1996, 
226). Vammaisten lasten äitien koettua elämäntilannetta ei mielestäni voi 
tyhjentävästi kuvata yhdellä yleisellä merkitysverkostolla, vaan se vaatii use-
ampia kuvauksia. Vanhemmuus vammaisperheessä ei ole samankaltaista. 
Olen kuvannut seuraavassa luvussa, Elämäntilanteisuus ja elämän hallinta, 
kolmea erilaista elämäntilannetta ja tapaa kokea vanhemmuus, joihin on tii-
vistetysti koottu äitien yleinen merkitysverkosto. 

 
 

7.3.1 Elämäntilanteisuus ja elämänhallinta 
 

Vammaisen lapsen vanhemmuuteen kasvaminen vie oman aikansa ja vaatii 
totuttelua. Arkielämän sujuminen on olennaista perheen hyvinvoinnin kan-
nalta. Vanhempien sopeutumiseen vaikuttavat merkittävästi heidän käsityk-
sensä itsestään ja omista kyvyistään vanhempana. Kaiken perheelle annetun 
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tuen ja avun tavoitteena tulisi olla elämän hallinnan saavuttaminen. Elämän-
hallinta käsitteenä on vaikeasti määriteltävissä, mutta käsitän sen tutkimuk-
sessani tarkoittavan äidin omaa käsitystä elämän hallinnan tunteestaan, joka 
tarkoittaa vaikutusmahdollisuuksien löytymistä ja myönteistä kuvaa omasta 
elämänkulusta. Elämänhallintaan liittyy oleellisesti se, missä määrin ihminen 
kokee olevansa omaa toimintaansa ohjaava subjekti, missä määrin taas ul-
koisten tekijöiden säätelemä (Rauste-von Wright ym. 2003, 43). 

 Ihmisellä on käsitys tai usko siihen, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä 
tekemällä järkeviä valintoja. Pulkkinen (1996, 173–177) käyttää käsitettä 
”oman elämän hallinnantuntu”, jolla hän tutkimuksessaan määrittelee saman-
tyyppistä asiaa. Äidin elämänhallintaan vaikuttaa kaikenlainen lähiympäris-
tön antama tuki, jonka merkitystä äidin jaksamiseen ja vanhemmuuteen kas-
vamiseen tässä luvussa tarkastellaan.  

Elämänhallinta merkitsee itsenäistä omaehtoista elämää ja siihen liitty-
vien ongelmien ratkaisemista sekä kykyä elää vastuullisesti oman yhteisön ja 
yhteiskunnan jäsenenä. Se edellyttää henkisiä, sosiaalisia ja aineellisia voi-
mavaroja ja kykyä niiden hyväksikäyttöön arkipäivän elämässä. (Keltikan-
gas-Järvinen 2000, 27–40.) Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut niitä tekijöi-
tä, jotka yhdistyvät äidin vahvaan elämänhallintaan ja ehjään vanhemmuu-
teen kasvamiseen. Haastateltavien äitien vanhemmuuskertomuksista olen 
koonnut seuraavat kolme vanhemmuuden tyyppiä ja samalla kolme yleistä 
merkitysverkostoa, jotka kuvaavat tämän tutkimuksen äitien elämäntilannetta 
ja elämänhallintaa. Pyrin tämän avulla löytämään ainutkertaisten koettujen 
maailmojen yhteisiä sisältöjä. Laatimani luokittelu kuvaa tutkimuksen tyyp-
pejä haastatteluhetkellä vuonna 1998. Asetelmaa ei pidä ymmärtää täysin py-
syväksi tilanteeksi, vaan tutkimuksessani haluan jättää tilaa muutoksen mah-
dollisuudelle. Vahvakin elämänhallinta voi suurten järkyttävien muutosten 
pyörteissä murentua, samoin kuin heikompi elämänhallinta onnellisten tapah-
tumien myötä vahvistua. Lapsen ja koko perheen tilanteet vaihtelevat sisäisis-
tä ja ulkoisista olosuhteista riippuen.  

Perheiden elämäntilanteen ja jaksamisen jatkuva arviointi on tärkeää, 
jotta pystytään reagoimaan perheen tarpeisiin. Tutkimuksen tulosten mukaan 
riittävän varhainen ja oikein kohdistettu tuki on äidin elämänhallintaan vai-
kuttava tekijä. Perhettä koetelleet vaikeat elämänmuutokset ennustavat äitien 
lisääntyneitä masennusoireita ja ongelmia vanhempien välisessä suhteessa. 
Olisi tärkeää, että ammatti-ihmiset pystyisivät tunnistamaan äidin ja perheen 
tuen tarpeen oikealla hetkellä ja toimimaan tarpeiden mukaisesti. 
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Tässä tutkimuksessa tuli esille muutamia äitejä (1, 4, 10), joiden elä-
mänasenne oli hyvin positiivinen lapsen vaikeasta vammasta ja/tai autistisuu-
desta huolimatta. 

 
Taulukko 7. Vahva vanhemmuus – hyvä elämänhallinta 
 

Vahva vanhemmuus – hyvä elämänhallinta (äidit 1,4,10) 
Vammainen lapsi koetaan rikkautena ja haasteena 
Positiivinen suhtautuminen elämään ja sen muutoksiin 
Tyytyväisyys saatuihin palveluihin 
Avoin ja säännöllinen yhteistyö päivähoidon henkilökunnan kanssa 
Kiinteät perhesuhteet ja puolison tuki  
Uuden oppiminen ja uusien toimintatapojen kehittäminen ja toisten samassa 
tilanteessa olevien vanhempien auttaminen 

 
Nämä äidit kokivat lapsen kasvattamisen ja kuntouttamisen haasteena itsel-
leen ja olivat saaneet lapsensa kautta erilaisen näkemyksen elämään. Äidit 
kertoivat erityisen paljon myönteisistä tunteistaan vammaista lasta kohtaan. 
He kokivat juuri tämän lapsen hyvin läheiseksi itselleen ja äidin ja lapsen vä-
lillä oli tavattoman kiinteä, jopa symbioottinen suhde. Äidit kokivat saaneen-
sa vastavuoroisesti paljon myös lapseltaan. Heidän kokemuksensa näytti ole-
van kimmoke uudenlaiseen ajatteluun ja elämänpiirin laajentumiseen. Mezi-
row (1995, 37–63) tähdentää, että ihminen jäsentää oman henkilökohtaisen 
situaationsa avulla kokemuksia aikaisempiin. Pohtimalla kokemuksiaan hän 
voi kehitellä sellaisia toimintatapoja, jotka vahvistavat elämänhallintaa. 

Nämä äidit olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja yhteistyö päivä-
hoidon kanssa oli kiinteää ja vuorovaikutuksellista. Näissä perheissä isä osal-
listui paljon lasten hoitoon ja äidille jäi aikaa omiin harrastuksiin tai opiske-
luun. Äidillä oli myös oma vaativa työtehtävä tai opiskelu, joka osaltaan 
antoi tyydytystä elämään. Äidit olivat keskustelleet lapsen vammaisuudesta 
paljon eri tahojen kanssa. He tunsivat saavansa lisää tietoa ja tukea näistä 
keskusteluista. Äidit kokivat, että heidän oli helppo puhua lapsen vammai-
suudesta toisille ihmisille. Vanhemmat, jotka tuntevat hallitsevansa oman elä-
mänsä tapahtumia, ovat taipuvaisia toimimaan aktiivisesti myös apua tarvi-
tessaan. He tuntevat voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä, mikä auttaa sopeu-
tumista ja vähentää stressiä sekä perheeseen liittyviä ongelmia (ks. Gallimore 
ym. 1993, 188; Itälinna ym. 1994 , 249). Äidit kertoivat auttavansa sellaisia 
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perheitä, joiden lapsen vammaisuus oli havaittu vasta äskettäin tai joilla oli 
paljon vaikeuksia. Mielestäni tämä toisten auttaminen on tavallaan merkkinä 
siitä, että lapsen vammaisuuden aiheuttamat ongelmat on perheessä voitettu. 
Silloin jää aikaa ja voimavaroja myös toisten ihmisten ongelmien ajatteluun. 
Toisten auttaminen antaa heille syvää tyydytystä ja osaltaan taas vahvistaa 
äidin itsetuntoa ja elämänhallinnan tunnetta. 

Perheen yhtenäisyydellä ja toimivuudella on ratkaiseva merkitys vam-
maisen lapsen äidin jaksamiseen. Äidin itseluottamus ja myönteinen kuva 
itsestään vanhempana johtaa parempaan elämänhallintaan. Toisaalta hyvin 
toimiva perhekokonaisuus (Virtanen & Moilanen 1991) tukee äidin itseluot-
tamusta paremmin kuin heikosti toimiva perhe. Taanilan (1997, 75–77) tut-
kimuksen mukaan vammaisen lapsen äideillä oli enemmän itseluottamuksen 
ongelmia kuin isillä. Muutama vahvan elämänhallinnan omaavista äideistä 
kertoi, että lapsen vammaisuus oli lisännyt hänen itseluottamustaan. Sen si-
jaan yksikään heikommin selviytyvistä äideistä ei maininnut yhtäkään myön-
teistä ajatusta itsestään.  

Usein tyytyväisyys nousee asioiden ja oman elämän hallinnan koke-
muksesta. Elämän hallintaa on pidetty sekä onnellisuuden että hyvän elämän 
edellytyksenä. Tapahtumien ja asioiden oivaltaminen uudella tavalla liittyy 
elämän hallintaan. Ihminen huomaa ymmärtävänsä eri tekijöiden keskinäisen 
yhteyden uudella tavalla, jota ei ennen ollut tullut ajatelleeksi. Minäkuvan 
muuttuminen myönteisempään suuntaan saattaa olla seurausta tilanteen 
muuttumisesta huonosta hyväksi. Selviytyminen vaikeasta tilanteesta voi olla 
kimmokkeena parempaan elämän hallintaan. Tuntuu siltä, että ikään kuin tar-
vittaisiin edeltävä onnettomuus tai sen uhka, ennen kuin ihminen kokee tyy-
dytystä elämäntilanteestaan. (Lagerspetz 2000.) Asioiden uudelleen ajattelu 
on tyypillistä vahvan elämän hallinnan äideille. He kokivat, että heidän on 
järjestettävä asiat toisella tavalla selviytyäkseen. Lapsen vammaisuus tulee 
huomioida perheen toiminnoissa, mutta se ei saa jähmettää perhettä huonosti 
toimiviin malleihin. 

 Kirjallisuudessa (Winnicott 1987; Schmitt 2003, 300; Kristeri 2002, 
23) puhutaan myös riitävän hyvästä vanhemmuudesta. Sillä tarkoitetaan sitä, 
että lapsen ollessa pieni äidin on asetettava vauvan tarpeet omien tarpeidensa 
edelle ja kestettävä vauvan riippuvaisuutta itsestään. Lapsen kasvaessa van-
hemmat eivät pysty tyydyttämään lapsensa kaikkia tarpeita täydellisesti, eikä 
se ole tarpeenkaan. Turhautumalla vanhempien kyvyttömyyteen vastata täy-
sin tarpeisiinsa lapsi kasvaa aikuiseksi ja oppii kantamaan vastuuta elämäs-
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tään. Riittävän hyvä vanhemmuus on aikuisuutta, joka kestää lapsen tunteet 
ja vastaa hänen tarpeisiinsa sopivassa määrin.  

Suurin osa tämän tutkimuksen äideistä on riittävän hyviä (3, 5, 6, 8, 9,) 
äitejä, jotka ovat selviytyneet omastakin mielestään suhteellisen hyvin.  

 
Taulukko 8. Riittävän hyvä vanhemmuus – toimiva elämänhallinta 
 

Riittävän hyvä vanhemmuus – toimiva elämänhallinta (äidit 3, 5, 6, 8, 9) 

Lapsi hyväksytään omana itsenään perheessä 
Ongelmat selkiytyneet – huolia on edelleen, mutta ne eivät muserra 
Sekä yksinhuoltajia että kokonaisperheitä, joilla sukulaisia ja ystäviä tukena 
Ainakin jossain määrin tyytyväisiä saatuihin palveluihin ja yhteistyöhön 
Perheen arkielämä sujuu, mutta tietoa ja opastusta lapsen kasvatukseen tarvi-
taan 

 
Äideillä oli ollut usein hyvinkin vaikeaa, mutta he ovat turvautuneet erilaisiin 
adaptaatiokeinoihin tai toisiin ihmisiin, jolloin sen hetkinen ongelma on voi-
tettu. Roll-Pettersson (2001, 12) puhuu adaptaatiosta, jolla tarkoitetaan sellai-
sia toimintatapoja, joilla perhe pyrkii löytämään tasapainon vaatimusten ja 
voimavarojen välille. Perheessä saatetaan vähentää vaatimuksia, esimerkiksi 
äiti jättää työnsä hoitaakseen lasta. Ongelmaa pyritään käsittelemään kogni-
tiivisen ajattelun avulla ja löytämään avuksi uutta tietoa lapsen vammasta. 
Perheen yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistetaan tekemällä asioita yhdessä. 
Vanhemmat voivat hakea aktiivisesti tukea sukulaisiltaan, ystäviltään sekä 
yhteiskunnan taholta. Vaikka perheen ulkopuolinen, epävirallinen apu olisi 
määrältään suhteellisen vähäistä, se on yhteydessä vanhempien vähäisempään 
stressiin erityisesti äidin kohdalla. Lähiympäristön antama tuki on ensiarvoi-
sen tärkeää vammaisen lapsen äidille (Itälinna ym. 1994, 212 –215). Turvau-
tuminen uskontoon ja Jumalaan on myös yksi adaptaatiokeino samoin kuin 
itsensä kehittäminen ja omien harrastusten ylläpitäminen. Pyrkiminen avoi-
muuteen niin perheen välisessä vuorovaikutuksessa kuin perheen ulkopuolis-
ten tahojen kanssa auttaa perhettä selviytymään.  

Näissä perheissä vammainen lapsi ei saanut erityisasemaa, vaan hänet 
hyväksyttiin omana itsenään toisten lasten joukossa. Äidit kokivat, että monia 
ongelmia oli selvitetty ja pahin oli tavallaan ohi. Heillä oli kuitenkin aavistus 
uusien ongelmien ilmaantumisesta lapsen kasvaessa. Yhä edelleen äideillä on 
suuri tuen ja tiedon tarve lapsen vammaisuuden johdosta. Lapsen kehitykseen 
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liittyen ilmenee ajoittain edelleen jonkinlaisia kriisivaiheita. Tutkimuksessani 
tuli esille, että yksinhuoltajuus ei ollut este selviytymiselle. Tällöin kuitenkin 
vaaditaan erityisen vahvaa tukiverkostoa sukulaisten ja ystävien piiristä. 
Kaikilla äideillä oli suhteellisen kiinteät yhteydet joko lähisukulaisiin tai ys-
täviin. Äidit olivat kokeneet yhteistyön päivähoidon kanssa sujuvan hyvin. 
Heille on tärkeää lapsen hyvä hoito päivähoidossa. Äidit halusivat keskustella 
lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta henkilökunnan kanssa. Heillä ei alunpe-
rinkään ollut kovin suuria toivomuksia tai odotuksia päivähoidon vanhempia 
tukevista toimista, joten kaikella sillä, mitä päivähoidon henkilökunta teki 
perhettä auttaakseen, oli myönteinen vastaanotto.  

Äidit kertoivat monista sellaisista asioista, joilla päivähoidon henkilö-
kunta oli helpottanut perheen arkipäivän sujumista. Arvostelu, mikäli sitä 
esiintyi, kohdistui päivähoidon resurssien puutteisiin lähinnä hoitopaikan jär-
jestymisen ongelmiin. Tavallista vanhemmuutta, jota tässä kuvataan, on vai-
kea hahmottaa muuten kuin sen kautta, mitä se ei ole. Ongelmaksi muodos-
tuu, että kaikki äitiyteen liittyvä uhkaa jäsentyä ongelmien kautta. Vuori 
(2003, 59) mainitsee, että tavallinen vanhemmuus määritellään ongelmallisen 
vanhemmuuden kääntöpuoleksi.  

Tässä tutkimuksessa kahdella äidillä (2 ja 7) oli sellaisia kokemuksia, 
jotka luokittelin jonkin asteisiksi uupumuksen merkeiksi. Kokemus vanhem-
muudesta oli monella tavoin särkynyt. Vanhemmuuden kokemus ei tuottanut 
tyydytystä ja kokemusten jakaminen toisten ihmisten kanssa oli hyvin rajoit-
tunutta.  

 
Taulukko 9. Särkynyt vanhemmuus – heikko elämänhallinta 
 

Särkynyt vanhemmuus – heikko elämänhallinta (äidit 2, 7) 

Lapsi sitoo ja rajoittaa perheen toimintoja siinä määrin, että se tuottaa petty-
mystä ja katkeruutta – lapsi koetaan rasitteena 
Vastoinkäymiset ja taantumiset lannistavat ja masentavat 
Lapsen kasvatus ja hoito on edelleen hyvin ongelmallista ja arjen hallinta vai-
keaa 
Syvä pettymys palveluiden riittämättömyyden tai laadun vuoksi 
Tuen saanti puolisolta tai lähipiiristä puutteellista 

 
Äidin uupumus aiheutui suurimmalta osaltaan lapsen vaativan kasvatuksen 
tai perheen sosiaalisen tuen puutteen vuoksi. Lapsi käyttäytyi joko autistisen 
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oireyhtymän tai vaikeavammaisuutensa vuoksi hyvin poikkeavasti ja vaati-
vasti. Lapsen kehityksen kulkuun liittyivät keskeisesti lapsen taantumisen 
kaudet, jolloin äiti joutui kohtaamaan uusia ennenkokemattomia tilanteita. 
Kun tähän vielä lisätään palvelujen riittämättömyys ja tuen saannin puutteel-
lisuus lähipiiristä, muodostuu ongelmakenttä, joka johtaa väistämättä uupu-
mukseen. Äidin väsymys tulee esille myös eräänlaisena aloituskyvyttömyy-
tenä, jolloin myös arkipäivän asioiden hallitseminen kodissa on ongelmallis-
ta. Jokinen (1996, 37–38) on tutkimuksessaan todennut, että kodissa väsymi-
nen liittyy myös siihen tunteeseen, ettei jaksa hallita asioita. Koti alkaa siitä, 
että otetaan jokin tila haltuun. Tilan haltuunottamisella tarkoitetaan sen tava-
roiden ja paikkojen järjestyksessä pitämistä. Tähän kuuluu myös ajan ja ko-
din toimintojen tahdin hallinta.  

Yleensä päävastuu kodin hallinnasta ja sen esteettisistä ja moraalisista 
ulottuvuuksista lankeaa äidille. Äidin väsymys ja huono omatunto on usein 
yhteydessä hallitsemattomuuden tunteeseen, joka johtaa ennenpitkään uupu-
mukseen. Äidiltä puuttuivat tukea antavat tahot. Yksinhuoltajuus on siinä 
suhteessa stressitekijä, että yksinhuoltaja jää toisen aikuisen henkistä, talou-
dellista ja käytännöllistä tukea vaille. Alasuutarin (2003, 153–154) mukaan 
vanhempien puheessa yksinhuoltajuus tulkitaan ongelmalliseksi ja äidin van-
hemmuutta heikentäväksi. Rauhala (1989, 114) tähdentää, että ihmisen ko-
kemus voi olla epäsuotuisaa, jolloin siihen sisältyy paljon pettymystä ja kat-
keruutta. Kun nämä kokemukset ovat voimakkaita ja pysyviä, ne aiheutuvat 
usein epäsuotuisasta situaatiosta. Tutkimuksessa tuli esille, että muutamat 
muutkin äidit olisivat väistämättä ajautuneet uupuneen äidin osaan, jollei 
päivähoidon tukea antava toiminta olisi tullut väliin. Monet kriisit perheessä 
kehittyvät ja ratkeavat ajan kuluessa. Todellisuudessa vanhemmilla on har-
voin vain yksi ainoa ongelma, yleensä samanaikaisesti ilmenee monia ongel-
mia. Vaikeuksien on tapana kasaantua ja tutkimukseni tulokset mielestäni 
vahvistivat tätä käsitystä. Olen kehittänyt tätä tutkimusta kuvaavan mallin 
vammaisen lapsen äidin elämän hallintaan johtavasta kehityksestä, jossa tuen 
saaminen lähiympäristöltä on keskeisenä tekijänä. Tämä kuvaaja perustuu 
tutkimustulosten tulkintaan. Näihin ajatuksiin johtivat erityisesti aiemmin 
tässä luvussa esittämäni tutkimustulokset äidin elämänhallinnan osalta sekä 
kuvaukset erilaisista vanhemmuuden tyypeistä. 
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Kuvio 6. Ekologisen tuen ja elämänhallinnan yhteys 

 
Katsoin tehtäväkseni määrittää jollain tavoin ongelmalliseen suuntaan kään-
tyvän vanhemmuuden ja siihen johtaneen syyt, koska päivähoidon henkilö-
kunnalle on tärkeää tunnistaa näitä piirteitä. 

  
Positiivinen reitti  

Kun äiti ja koko perhe saa riittävästi tukea ekologiselta lähiympäristöltään ja 
perheen toivomat palvelut toimivat, sillä on vaikutusta perheen arkielämän 
sujumiseen. Vanhempien positiivinen suhtautuminen heijastuu perheen mui-
den lasten elämään myönteisellä tavalla. Vammaisen lapsen sisarukset omak-
suvat hyväksyvän asenteen erilaisuutta kohtaan, mikä vähentää konflikteja 
perheessä. Perhe kokee selviytyvänsä lapsen hoidosta ja kasvatuksesta, vaik-
ka lapsi onkin vaikeavammainen. Lasta pystytään hoitamaan kotona, jolloin 
laitossijoitusten tarve vähenee. Vaikka vaikeuksia lapsen kasvatuksessa ajoit-
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tain tulisikin, niihin löydetään yhdessä pohtien ratkaisuja. Perheen toiminnal-
le on ominaista avoin vuorovaikutus perheenjäsenten ja ekologisen ympäris-
tön välillä sekä toimiva ongelmanratkaisu malli (ks. Stoneman ym. 1992, 23–
25). Äidin ja sitä myötä koko perheen olemista voidaan luonnehtia hyvin-
voivaksi. Parhaimmillaan tämä kehitys johtaa positiiviseen suhtautumiseen 
elämään ja vahvaan elämänhallintaan.  
 
Negatiivinen reitti  

Jos äiti kokee palveluja ja tukea etsiessään paljon ongelmia, hän joutuu väis-
tämättä reitille, josta on vaikea löytää uutta parempaa alkua. Erityistä hoitoa 
ja kasvatusta tarvitsevalla lapsella on sama subjektiivinen oikeus päivähoi-
toon kuin muillakin. Autistista tai muutoin vaikeavammaista lasta ei kuiten-
kaan voida sijoittaa suureen ryhmään. Joissakin paikoin ongelmana on ollut, 
että näille lapsille ei heti löydy sopivaa hoitopaikkaa. Perheen odottaessa lap-
sen hoidon alkamista saattoivat ongelmat kärjistyä. Autistisen lapsen käyttäy-
tymisongelmat ovat usein vaikeimmat lapsen ollessa 2–3 -vuotias. Äiti saat-
taa uupua täysin ja perhe eristyy ympäristöstään. Äidin ja koko perheen syyl-
listäminen lapsen käytöksen vuoksi on tavallista ympäristön ymmärtämättö-
myyden vuoksi. Tämä kierre johtaa lopulta ongelmien kasaantumiseen ja äiti 
uupuu ja väsyy lapsen hoitoon. Katkeroituminen vaikuttaa äidin koko elämän 
hallintaan. 

Tämä negatiivinen reitti ei todellisuudessa ole näin yksiselitteinen, vaik-
ka edellä oleva kuvaaja antaisi sen vaikutelman. Monet äidit hakevat palvelu-
ja yhä uudestaan ja palaavat näin reitin alkuun. Missä vaiheessa tahansa reitin 
suunta voi muuttua positiiviseen suuntaan, jos äiti kohtaa sellaisia henkilöitä, 
jotka pystyvät vastaamaan perheen tarpeisiin. Joillekin vanhemmille saattaa 
yhteinen sopeutumisvalmennuskurssi olla sellainen kokemus, joka muuttaa 
ajattelun toiseen suuntaan. Ainakin siinä vaiheessa, kun äidin väsymys tulee 
esille, pitäisi ekologisen lähiympäristön reagoida jotenkin. Perheen auttami-
nen kyllin aikaisessa vaiheessa olisi tärkeää. Jos perhe on jo kovin pettynyt 
palveluihin ja äidin olemusta leimaa katkeroituminen, tarvitaan tehokasta 
moniammatillista auttamista ja paljon voimavaroja yhteiskunnalta.  

Taanila (1997) on haastatellut vammaisten lasten vanhempia ja löytänyt 
samansuuntaisia tutkimustuloksia. Hän kuvaa tutkimuksessaan kaksi toisis-
taan eroavaa ryhmää: hyvin selviävät vanhemmat – vahva elämänhallinta ja 
heikosti selviävät vanhemmat – heikko elämänhallinta. Ryhmät erottuivat toi-
sistaan seuraavien ominaisuuksien mukaan: 1) vanhempien yksilölliset ko-
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kemukset, 2) asenteet ja henkilökohtaiset luonteenpiirteet, 3) arvot ja omaeh-
toinen toiminta, 4) osallistuminen lapsen hoitoon ja kodin töihin, 5) koke-
mukset sosiaalisesta tuesta. Kaikki hyvin selviävät vanhemmat olivat koke-
neet järkytyksen lapsen vammaisuuden selvittyä, mutta toipuneet siitä ja 
hyväksyneet tilanteen nopeasti. Alkuvaiheen kokemukset olivat hyvin yh-
teneväisiä. Vanhemmilla oli optimistinen käsitys lapsen elämästä ja perheen 
tulevaisuudesta. Suurin osa vanhemmista katsoi, että heidän perheensä arvot 
olivat muuttuneet, ja että perheen merkitys oli kasvanut. Toisaalta vanhem-
mat olivat pystyneet jatkamaan omia harrastuksiaan ja jopa hankkimaan 
joitakin lisää. Äidit ja isät tekivät taloustyöt ja lastenhoidon yhdessä tai vuo-
rottelivat. Perheellä oli hyvä sekä epävirallinen että virallinen tukea antava 
sosiaalinen verkosto ympärillään. Suurin osa myös heikommin selviävistä 
vanhemmista oli kokenut alkujärkytyksen. Äidit olivat hyväksyneet tosiasiat 
nopeasti, mutta isillä oli yhä vaikeuksia hyväksyä tilannetta. Vanhemmat 
suhtautuivat pelokkaasti ja olivat hyvin epävarmoja lapsen tulevaisuudesta tai 
he sanoivat, että eivät lainkaan ajatelleet sitä. Kaikki vanhemmat totesivat, 
etteivät heidän perheensä arvot olleet muuttuneet. Lapsensa tai työnsä vuoksi 
he olivat joutuneet luopumaan omista harrastuksistaan tai heillä ei ollut sel-
laisia ennen lapsen syntymääkään. Äidit tekivät kaikki taloustyöt ja huolehti-
vat lapsesta yksin. Ainoastaan muutama isä auttoi lapsen hoidossa. Perheellä 
oli hyvin pieni ja pääosin virallinen sosiaalinen tukiverkosto. Myös Taanilan 
tutkimus osoittaa, että ongelmien kasaantuminen johtaa heikkoon elämän hal-
lintaan. Usein perheen muut jäsenet reagoivat tilanteeseen oirehtimalla. Vii-
den perheen toisille lapsille ilmaantui ongelmia ja muita vaikeita tilanteita 
nousi esille. (Taanila 1997, 74 –78.)  

  
 

7.3.2 Kohti kasvatuskumppanuutta 
 

Perheen ja päivähoidon välinen vuoropuhelu on tämän tutkimuksen toinen 
keskeinen ilmiö, jota pyritään kuvaamaan. Tässä luvussa tiivistyy käsitteelli-
seksi, kokoavaksi tiedoksi päivähoidon ja äitien haastatteluista muodostuneet 
yhteistyötä kuvaavat merkitysverkostot. Tämän analyysin tuloksena esitän 
yleisen merkitysverkoston eli kokoavan käsitteen, joka kuvaa sekä äitien että 
henkilökunnan kokemuksia päivähoidon vanhempia tukevasta toiminnasta.  

Tässä luvussa pohdin äitien ja henkilökunnan vuoropuhelua ja samalla 
pyrin arvioimaan niitä tekijöitä, jotka joko edistävät yhteistyön sujumista tai 
estävät sitä. ”Dogmaattinen opastaa meidät uskomaan jo keksittyihin, valmii-
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siin vastauksiin. Dialoginen tarkoittaa, että me keskustelemme muiden kanssa 
– joko todellisesti tai esimerkiksi kirjan kanssa – ja näin muodostamme omat 
ajatuksemme yhteistyössä toisten kanssa.” (Varto 1994, 20.) Olen omaksunut 
sen käsityksen, että dialogi on ehdoton edellytys vanhemmuuden tukemiselle, 
koska vain sen myötä voidaan saavuttaa todellisia tuloksia. Dialogissa tapah-
tuu jotain, jonka molemmat osapuolet tunnistavat uudeksi. Se ei ole vain ta-
vallista keskustelua, jossa vaihdetaan mielipiteitä ja mielipiteiden vaihtami-
sen jälkeen molemmat ovat asioista samaa mieltä kuin ennen tapaamista. 
(emt., 60.) Tutkimus toi esille muutamia sellaisia tekijöitä, jotka omalla taval-
laan edistävät dialogia ja tulivat esille jokaisessa yksilökohtaisessa merkitys-
verkostossa: 

1. Päivähoidon henkilökunta voi tukea toiminnallaan vanhemmuutta 
monin tavoin 

2. Päivittäinen tietojen ja kokemusten vaihto on kummallekin osapuo-
lelle tärkeää 

3. Molemminpuolinen avoin vuorovaikutus ja rehellisyys edistävät dia-
logia 

4. Päivähoidon antaman tuen lähtökohtana tulee olla perheen tarpeet ja 
toiveet 

 
Vahteran (1993) mukaan sosiaalisella tuella tarkoitetaan sosiaalisiin suhtei-
siin liittyvää positiivista, terveyttä edistävää ja stressiä ehkäisevää puolta. 
Jokaisella henkilöllä on oma sosiaalinen verkostonsa, jonka puitteissa hänellä 
on mahdollista saada apua. Mitä integroituneempi henkilö on omaan yhtei-
söönsä sitä enemmän hänellä on saatavilla tarvittavaa apua. Vahtera luokitte-
lee tuen seuraaviin muotoihin: 1. Tietotuki: neuvot, ehdotukset ja tilanteen 
uudelleen arviointi 2. Arvostustuki: positiivisten asioiden lausuminen toisen 
ihmisen kyvyistä ja tekemisestä 3. Henkinen tuki: halukkuus auttaa, empaat-
tisuus, luottamuksellisuus, kuunteleminen ja rohkaiseminen 4. Aineellinen tu-
ki: rahan lainaaminen, auttaminen. Ojala & Uutela (1993) puolestaan luokit-
televat sosiaalisen yhteisön antaman tuen seuraavin määrittein: tunnetuki, tie-
dollinen tuki, yhdessäolo ja instrumentaalinen tuki. 

Perttula (2000, 431–432) tähdentää, että yleinen tieto ei saa olla toden-
näköistä, vaan sen on oltava kattavaa. Yleinen tieto sisältää kaiken yksilökoh-
taisesti olennaisen tiedon, mutta ei mitään, mikä olisi ristiriidassa yksilökoh-
taisen tiedon kanssa. Kattavuuden vaatimuksella tarkoitetaan konkreettisesti 
sitä, että yleisen tiedon analyysi säilyttää välittömän yhteyden yksilökohtai-
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seen tietoon, siis yksilökohtaisiin merkitysverkostoihin. Tällä perusteella pää-
dyin tiivistämään kokemukset seuraaviin kolmeen tukimuotoon, joiden sisällä 
tarkastelen kokemuksia tuen saamisesta ja antamisesta.  

1. Henkinen tuki muodostuu niistä toimista, joita päivähoidon henkilö-
kunta tekee vahvistaakseen äidin ja lapsen suhdetta ja tukeakseen myön-
teistä vanhemmuuden kokemusta. Avoin vuorovaikutussuhde molem-
min puolin edistää sekä tuen antamista että saamista. Tuen antaminen 
perustuu perheen ilmaisemiin toiveisiin ja tarpeisiin tuen laadusta. Päi-
vähoidon tukitoimet suunnitellaan perheen tarpeista lähtien huomioiden 
perheen ekologiset lähtökohdat. 

2. Tiedollisella tuella tarkoitetaan kokemusten ja asiantuntijuuden jaka-
mista ja sitä, että äidille annetaan tietoa lapsen vammasta ja lapsen kehi-
tyksestä ja siitä, miten lapsen kehitystä parhaiten edistetään myös koto-
na. Vanhemmat puolestaan tukevat päivähoidon henkilökunnan työtä 
antamalla lapsesta ja perheen elämästä kaiken sen mahdollisen tiedon, 
joka on tarpeellista lapsen kuntoutuksen kannalta.  

3. Konkreettinen tuki on päivähoidon tarjoamista vammaiselle lapselle 
siinä muodossa kuin vanhemmat sitä tarvitsevat. Tähän liittyy myös 
olennaisena asiana se, että päivähoito ottaa osavastuun vammaisen lap-
sen kuntoutuksesta ja kasvatuksesta. Jos päivähoidon tarjoamat palvelut 
eivät näytä vastaavan perheen tarpeita, ohjataan vanhemmat muiden 
auttavien tahojen puoleen ja tehdään moniammatillista yhteistyötä per-
heen hyvinvoinnin edistämiseksi. 
 

7.3.2.1 Henkinen tuki 

Henkisen tuen antaminen ja saaminen liittyy olennaisesti vuorovaikutussuh-
teisiin. Ilman ihmisten välistä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta tämä ei ole 
mahdollista. Dialogissa on kyse ihmisten välisen kommunikoinnin mahdolli-
suudesta. Kun molemmat suuntaavat mielenkiintonsa yhteiseen maailmaan, 
pois omista yksilöllisistä maailmoistaan, syntyy myös keskustelua siitä, mikä 
on yhteistä (Varto 1994, 61). Tutkimuksessani lähes kaikki äidit kertoivat 
saaneensa päivähoidon henkilökunnalta tukea monin tavoin. Toisen asemaan 
asettuva empaattinen kuuntelu ja lähestyminen voidaan katsoa henkiseksi tu-
eksi. Äidit kokivat, että heidän suhteensa lapseen oli muuttunut myönteisem-
mäksi lapsen siirryttyä päivähoitoon. Parhaimmillaan henkinen tuki vaikuttaa 
koko perheen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Kun ammattilaiset onnistuvat 
viestinnässä ja kohtelevat vanhempia kunnioittaen myös vanhempien itsekun-
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nioitus kasvaa, millä on merkitystä ehjän vanhemmuuden kokemuksen saa-
vuttamisessa (Bruce & Schultz 2002, 13). Tarkoituksenmukaisesti kohdiste-
tulla sosiaalisella tuella on suuri merkitys perheen selviytymiselle ja kyvylle 
tukea lapsen kehitystä. Tuki voidaan jakaa lähiympäristön antamaan ns. epä-
viralliseen tukeen sekä varsinaiseen viralliseen tukeen ja molempia näitä tar-
vitaan. Jos perheeltä puuttuu jostain syystä lähiympäristön tuki, silloin viral-
lisen tuen antajan merkitys korostuu. 

Yhdellä äidillä (7) oli suuri henkisen tuen tarve, mutta hän koki, ettei 
saanut sitä päiväkodista. Hän ilmaisi voimakasta väsymystä ja uupumista. 
Lapsi on autistinen ja hänen hoitonsa vaatii yhä jatkuvasti suuria ponnistuksia 
perheeltä. Lapsi käyttäytyy hyvin poikkeavasti kodin ulkopuolella. Perheen 
välitön avun tarve olisi pitänyt tunnistaa. Heti päivähoidon alkaessa äiti koki 
pettymyksen eikä luottamuksellinen suhde henkilökuntaan tämän jälkeen 
enää rakentunut. Äiti oli kokenut henkilökunnan suhtautumisen häneen torju-
vana ja kielteisenä. Kiesiläinen (1998, 48–74) korostaa vuorovaikutuksen 
ammattilaisten ammatillisuutta. Erityistä ammattitaitoa vaaditaan silloin, kun 
vuorovaikutuksen osapuolten välille syntyy negatiivinen jännite. Vuorovai-
kutusvastuu on kuitenkin aina ammatti-ihmisillä, eikä heidän pitäisi näyttää 
vanhemmille puolustavia tunteita, kuten harmistumista tai mielen osoittamis-
ta. 

Yhteiskunnassa vammaisperhe saa usein ”stigman” ts. leiman.Yhteisö 
leimaa vammaiset jäsenensä poikkeaviksi ja ei-toivotuiksi ja tätä leimaamista 
voi esiintyä yhtä hyvin myös päiväkodissa tai koulussa. Lapsen leimaantumi-
sesta seuraa eristäminen, joka vaikuttaa myös vanhempiin. Vammaisen lap-
sen vanhempi saattaa joutua yhteisön ulkopuolelle, ei saa palveluja tai ei ole 
tervetullut kaikkialle. Ystävyys- ja sukulaisuussuhteet saattavat rakoilla, kun 
lapsen vammaisuus tulee esille. Vanhempien uupuminen ja voimattomuus 
ovat seurauksia liian koville joutumisesta. Usein tämä on seurausta siitä, että 
yhteiskunta ei ole pystynyt vastaamaan perheen tuen ja palvelujen tarpeeseen.  

Dunst ja Trivette (1990, 333) ovat esitelleet teoreettisen mallin suoran ja 
epäsuoran sosiaalisen tuen vaikutuksista vanhempiin, perheeseen ja lapseen. 
Sosiaalisella tuella he tarkoittavat toisten henkilöiden tarjoamaa resurssia, 
josta on tarvittaessa apua. Sosiaalinen tuki välittää perheelle ympäröivän yh-
teisön voimavaroja. Tämä tuki voi tulla yhtä hyvin viralliselta kuin epäviral-
liselta taholta. Tuella on vaikutusta vanhempien ja perheen toimintaan, per-
heenjäsenten henkilökohtaiseen terveyteen ja hyvinvointiin, vanhempien ja 
lasten välisiin suhteisiin ja viimekädessä lapsen käyttäytymiseen ja kehityk-
seen. Määttä (1999, 106–112) tähdentää, että ekologisen käsityksen mukaan 
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lapsen hyvinvoinnin edellytyksenä pidetään koko perheen hyvinvointia sekä 
perheen ja yhteiskunnan joustavaa yhteistyötä. Tämä ajattelutapa voi olla 
osaltaan outo ammatti-ihmisille, sillä perheen arkeen perehtyminen on syväl-
listä toisen henkilön elämän tarkastelua.  

Päivähoidon henkilökunta korosti vanhempien kuuntelemisen tärkeyttä 
monissa yhteyksissä. Joskus ongelmat ovat sen laatuisia, että niihin ei löydy 
ainakaan sillä hetkellä ratkaisua. Ainoaksi keinoksi jää empaattinen kuunte-
leminen. Tämä kuunteleminen antaa henkilökunnalle arvokasta tietoa lapsen 
ja perheen ekologisesta ympäristöstä ja luo pohjaa tulevalle vuorovaikutuk-
selle. Kuuntelu vaatii sekin vastavuoroisuutta. Jos vanhemmalla ei ole halua 
pysähtyä keskustelemaan tai henkilökunta ei omaa taitoa asettua kuuntelijan 
asemaan, henkisen tuen antaminen ei onnistu. Joskus henkilökunta joutuu te-
kemään paljon työtä luodakseen toimivan suhteen perheeseen. Toisinaan tar-
vitaan koko työtiimin panosta yhteistyön suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Henkilökunta pyrkii järjestämään vuorovaikutukselle suotuisat olosuhteet 
niin, että keskustelu vanhemman kanssa muodostuu mahdollisimman antoi-
saksi. Siitä syystä henkilökunnan pitäisi saada koulutusta ja aktiivista harjoi-
tusta aikuisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Valitettavasti viime vuosi-
kymmenen lama vähensi huomattavasti koulutusmäärärahoja, mikä nyt näkyy 
kaikkialla yhteiskunnassa. 

Henkisen tuen antaminen ja saaminen vaatii luottamuksellista suhdetta. 
Tämän suhteen luominen alkaa jo siinä vaiheessa, kun vanhemmat ottavat 
ensimmäistä kertaa yhteyttä päiväkotiin. Työntekijän persoonallisuudella on 
suuri merkitys dialogissa. Työntekijän tapa toimia ihmisten kanssa ja asen-
noituminen heihin kuvastaa näitä ominaisuuksia. Jos onnistuu dialogissa koh-
taamaan toisen ihmisen, saavuttaa sekä käsitteellisen että kokemuksellisen 
varmuuden yhteisyydestä ja sen velvoittavuudesta (Varto 1994, 62). Jokainen 
työntekijä arvioi omalla tavallaan perheen tarpeita ja vastaa niihin. Mattus 
(1993a) korostaa, että työntekijät tulee aktivoida tekemään yhteistyötä van-
hempien kanssa, eikä vanhemmat työntekijöiden kanssa. Tällä tarkoitetaan si-
tä, että vuorovaikutuksellisen suhteen luominen jää aina työntekijöiden vas-
tuulle. Kiesiläinen (1998, 9) puhuu henkilökunnan vuorovaikutusvastuusta, 
jolla tarkoitetaan kasvatusyhteisöjen vastuuta tehdä yhteistyötä vanhempien 
kanssa. Ainakin erityispäivähoidon henkilökunnalla pitää olla kykyä tehdä 
työtä erilaisten ihmisten kanssa. Yhtä tärkeää, kuin huomioida lapsi yksilönä 
eikä vain diagnoosina, on vanhempien näkeminen yksilöinä eikä vain lapsen-
sa jatkeena. Vanhemmat kokevat lapsen vammaisuuden oman elämänsä kaut-
ta ja nämä kokemukset ovat osaltaan hyvin yksilöllisiä. Rauhalan (1989, 
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106) holistiseen ihmiskäsitykseen viitaten ihminen tulee nähdä kokonaisuu-
tena eikä takertua johonkin yksittäiseen ominaisuuteen. Yhteistyö tulee so-
peuttaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi, silloin osapuolten välinen dialo-
gi on mahdollista saavuttaa. 

Määttä (1999, 38) korostaa, että yhteistyö vanhempien kanssa ei voi 
noudattaa tiettyä yhtä kaavaa, vaan vanhemmilla pitää olla täysi oikeus mää-
ritellä yhteistyöhön osallistumisen laatu ja laajuus omien mahdollisuuksiensa 
ja jaksamisensa mukaan. Henkilökunnan tulee kunnioittaa vanhempien rat-
kaisuja leimaamatta perhettä välinpitämättömiksi vanhemmiksi. Koska on-
gelmat ymmärretään psykologian ja sen seurauksena yksilön kautta, ammatti-
laisten on ollut vaikea kehittää sellaisia intervention ja auttamisen tapoja, jot-
ka painottavat sosiaalisia ratkaisumalleja (Vuori 2003, 59). Ammatti-ihmisil-
tä odotetaan kuitenkin vilpitöntä kannustusta yhteistyöhön. Tähän tutkimuk-
seen osallistunut henkilökunta arvioi monipuolisesti erilaisten perheiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä. Henkilökunta huomioi perheen tilanteen koko-
naisuudessaan ja korosti vanhempien empaattisen kuuntelun tärkeyttä. Äiti – 
lapsi-suhdetta tuettiin antamalla myönteistä palautetta lapsesta. Henkilökun-
nan lämmin suhtautuminen vammaiseen lapseen ja lapsen huomioiminen yk-
silönä rakensivat myös äidin ja henkilökunnan välistä suhdetta. 

 
7.3.2.2 Tiedollinen tuki 

Monet vammaisten lasten perheistä tehdyt tutkimukset osoittavat, miten suuri 
tiedon saamisen tarve vanhemmilla on (Taanila 1997; Roll-Petterson 2001; 
Davis 2003). Asiallinen ja oikea tieto antaa vanhemmille valmiuksia pohtia 
lapsen tilannetta. Heidän on huomattavasti helpompi osallistua lasta koske-
viin keskusteluihin yhdessä asiantuntijoiden kanssa, jos heillä on tarpeeksi 
tietoa lapsen vammasta. Tässä tutkimuksessa lähes kaikki vammaisten lasten 
äidit kokivat saaneensa tiedollista tukea lapsen kasvatukseen ja kuntoutuk-
seen liittyen. Tämä tieto oli auttanut heitä kotikasvatuksen toteuttamisessa ja 
järjestämisessä siten, että perheen arkielämä sujui paremmin. Erityisesti au-
tistisen lapsen perheessä tiedollisen tuen tarve korostuu. Autistisen lapsen 
käyttäytyminen poikkeaa huomattavasti tavallisen lapsen käytöksestä. Autis-
tisuus on ennen kokematon, outo tilanne vanhemmille ja he tarvitsevat selkei-
tä, perusteltuja ohjeita lapsen kotikasvatukseen. Äidit kertovat luottavansa 
päivähoidon henkilökunnan ammattitaitoon kuntoutuksellisissa asioissa ja 
lapsen kasvatuksellisissa keskusteluissa. Parhaimmillaan yhteistyösuhde van-
hempien ja henkilökunnan välillä on tasa-arvoista. Silloin henkilökunta käyt-
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tää vanhempien kanssa puhuessaan arkikäsitteitä ja vähemmän muodollista 
puhetta. Näillä periaatteilla vanhempien puheoikeutta lapsen asioissa lisätään.  

Tähän tutkimukseen osallistuneet äidit korostivat päivittäisten keskuste-
lujen merkitystä. Nämä keskustelut käytiin usein hyvin epämuodollisesti päi-
väkodin pihalla äidin hakiessa lasta. Henkilökunta kertoi lapsen päivän suju-
misesta ja samalla voitiin myös pohtia lapsen kasvatukseen liittyviä kysy-
myksiä. Vanhemmat tarvitsevat ammatti-ihmisten myönteistä tukea ja asian-
tuntijatietoa. Määttä (1999, 38) tähdentää, että vanhempien ohjaus ei ole vain 
yksittäisten asioiden opettamista, vaan usein vanhempien perehdyttämistä 
kokonaan uuteen kuntoutuksen tai opetuksen ajattelu- ja toimintatapaan. 
Heitä tulee rohkaista arvioimaan itse, minkälaista tukea perhe tarvitsee. Täl-
löin vanhemmat saavat todellista valtaa lapsensa opetuksen ja kuntoutuksen 
suhteen.  

Vammaisen lapsen perheelle on hyvä saada kokemusta siitä, että he ky-
kenevät toimimaan vastavuoroisesti ja ovat myös antavana osapuolena. Täs-
säkin tutkimuksessa muutamat äidit korostivat vastavuoroisuuden merkitystä. 
He olivat kokeneet, että pystyivät jakamaan omaa tietoaan lapsesta ja näin 
auttamaan hoitohenkilökunnan työtä. Osallistuminen lapsen kuntoutuksen 
suunnitteluun ja toteuttamiseen tyydyttää vanhempien halua tehdä jotakin 
vammaisen lapsensa hyväksi. Toisaalta osallistuminen kompensoi lapsen 
vammaisuudesta johtuvia negatiivisia tunteita (Ferguson & Ferguson 1987, 
380–386). 

Varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten hyvät neuvot eivät 
aina välttämättä saavuta perheen arkea, koska perheiden situaatio on kovin 
erilainen. Vammaisen lapsen perhe joutuu muuttamaan arkirutiinejaan ja so-
peutumaan tilanteeseen. Erityisesti autistisen lapsen perheessä joudutaan päi-
väjärjestys suunnittelemaan usein lapsen tarpeiden pohjalta. Ekokulttuurisen 
teorian mukaan (Gallimore ym.1993, 187–188) vammaisen lapsen perheessä 
ekologiset vaikutukset heijastuvat perheen päivittäisiin rutiineihin ja perhe-
elämä mukautuu lapsen asettamien vaatimusten mukaiseksi. Vanhemmat itse 
vaikuttavat näiden muutosten laatuun ja määrään. Mukautuminen vaihtelee 
elämän eri vaiheissa ja perhekohtaisesti. Käytännössä se voi tarkoittaa per-
heen työkäytäntöjen muutosta, perheen äiti saattaa jäädä kotiin hoitamaan 
lasta, pyritään välttämään sukulaisia, jotka eivät hyväksy lasta, muutetaan 
asuinpaikkaa jne. Perhe pyrkii järjestämään päivittäiset rutiininsa niin, että ne 
tuntuvat mahdollisimman tarkoituksenmukaisilta ja mielekkäiltä kaikille per-
heen jäsenille. Perhe tarvitsee tähän prosessiin tukea ja tietoa lähiympäris-
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töltään. Toisaalta perhekulttuurin tuntemus auttaa ammatti-ihmisiä ymmär-
tämään, miksi vanhemmat ajattelevat, tuntevat ja toimivat tietyllä tavalla. 

 
7.3.2.3 Konkreettinen tuki 

Päivähoidon antama konkreettinen tuki tarkoittaa lähinnä päivähoitopaikan 
tarjoamista vammaisen lapsen perheelle siinä muodossa kuin perhe tuntee 
sitä tarvitsevansa. Pienten vammaisten lasten hoito on kehittynyt paljon viime 
vuosien aikana. Vaikeasti vammaisille tai autistisille lapsille on perustettu 
erityisiä pienryhmiä, joissa on hoidossa ainoastaan kuudesta kahdeksaan las-
ta. Näissä pienryhmissä on mahdollisuus hoitaa lasta yksilöllisesti ja huomi-
oida myös perheen tarvitsema vanhemmuuden tuki. Ryhmissä toimii erityis-
koulutetun henkilökunnan apuna myös avustajia, jolloin henkilökunnan riittä-
vä määrä takaa osaltaan hoidon tasoa. Hyvinkin vaikeavammaisia lapsia hoi-
detaan nykyisin kotona, joilloin perheelle tulee taata päivähoitopaikka van-
hempien tarpeen mukaan.  

Perheen vaikutus vammaisen lapsen kehitykseen on merkittävä. Bristol, 
Gallagher ja Schopler (1988) muistuttavat, että perheen motivaatioon hoitaa 
vammaista lastaan vaikuttaa perheen saama tuki ja tyytyväisyys näihin tuen 
muotoihin. Lapsen kehitystä tuetaan parhaiten tarjoamalla perheelle tukea ja 
palveluja, jotka ylläpitävät vanhempien jaksamista ja perheen toimintaa. 

 Kaikki tämän tutkimuksen äidit pitivät päivähoidon tarjoamaa hoito-
paikkaa erittäin tärkeänä omalle jaksamiselleen. Siinäkin yksittäisessä tapa-
uksessa, että äiti ei kokenut muulla tavoin saavansa tukea päivähoidolta, hän 
arvosti kuitenkin päivähoidon lapselle tarjoamaa turvallista hoitoa. Suomessa 
perheet luottavat päivähoidon tarjoamiin palveluihin ja niitä käytetään paljon. 
Päivähoitoa on saatavissa lähes kaikilla paikkakunnilla, mutta erityisopetuk-
sen paikoista on puutetta. Muutamat äidit kertoivat, että hoitopaikan saanti ei 
järjestynyt heidän toivomuksensa mukaan, vaan he joutuivat odottamaan 
hoitopaikkaa jopa vuoden verran. Näissä tapauksissa äiti uupui lapsen kanssa 
kotona ja siirtymiselle päivähoitoon kertyi liian suuria odotuksia. 

 Henkilökunnan asenteellisella suhtautumisella on vaikutuksensa per-
heen auttamiseen. Yhteistyön toteuttaminen siten, että se auttaa konkreetti-
sesti perhettä, edellyttää halua ja innostusta perhekeskeiseen työhön. Interak-
tionistinen ajattelutapa pitää sisällään sellaisia ajatuksia, jotka johtavat tasa-
arvoiseen vuorovaikutukseen vanhempien ja ammatti-ihmisten välillä. Fergu-
son ja Ferguson (1987, 386) ovat koonneet seuraavia vanhempien kanssa teh-
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tävään yhteistyöhön liittyviä ajatuksia, jotka auttavat henkilökuntaa perhe-
keskeisessä yhteistyössä: 

1. Vanhemmat ovat lapsensa ensisijaiset hoitajat ja kuntouttajat ja he 
voivat tukea lapsensa opetusta. 

2. Vanhemmat ovat henkilöitä, joilla on omat etunimet, harrastuksia ja 
mielenkiinnon kohteita. Heidän kanssaan voi keskustella asioista ja 
heihin voi luoda ihmissuhteen. 

3. Vanhemmilla on paljon tietoa omasta lapsestaan ja usein enemmän 
kuin ammatti-ihmisellä tästä lapsesta voi koskaan olla. Vanhemmat 
kuitenkin tarvitsevat tietoja ja taitoja, joita ammatti-ihmiset voivat 
heille antaa. Myös vanhemmat omaavat useita taitoja ja pystyvät op-
pimaan. He voivat vastalahjaksi antaa omia tietojaan ja taitojaan. 

5. Vanhemmat ovat joskus väärässä. Heidän uskomuksiaan, mielipitei-
tään ja menetelmiään on silti kunnioitettava, vaikka ne ammatti-ih-
misten mielestä eivät olisikaan oikeita. Jos valittavaksi tarjotaan uut-
ta tietoa ja uusia vaihtoehtoja, vanhemmilla on mahdollisuus muut-
taa käsityksiään.  

6. Vanhemmat elävät vammaisen lapsensa maailman lisäksi myös sa-
massa maailmassa kuin ammatti-ihmiset. Perheen huolenaiheet ja 
tarpeet on otettava huomioon kaikissa tilanteissa. Huolenaiheet voi-
vat olla hyvin tavanomaisia kuten esimerkiksi työttömyys, sairaus ja 
toisten lasten hoito. Perhe tarvitsee usein lapselle tilapäishoitoa, le-
poa ja lomaa. 

7. Vanhemmilla on oma itsekunnioituksensa. Yhteistyötä on tehtävä 
molempien, sekä vanhempien että ammatti-ihmisten ehdoilla. Am-
matti-ihmisten on aina oletettava kaikkien vanhempien tekevän par-
haansa lapsensa hyväksi. 

8. Vanhemmilla on usein sellaisia tarpeita, joita yksittäinen henkilö ei 
pysty tyydyttämään. Ammatti-ihmisen tulee tunnistaa nämä tarpeet 
ja ohjata vanhemmat oikean auttavan tahon puoleen. Paikallisten 
palvelujen tuntemus ja valmius auttaa vanhempia niiden etsimisessä 
tulisi kuulua ammatti-ihmisten työhön. 

 
Tämän tutkimuksen ongelmanasettelu liittyi vammaisen lapsen äidin ja päi-
vähoidon henkilökunnan väliseen dialogiin. Dialogisuus voi tehdä konkreetti-
sesti koettavaksi samaan maailmaan kuulumisen ja käsitteellisen kommuni-
kaation mahdollisuuden (Varto 1994, 63). Tätä teemaa käsiteltiin haastattelu-
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jen aikana monessa yhteydessä. Habermas (1987) esittää kommunikatiivisen 
toiminnan eräänlaisena siltana, jonka avulla erilaisiin elämismaailmoihin ja 
kulttuureihin erottuneet ihmiset voivat saavuttaa yhteisymmärryksen. Ko-
koonnutaan yhteisen pöydän ääreen ja jokainen osapuoli saa esittää omat tun-
teensa ja ajatuksensa. Silloin eri kulttuurien välistä tietoa siirretään toisille. 
Tavoitteena on löytää yhteisymmärrys eri osapuolten välille. Habermasin 
mukaan tähdätään siihen, että kaikilla ihmisillä olisi tasavertainen mahdolli-
suus osallistua kommunikaatioon. Tähän tasavertaiseen kumppanuuteen pitää 
myös yhteistyön vanhempien kanssa perustua. (Habermas 1987, 63.) 

Äidit kertoivat paljon positiivisia asioita henkilökunnan suhtautumisesta 
heidän perheeseensä. Yhdeksän äitiä oli kokenut päivähoidon tukevan heidän 
perhettään. Yhdellä äidillä (6) oli kaksi toisistaan poikkeavaa kokemusta, 
ensimmäinen hyvin negatiivinen kokemus lapsen ensimmäisestä hoitopaikas-
ta ja toinen myönteinen kokemus. Yksi äiti (7) oli hyvin pettynyt kaikkeen 
päivähoidon toimintaan. Tyytyväisten äitien kertomuksista kuvastuu henkilö-
kunnan myönteinen ja vanhempia kunnioittava suhtautuminen. Henkilökunta 
oli huomioinut perheen tarpeet ja antanut tukeaan sopivassa määrin. 

 Edellellisellä sivulla mainitut Fergusonin tutkijaparin (1987) esittämät 
ajatukset tulivat esille henkilökunnan käyttäytymisessä. Henkilökunta oli 
huomioinut tukitoimissaan perheen tasavertaisena kumppanina. Ammatti-ih-
miset osasivat antaa myönteistä tukeaan henkisellä, tiedollisella ja konkreetti-
sella tavalla. Äidit, jotka kertoivat saaneensa runsaasti tukea päivähoidolta, 
ilmaisivat muutoinkin perheen elämän sujuvan nykyisin paremmin. He jak-
savat hoitaa vammaista lasta kotona, kun päivähoito tarjoaa päivittäisen hoi-
don. Monet heistä kokivat, että päivähoito oli tullut avuksi juuri oikeassa ti-
lanteessa helpottamaan perheen elämää. 

Mistä sitten johtuu, että joissakin tapauksissa yhteistyö kariutuu heti al-
kuunsa? Kysymystä voidaan tarkastella molempien yhteistyökumppanien 
kannalta. Yhteistyön lähtökohdat ja taustatekijät muodostavat perustan, jolle 
kumppanuus rakentuu. Vanhempien ja ammatti-ihmisten toiminta selkeästi 
ohjautuu erilaisista lähtökohdista. Lähtökohtien erilaisuuden pohtiminen ja 
tiedostaminen voi auttaa ymmärtämään, miksi vanhempien ja ammattilaisten 
tukitoimiin liittyvät odotukset ja ratkaisut tuntuvat joskus olevan kaukana toi-
sistaan.  

Dale (1996, 38) on esittänyt joukon vanhempien ja ammatti-ihmisten 
erilaisia lähtökohtia suhteessa vammaiseen lapseen. Vanhemmilla on välitön 
kokemus lapsen vammaisuudesta ja holistinen näkemys lapsesta eri rooleissa 
perheen piirissä, kun taas ammattilaisilla on kokemus laajasta joukosta vam-
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maisia lapsia ja heidän perheitään. Vanhemmilla on intiimi tieto oman per-
heen keskinäisistä suhteista, kulttuurista, voimavaroista, tarpeista ja sosiaali-
sesta tukiverkosta. Ammattilaiset ovat opiskelun kautta hankkineet akatee-
mista tietoa perheen toiminnasta ja psykologiasta sekä tietoa vammaisuudes-
ta. Heillä on myös kokemuksellista tietoa palvelujärjestelmistä ja muista aut-
tavista tahoista. Vanhempien ja ammatti-ihmisten erilaiset roolit voivat kui-
tenkin täydentää toisiaan. Näiden erilaisten lähtökohtien tiedostaminen auttaa 
henkilökuntaa arvostamaan vanhempien tietämystä ja tekemään työtä perhe-
keskeisemmin. 

 Päivähoidon henkilökunnan asenteellinen suhtautuminen vanhempiin 
on lähtökohta, jonka pitää olla kunnossa. Määttä (1999) on tutkimuksessaan 
keskittynyt vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön ongelmiin. Hän korostaa 
perheeseen asennoitumista tasavertaisen yhteistyön perustana. Vammaisper-
hettä ei pitäisi luokitella poikkeavaksi perheeksi, vaan tavalliseksi perheeksi, 
jolla on arkipäivän ongelmia. Hän kritisoi voimakkaasti suomalaista ammatti-
käytäntöä. Jos yhteistyö ammatti-ihmisten kanssa ei pelaa, syy löytyy ammat-
tilaisten mielestä yhteistyökyvyttömistä tai avuttomista vanhemmista. 

Päivähoidon vanhemmuutta tukeva toiminta painottuu perheen elämän-
tilanteen huomioimiseen ja tuen tarpeen tiedostamiseen. Perhettä neuvotaan 
ja ohjataan lapsen kasvatuksessa ja vanhempien kanssa keskustellaan näistä 
asioista. Joskus perheen ongelmat ovat sellaisia, joihin pelkästään päivähoi-
don keinoin ei ole mahdollista vaikuttaa. Tämä tulisi tunnistaa ja kutsua 
apuun muita yhteistyötahoja. Perhettä voidaan pyrkiä auttamaan moniamma-
tillisesti, jolloin vastuuta jaetaan useampien ihmisten kesken. Jos työntekijöi-
den ja vanhempien kokemukset ja havainnot saadusta avusta ovat kovin eri-
laiset, voi hyväksi tarkoitetusta avusta olla jopa haittaa. Päivähoidon perhe-
keskeinen työ ei voi olla perheterapiaa, sillä terapia vaatii aina terapiatyöhön 
koulutetun ammatti-ihmisen. Toisaalta pelkästään toisen ihmisen empaattinen 
kuuntelu voi auttaa paljonkin, kuten äitien kertomuksissa tuli esille. Meziro-
win (1991; 1996) mukaan vaikeudet ja ristiriidat tuovat usein esille ihmisen 
sisimmän olemuksen. Kokemuksista kertominen lisää ihmisen tietoisuutta 
omista mahdollisuuksistaan. Kielteisten kokemusten reflektoinnista voi muo-
dostua eräänlainen terapeuttinen kokemus ja mahdollisuus minuuden uuden-
laiseen tiedostamiseen. 

Kansainvälisen vertailun mukaan suomalaisessa varhaiskasvatuksessa 
yhteistyötä kodin ja hoitopaikan välillä toteutetaan varsin hyvin ja monipuo-
lisesti (Ojala 1993, 178). Myös tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat, että 
päivähoidon henkilökunta tiedostaa oman tehtävänsä vanhempien tukemises-
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sa. Heillä oli realistinen käsitys omista mahdollisuuksistaan auttaa perhettä, 
eikä kenelläkään ollut ajatuksia minkäänlaisen perheterapian toteuttamisesta. 
Sen sijaan he osasivat ohjata perhettä muiden auttavien tahojen piiriin. Tut-
kimuksen myötä selveni, että päivähoidon henkilökunta tukee perheitä sopi-
valla tasolla. Lähes kaikilla äideillä oli myönteinen kokemus päivähoidon 
henkilökunnan toiminnasta. He olivat kokeneet lämmintä vastavuoroisuutta 
ja tunsivat saaneensa apua vammaisen lapsen kanssa elämiseen ja omaan 
vanhemmuuteensa. 

Tämän tutkimuksen esille tuomaa yhtä päivähoidon yhteistyöhön petty-
nyttä äitiä olisi voitu vielä tukea mahdollisesti moniammatillisen ryhmän 
avulla. Tehtyjen virheiden rehellinen tunnustaminen ja asian korjaaminen ei 
ole koskaan myöhäistä. Tarvitaan henkilöä, jolla on tarpeeksi rohkeutta tart-
tua vaikeaan tilanteeseen. Rehellinen ja empaattinen asennoituminen voisi 
kääntää tilanteen toiseen suuntaan. 

Kaikkien ammatti-ihmisten pitää yhdessä pohtia vanhempien tukemi-
seen liittyviä kysymyksiä. Työnohjaustilanteet olisivat oivallisia tilaisuuksia 
käsitellä omia tuntemuksiaan vanhempia kohtaan. Henkilökunnan pitää löy-
tää yhteinen linja vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Oman työn 
arvioiminen aika ajoin kuuluu kaikkeen ihmisläheiseen työhön. Päivähoidon 
henkilökunnalle täytyy järjestää riittävästi resursseja, jotta he voivat toteuttaa 
perheitä tukevaa toimintaa. Uusien ammattikäytäntöjen luominen vaatii roh-
keutta, koska niiden onnistumisesta ei ennalta voi olla varma. Työryhmässä 
näitä kysymyksiä voidaan pohtia yhdessä ja kehittää omaa asiantuntijuutta. 

 
 

7.4 Elämäntilanteen jatkumon tarkastelu 
 

Tutkimukseni alkoi vuonna 1998, jolloin haastattelin vammaisten lasten 
äitejä ensimmäisen kerran. Näiden keskustelujen jälkeen en kuullut näiden 
kymmenen äidin elämäntilanteesta enkä tavannut heitä. Sitten vuonna 2003 
otin uudelleen yhteyttä äiteihin ja tavoitin heistä kahdeksan. Kerroin, että ha-
luaisin kertoa heille tutkimuksen tuloksista, ja samalla kuulla heidän perheen-
sä elämästä tällä hetkellä, ja sainkin sovittua uudet haastatteluajat. Lapsen 
koulun aloittaminen toi äidin situaatioon uusia yhteistyökumppaneita, jotka 
vaikuttavat omalta osaltaan perheen elämään. Elämäntilanteen jatkumon tar-
kastelussa myös koulun näkökulma vuorovaikutuksen osapuolena on otettu 
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huomioon haastattelemalla kuutta opettajaa aiheesta kodin ja koulun yhteis-
työ. 

Näillä uusintahaastatteluilla pyrin saamaan tietoa perheiden ja erityisesti 
äitien elämäntilanteisuuden jatkumosta ja niistä uusista elämäntilanteen fakti-
sista tekijöistä sekä yhteistyökumppaneista, joita lapsen kasvamisen ja kou-
luun siirtymisen myötä on tullut. Tavoitteena oli myös näiden kahdeksan tut-
kimushenkilön kohdalta selvittää, ovatko edellisessä luvussa kuvaamani 
vanhemmuustyypit pysyviä heidän kohdallaan viiden vuoden aikaperspektii-
villä. Uusintahaastattelut kestivät vaihtelevasti tunnista jopa kolmeen tuntiin, 
koska annoin äitien lukea viisi vuotta sitten (1998) tehdystä haastattelusta 
osia. 

Muutamat äidit olivat erittäin kiinnostuneita kuulemaan tutkimuksen tu-
loksista, joten käytin siihen riittävästi aikaa. Yhdessä perheessä myös per-
heen isä oli mukana haastattelussa, samoin lapset olivat osan aikaa paikalla. 
Keskusteluista minulle jäi se tuntemus, että äitien mielestä tutkimuksen tu-
lokset vastasivat hyvin heidän kokemuksiaan. Minulle tutkijana oli arvokasta 
saada palautetta tekemistäni ratkaisuista ja aineiston analyysistä tutkimus-
henkilöiltä. Fenomenologisessa erityistieteellisessä tutkimuksessa lähtökoh-
tana pidetään tutkijan kykyä tavoittaa ilmiö sellaisena kuin se tutkittavalle il-
menee. Kuvatessaan toisen ihmisen kokemusta fenomenologinen tutkimus 
pyrkii kohti toisen ihmisen konstruktion ja tutkijan siitä tekemän rekonstruk-
tion identtisyyttä (Perttula 1995c, 104). 

Olen muodostanut uusintahaastattelujen kokemuksista merkitysverkos-
toja, jotka kuvaavat elämäntilannetta ja äidin vanhemmuuden kokemusta 
vuonna 2003. Koska olin jo tutkimuksen edellisissä luvuissa esittänyt jokai-
sen äidin elämänkulun kokemuksista yksilökohtaiset merkitysverkostot, pää-
dyin tärkastelemaan merkitysverkostoja yleisen merkitysverkoston tasolla. 
Perttulan (2000, 434) mukaan kurottautuminen kohti yleistä tietoa tapahtuu 
muuntamalla merkityssuhteet kielelle, jossa kokemusten yksilöperusteisuus 
häivytetään. Tässä luvussa äitien elämäntilanteisuuden jatkumoa tarkastellaan 
yleisen merkitysverkoston tyyppeinä, joihin äitien subjektiiviset kokemukset 
sisältyvät. Toisiinsa palautumattomia yleisiä merkitysverkostoja kutsutaan 
yleisen merkitysverkoston tyypeiksi, joita muodostetaan niin monta, että ku-
kin ehdotelma yleiseksi merkitysverkostoksi sisältyy johonkin niistä (Perttula 
2000, 433). 

Elämäntilanteisuuden rakennetekijät voidaan jakaa kolmeen ryhmään, 
jotka kaikki ovat osallisina ihmisen situaatiossa ja muodostavat hänen koke-
mustensa kokonaisuuden: 
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1. kohtalonomaiset rakennetekijät 
2. konkreettiset rakennetekijät 
3. ideaaliset rakennetekijät. 

 
Situaation kohtalonomaiset rakennetekijät ovat sellaisia, joihin ihmisellä on 
hyvin vähän vaikutusmahdollisuutta, kuten syntyminen vammaisena tai vam-
maisen lapsen synnyttäminen. Kohtalonomaisuutta voidaan lieventää, mutta 
ei kokonaan poistaa. Kohtalonomaisuus ei tarkoita determinismiä, joka eh-
dottomasti määräisi ihmisen elämänlaadun. (Mäki-Opas 1999, 58–61.) Tut-
kimukseni tulosten mukaan voidaan arvella, etteivät nämä kohtalonomaisesti 
määräytyvät rakennetekijät ole ratkaisevia elämäntilanteen hallinnan kannal-
ta. Elämänhallinnan tuntu ja sen myötä hyvä elämänlaatu on mahdollista saa-
vuttaa, vaikka lapsen syntyminen perheeseen vaikeavammaisena tuntuu meis-
tä epäoikeudenmukaiselta. 

Puolimatkan (2004, 11) mukaan ihminen fyysis-psyykkisenä olentona 
arvostaa terveyttä sekä mielihyvää, vaikka hän todennäköisesti joutuu koke-
maan vastoinkäymisiä, sairautta ja kuolemaa. Menetysten suuruuden ymmär-
täminen voi motivoida ihmistä etsimään tapoja menetyksen kompensoimi-
seksi. Ideaaliset rakennetekijät nousevat korvaamaan menetyksiä. Lapsen vai-
keavammaisuus ei välttämättä johda äidin heikkoon elämänhallintaan ja uu-
pumukseen. Sen sijaan painottuminen situaation konreettisiin rakennetekijöi-
hin kuten perhetilanteeseen, päiväkodin ja koulun yhteistyökumppaneihin ja 
tukiverkostoihin selittää äidin elämäntilanteisuuden laatua. Nämä tekijät ovat 
myös sellaisia, jotka ovat maailmankuvan merkityssuhteista käsin johdettujen 
tahtotoimintojen avulla muunneltavissa (ks. Mäki-Opas 1999, 59). Sellaiset 
tukiverkostot ja sosiaalipoliittiset toimenpiteet, jotka luodaan jo varhain vam-
maisperheen tueksi, parantavat perheen elämantilanteisuuden jatkumoa. 

 
 

7.4.1 Muuttuvat elämäntilanteet – elämänhallinnan pysyvyys 
 

Tekemäni uusintahaastattelut toivat esille kokemuksia, joiden perusteella voi-
daan todeta, että elämänhallinta on muutoksista huolimatta ainakin näiden 
kahdeksan äidin kohdalla suhteellisen pysyvää. Elämäntilanteisuuden erilai-
set tekijät vaihtelevat perheen ekologisen ympäristön yksilöllisyyden johdos-
ta, mutta elämäntilanteen jatkumon kokemuksista löytyy paljon yhteisiä piir-
teitä. Elämänrakenteen yleisen merkitysverkoston analyysin pohjalta sain 
tulokseksi kaksi erilaista kuvausta elämäntilanteen jatkumosta. Merkitysver-
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kostot oli siis mahdollista tiivistää kahdeksi erilaiseksi vanhemmuuden tyy-
piksi, jotka kuvaavat äitien kokemusta omasta elämäntilanteestaan vanhem-
pana. Edellisessä luvussa esittämäni vahva vanhemmuus ja riittävän hyvä 
vanhemmuus ovat lähentyneet toisiaan ja muodostavat nyt tässä jatkumotar-
kastelussa yhteisen merkitysverkon, jonka määrittelen 1. ehjäksi vanhem-
muudeksi (äidit 1, 3, 4, 6, 8, 9,10) kun taas 2. särkynyt vanhemmuus (äiti 2) 
kantaa mukanaan sellaisia piirteitä, jotka muodostavat toisenlaisen merkitys-
verkoston.  

 
1. Ehjä vanhemmuus  

Muutos kasvuvoimana (äidit 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10) 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että elämä tuo väistämättä mukanaan muu-
toksia. Ihminen kokee nämä muutokset suhteuttamalla niitä aikaisempiin ko-
kemuksiinsa, kuten nämäkin tutkimushenkilöt tekivät. Yllättävän paljon 
muutoksia liittyy lapsiperheiden elämään, mutta hyvän elämänhallinnan per-
heissä nämä muutokset koettiin myönteisinä, eräänlaisena eteenpäin menona. 
Tärkeintä äideille tuntui olevan lapsen ja koko perheen hyvinvointi. Muutok-
set katsottiin elämään kuuluvina tosiasioina ja elämää tarkasteltiin kokonai-
suuden kannalta arvioiden.  

Tässä tutkimuksessa tyypillistä määritelmälle ehjä vanhemmuus oli 
elämänlaadun kokonaisuuden näkeminen positiivisena muutoksista huolimat-
ta. Sellainenkin äiti, jolle oli tapahtunut hyvin paljon kuluneena aikana, esi-
merkiksi avioero ja oma sairaus, pystyi kaikesta huolimatta arvioimaan elä-
mäntilanteisuuden jatkumoa tulevaisuuteen suunnaten: 

”on minulla itsellä sellainen tunne, että eivät nämä muutokset ole millään lailla 
kaataneet meidän elämää.. kyllä minä edelleen hallitsen elämääni ja pärjään 
ihan hyvin.. elämä sujuu kun lapsellakin on asiat kunnossa ” (1) 

 
Monet perheet olivat muuttaneet asuinpaikkaa tai rakentaneet itse talon. 
Asunnon vaihto tuli ajankohtaiseksi lasten kasvaessa, koska koululaiset tar-
vitsivat enemmän tilaa. Lapset ja koko perhe sopeutuivat muutokseen nope-
asti ja asuinpaikan muutos oli poikkeuksetta perheen kannalta hyvä asia. 
Vaikka perhe oli joutunut varsin koville rakentaessaan kotia, osattiin nyt 
nauttia työn tuloksista: 

”olihan se rakentaminen tosi iso projekti, mutta yhdessä tehtiin…ja kyllä täällä 
nyt viihdytään…se paljon rauhoittaa kun lapsillakin on omat huoneet..” (10) 
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”…pitkään etsiskeltiin uutta kotia… tämä on kuitenkin aika lähellä sitä entistä, 
niin lasten kaveritkin voivat käydä edelleenkin kylässä” (3) 

 
Perttula (1996, 218) tähdentää, että tarkastelussa huomioidaan se, mihin ih-
minen on suhteessa eli ulkoinen todellisuus ja myös ihmisen tapa kokea se, 
mihin hän on suhteessa eli sisäinen todellisuus. Sisäinen todellisuus näyttää 
voittavan ulkoisen todellisuuden esteet. Positiiviset uskomukset, ongelman-
ratkaisutaidot ja sosiaaliset taidot ovat sellaisia henkilökohtaisia voimavaroja, 
jotka vaikuttavat muutosten kokemiseen. Perheenjäsenten omat henkilökoh-
taiset voimavarat sekä perhejärjestelmän ja ympäröivän yhteisön voimavarat 
vaikuttavat kaikki yhdessä sopeutumiseen.  

 
Perhe-elämän tasapainoisuus (äidit 1, 4, 6, 8, 10)  

Lapsen kasvu ja kehitys koettiin näissä perheissä positiivisena asiana. Äidin 
ja lapsen suhde oli edelleenkin lämmin ja läheinen. Toisaalta lapsen kasvaes-
sa hän oli saavuttanut perheessä oman paikkansa eikä saanut sellaista erityis-
asemaa kuin pienenä ollessaan. Perheen toiset lapset saivat nyt enemmän 
huomiota ja tämä asia tuntui tasapainottavan perheen elämää. Lapsi oli kas-
vaessaan kehittynyt niin, että monet sellaiset asiat, jotka lapsen pienenä olles-
sa aiheuttivat paljon huolta, eivät enää olleet niin iso asia. Lapsen epilepsia-
kohtauksiin oli totuttu tai lapsen poikkeavaan käytökseen osattiin reagoida 
tarkoituksenmukaisesti. Vaikka lähestyvä murrosikä toi mukanaan uusia 
haasteita, niihin oltiin valmiita vastaamaan. Muutamat äidit mainitsivat, että 
lapsen kasvaessa isän suhtautuminen lapseen on kasvun myötä tullut myön-
teisemmäksi ja rohkeammaksi. Perheen isä oli ryhtynyt aktiivisemmin otta-
maan osaa lapsen kasvatukseen ja vei lasta erilaisiin harrastuksiin:  

”isä nykyään ottaa ja vie lapsen mukaan joka paikkaan …hän on paljon roh-
keampi… kanssa eikä enää pelkää…” (4) 

 
Suhtautuminen vammaisuuteen oli perheessä luontevaa. Äidit kertoivat myös 
vammaisen lapsen sisarusten osaavan kertoa ystävilleen vammaisuudesta. 
Olipa muuan poika pitänyt koulussa esitelmän, jossa kertoi sisaruksensa vam-
masta koulutovereilleen. Muutama äiti mainitsi, että terveet sisarukset olivat 
nyt saaneet perheessä enemmän huomiota kuin aikaisemmin.  

”Huomaa sen eron, kun keskustelee toisten vanhempien kanssa … nyt on ikään 
kuin saanut luvan puhua ja iloita myös terveestä lapsesta …” (4) 
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Kaikki ehjän vanhemmuuden perheet ovat eläneet tasapainoista elämää lap-
sen vammasta huolimatta. Perhe-elämän tasapainoisuuden saavuttamiseksi 
muutamat perheet olivat tehneet järjestelyjä. Perheen äiti oli jäänyt vuorotte-
luvapaalle tai ryhtynyt opiskelemaan ollakseen kotona, kun lapsi aloitti kou-
lun. Vammaisen lapsen perheille on tyypillistä pyrkiä tasapainoon tekemällä 
erilaisia ratkaisuja, jotka vähentävät rasitustekijöitä tai pitävät yllä perhejär-
jestelmän kiinteyttä. Gallimore ym. (1993) kuvaa samaa asiaa mukauttamisen 
käsitteellä, jolla tarkoitetaan perheen pyrkimystä säilyttää mielekkäät päivit-
täiset toimintatavat mukauttamalla omaa toimintaansa.  

 
Elämänpiiri laajenee (äidit 1, 4, 8, 10) 

Äidit kokivat, että heidän elämänpiirinsä oli lapsen kasvaessa laajentunut. 
Siitä symbioottisesta suhteesta, joka oli tyypillistä vammaisen vauvan äidille, 
oli nyt kehittynyt tavanomaisemman lapsiperheen elämäntilanne. Pienen 
vammaisen lapsen kanssa erilaisiin harrastuksiin osallistuminen oli ollut ra-
joitettua, mutta nyt äidit kertoivat erilaisista harrastuskerhoista, esimerkiksi 
uintikerhosta, missä käydään säännöllisesti viikottain. Kerhot tarjosivat lap-
selle ja vanhemmalle yhteistä mukavaa tekemistä. Tärkeänä pidettiin harras-
tuskerhojen myötä tulevia uusia ja pysyviä aikuiskontakteja. Niissä keskuste-
lu toisten ”vertaisvanhempien” kanssa on luontevaa ja avointa, koska kaikki 
ovat samassa tilanteessa: 

”siellä on niin helppo jutella toisten kanssa kun on sitä yhteistä asiaa…kaikki 
puhuu tosi avoimesti lapsistaan” (10) 
 

Viime vuosina on virinnyt uudenlaisia yhteistoimintahankkeita kuten van-
hempainryhmiä ja -toimikuntia paikkaamaan puuttuvia sosiaalisia verkostoja 
ja vahvistamaan vanhempien uskoa itseensä vanhempina. Varsinkin autistis-
ten tai kehityshäiriöisten lasten vanhemmat tarvitsevat tietoa vanhempien 
tukiryhmistä ja virkistysmahdollisuuksista (Jernberg & Booth 2003, 167), 
koska lapsen kasvatus vaatii vanhemmilta erityisen paljon jaksamista. Tärke-
ää olisi järjestää myös kouluikäisten lasten vanhemmille tilaisuuksia tavata 
toisten oppilaiden vanhempia (Dyson 1997, 276), mutta näitä tilaisuuksia on 
koulun piirissä vielä kovin vähän. 

Äidit puhuivat siitä, miten lapsen kasvun myötä monet sellaiset asiat, 
mitkä aikaisemmin tuntuivat mahdottomilta ajatella, olivatkin nyt todellisuut-
ta. Yhteinen positiivinen kokemus vahvistaa äidin ja lapsen suhdetta entises-
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tään. Onnistunut ulkomaanmatka autistisen lapsen kanssa on iso edistysaskel, 
mikä antaa tulevaisuuden toivoa ja luottamusta omiin kasvattajan kykyihin: 

”en olisi muutama vuosi sitten uskaltanut lähteä lentomatkalle … kanssa … niin 
hienosti kaikki sujui ja siellä hän nautti kovasti…se oli meille hieno yhteinen 
kokemus” (1) 
  

Elämäntilanteen jatkumo ehjän vanhemmuuden äideillä voidaan tiivistää seu-
raavassa taulukossa esitetyiksi tyypillisiksi piirteiksi: 
 
Taulukko 10. Ehjä vanhemmuuden kokemus 
 

Suhde lapseen on lämmin ja vammainen lapsi on saanut oman paikkansa per-
heessä 
Suhtautuminen tulevaisuuteen on luottavaista ja positiivista muutoksista huo-
limatta 
Äidillä on vahva tunne omasta elämänhallinnastaan ja arkipäivän sujumisesta 
Otetaan uusia haasteita lapsen kanssa ja luotetaan omiin kasvattajan kykyihin 
Avoin ja säännöllinen yhteistyö jatkuu myös koulun opettajan kanssa  
Perhe- elämä on tasapainoista ja oma elämänlaatu koetaan tyydyttäväksi 
Lapsen kasvun myötä myös äidin elämänpiiri on laajentunut  
Perheen elämäpiiri on laajentunut lapsen harrastuksen myötä 

 
Särkynyt vanhemmuus (äiti 2) 

Vaikka kyseessä on vain yksi haastateltava äiti, antaa tutkimus viitteitä siitä, 
millainen särkyneen vanhemmuuden kokemus saattaa olla silloin, kun monet 
epäedulliset tekijät yhdistyvät yhden ihmisen elämänkudelmaan. Koska haas-
tattelu toteutui nyt perheen kotona, tilanne oli mahdollisimman luonnollinen 
ja äiti oli omalla alueellaan, joten saatoin pitää totena sitä, mitä hän koke-
muksestaan kertoi. Jo vuonna 1998 tavatessamme hän oli kovin uupuneen 
oloinen. Autistinen lapsi käyttäytyi hyvin poikkeavasti, eikä äidillä ollut kei-
noja hallita lapsen voimakkaita impulsseja, mikä vaikutti mielestäni myös äi-
din ja lapsen väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Pulkkisen (2002b, 17) mu-
kaan lapsen vaikeasti hallittava tempperamentti, joka näkyy rytmien epäsään-
nöllisyytenä ja itkuisuutena, voi herättää vanhemmissa vihamielisyyttä ja 
epävarmaa kiintymystä.  

Äidin sosiaalisen turvaverkon miltei täydellinen puuttuminen oli kaik-
kein hälyyttävintä. Äidin elämäntilanne on perusrakenteiltaan pysynyt lähes 
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samana, kun verrataan sitä viisi vuotta edeltävään tilanteeseen. Elämäntilan-
netta voitaisiin kuvailla käsitteellä pysähtyneisyys. Vaikutusmahdollisuuksia 
omaan elämänkulkuun, oman elämän subjektina toimimiseen ei tuntunut ole-
van (ks. Rauste-von Wright ym. 2003, 44). Elämänrakenteen faktiset tekijät 
ja niihin liittyvät ongelmat ovat seuranneet elämäntilanteen jatkumoa. Hän 
asuu yksinhuoltajana yhdessä lastensa kanssa. Perheen isä asuu omassa talou-
dessaan kauempana, joten isän yhteys lapseen on satunnaista. Isän poissaolo 
perheyhteydestä asettaa äidin vanhemmuudelle lisääntyviä vaatimuksia lap-
sen kasvaessa. 

”… sitä tuntee itsensä joskus ihan avuttomksi, kun ei aina tiedä, mitä keksi-
si…kun lapsella alkaa olla niitä kiukkukohtauksia…välillä tuntuu ettei yksin 
jaksa…” 

 
Äidillä itsellään on ollut vuosien vieriessä lyhytaikainen miessuhde, mutta 
lapsen omaehtoinen käytös tuntuu olevan liian vaativaa vieraamman ihmisen 
hyväksyttäväksi. Äiti kaipaisi rinnalleen tasapainoista, pysyvää ihmissuhdet-
ta, josta voisi saada tukea omalle vanhemmuudelleen. Ihmissuhteiden puute 
ja parisuhteen luomisen vaikeus ovat ehkä monelle yksinhuoltajalle tyypilli-
siä, mutta lapsen ollessa vammainen tuo ongelma korostuu. Äidin yksinäi-
syys tulee esille koko haastattelun ajan. 

Lapsi on jo koululainen ja opetus toteutuu erityiskoulussa. Äiti kokee, 
että yhteistyö lapsen opettajan kanssa sujuu, mutta sitä samanlaista päivittäis-
tä tukea vanhemmuudelleen kuin päivähoidon henkilöstöltä ei koulusta voi 
saada. Tuki vanhemmuudelle on lapsen kasvaessa ja siirtyessä kouluun vä-
hentynyt. Lapsen kuntoutusjaksot sairaalassa harventuvat lapsen kasvaessa, 
joten myös terveydenhuollon antama tuki vähenee. Tutkimukset (Dyson 
1997, 276) osittavat, että yhteiskunnan tuottamat palvelut kouluikäisten vam-
maisten lasten vanhemmille eivät kohtaa heidän tarpeitaan. Olisikin tärkeää 
kartoittaa tarkemmin kouluikäisten vammaisten lasten vanhempien tarpeita, 
koska tuen tarve ei välttämättä kaikilla vähene lapsen kasvaessa. Lapsi kulkee 
kouluun taksilla ja tapaamiset opettajan kanssa toteutuvat harvoin. Keskuste-
lu opettajan kanssa painottuu lähinnä lapsen kehityksen ja oppimisen seu-
raamiseen. Äiti kokee vanhemmuutensa kovin yksinäiseksi. Yksinäisyys, tu-
en ja muiden aikuisten puute on suurimpia surua ja väsymystä aiheuttavia te-
kijöitä myös vammattomien lasten äitien kohdalla (Jokinen 1996, 162–172). 

Samat sosiaalisen syrjäytymisen ja eristyneisyyden ongelmat hallitsevat 
elämäntilannetta edelleenkin. Äiti kokee, että monet ihmiset karttelevat heitä 
lapsen vammaisuuden vuoksi. 
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”… en viitsi kutsua kylään niitä kaveritakaan…ne ei okein ymmärrä, että ei 
meillä ole kaikki niin tiptop…kyllähän se heitä ihmetyttää, kun lapsi ryhtyy pi-
tämään sitä peliään ja…” 
 

Perheen toimeentulo on äidin yksinhuoltajuuden ja ajoittaisen työttömyyden 
vuoksi varsin niukkaa. Taloudellinen niukkuus vaikuttaa koko perheen elä-
mään, harrastuksiin ja hankintoihin. Tulevaisuuden ja lapsen lähestyvän mur-
rosiän äiti kokee pelottavana.  

Analyysin perusteella särkynyttä vanhemmuuden kokemusta kuvaavat 
tietyt tunnusomaiset piirteet seuraavasti: 

 
Taulukko 11 . Särkynyt vanhemmuuden kokemus 
 

Perhe-elämää sävyttää pysähtyneisyys – ei näkymiä myönteisestä tulevaisuu-
desta 
Tuen saanti puolisolta ja lähipiiristä hyvin vähäistä 
Lapsen kasvatus ja hoito on ongelmallista ja lapsi koetaan rasitteena 
Lapsi sitoo ja rajoittaa perheen toimintoja – pettymys ja katkeruus 
Perheen toimeentulo on varsin niukkaa 
Perhe kokee, että heidät eristetään yhteisöstä lapsen vammaisuuden vuoksi 
Vaikeuksien kaasaantuminen aiheuttaa uupumista ja masentuneisuutta 

 
Määrittelemäni särkynyt vanhemmuus sisältää juuri niitä samoja ongelmia, 
joita tutkijapari Ferguson ja Ferguson (1987) kuvaa interaktionistisessa, eko-
logiseen teoriaan perustuvassa kentässä. Siinä pidetään tärkeänä perheen ja 
yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, jota myös tässä omassa tutkimuksessa-
ni olen pyrkinyt painottamaan. Lisäksi lapsen vammaisuuden vaikutus per-
heen sosiaaliseen syrjäytymiseen sekä toimeentulon niukkuus toimii yhtei-
söstä eristävänä tekijänä. Davis (2003, 35) toteaa, että perheen eristäytymi-
seen voivat olla syynä henkilökohtaiset ongelmat, keskittyminen lapsen hoi-
tamiseen tai taloudelliset vaikeudet. Muutamat perheet näyttävät eristyvän 
omasta tahdostaan eikä sen vuoksi, että toiset eivät näytä ymmärtävän heidän 
ongelmiaan. Hyvin usein ongelmien kasaantuminen johtaa puolisoiden välien 
rikkoutumiseen ja perheen isä muuttaa erilleen. Isän on vaikeampaa hyväksyä 
kehitysvammaista poikaansa kuin äidin. Poikalapsen lähestyvä puberteetti on 
usein vammaisen lapsen isälle vaikeaa aikaa (Bruce & Schultz 2002, 10). Äiti 
jää huoltamaan yksin paljon tukea tarvitsevaa lastaan ja mahdollisesti myös 
muita lapsia. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että pahim-
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massa tapauksessa yhteen perheeseen kohdistuu ongelmia, joiden ratkaisemi-
seen ei riitä päivähoidon tai koulun resurssit, vaan tarvitaan moniammatillista 
yhteistyötä.  

Näiden tutkimustulosten perusteella voidaan varovaisesti arvella, että 
elämänhallinta on suhteellisen pysyvä ominaisuus. Se kestää jonkin verran 
elämänmuutoksia, mikäli siinä on joitakin vahvoja, pysyviä perusrakenteita ja 
tukiverkostoja. Rauhala (1989, 38) mainitsee, että ihminen kietoutuu situaati-
onsa rakennetekijöihin eli komponentteihin ja tulee sellaiseksi kuin niiden 
luonne edellyttää. Joihinkin komponentteihin hän voi vaikuttaa osaan taas ei.  

Tähän tutkimukseen holistisen ihmiskäsityksen merkitys ja voima on 
siinä toteamuksessa, että ihminen on aina väistämättä olemassa joka hetki ko-
konaisuutena. Ihmisen kokemusta tutkittaessa on olemisen kaikki olomuodot 
huomioitava. Tajunnan henkisyyteen sisältyvän itsetiedostuksen myötä ihmi-
nen voi oivaltaa olemisensa merkitysten subjektina, mahdollisuuden säädellä 
itse vahvoja perusrakenteita ja merkityksillä operointiin kuuluvan vastuulli-
suuden. (Rauhala 1992 ; Perttula 1995c, 22.) 

Ihmisen mahdollisuus vaikuttaa omiin tunteisiinsa on suurin henkisten 
tunteiden ja intentionaalisten tunteiden alueella kehittämällä ajatteluaan ja 
luomalla syvällisiä ihmissuhteita (Puolimatka 2004, 38). Vaikka ihmisellä 
olisi vaativa elämäntilanne, hän voi eritellä ja reflektoida kokemustaan saa-
vuttaakseen vahvempaa elämänhallintaa. Kun vammaisen lapsen äiti pystyy 
jo lapsen varhaisina vuosina luomaan lapsen kasvatukseen toimivat käytän-
nöt, hänen on helpompaa tulevaisuudessa pitää kiinni näistä rakenteista. Tär-
keää on myös pyrkiä luomaan ja pitämään kiinni omasta sosiaalisesta turva-
verkostaan, jotta jaksaisi hoitaa vanhemmuuden tehtäväänsä.  

 
 

7.4.2 Vanhemmuuden tuki muuttuu 
 
Kaikki kahdeksan äitiä kertoivat, että siirtyminen koulun piiriin tuo muka-
naan muutoksia sekä yhteistyökumppanien vaihtuessa että tuen laadun muut-
tuessa. Yleisesti ottaen suomalainen koulu saa vanhemmilta laajan tuen ja 
kodin ja koulun yhteistyöhön ollaan tyytyväisiä. Alasuutarin (2003) mukaan 
myös vanhempien puheesta välittyy kokemus koulun osoittamasta arvostuk-
sesta kotia kohtaan. Vammaisen lapsen perheessä kouluun siirtyminen muut-
taa monia asioita ja lapsen kasvaessa vanhemmilta vaaditaan yhä suurempaa 
aktiivisuutta lapsen oikeuksien, palveluiden ja apuvälineiden hankkimiseen. 
Kouluun siirtymisen myötä myös lapsen terveydentilaan liittyvät asiat hoide-



192 Tuula Tonttila 

 

taan kouluterveydenhuollossa, missä ei välttämättä tiedetä lapsen aikaisem-
mista vaiheista riittävästi. Lapsen lääkäri saattaa vaihtua usein tai sitten lää-
kärillä ei ole riittävästi tietoa lapsen vammasta. Myös tutkimusjaksot sairaa-
lassa ovat loppuneet, joten tukea lapsen kasvatukseen ja vanhemmuuteen ei 
ollut saatavilla. Monet ongelmat aiheutuvat puutteellisesta tiedonkulusta 
terveydenhoidon piirissä kuten äiti (10) kertoo: 

” … lääkäri oli taas vaihtunut ja hänellä oli pallo ihan hukassa…meiltä van-
hemmilta hän kyseli, kun tuntui olevan ihan outoja nämä asiat…ja sairaalassa 
käynnitkin sitten loppuivat” (10) 

 
Sen sijaan päivähoidon henkilökunta sai vanhemmilta kiitosta lapsen ”saatte-
lemisesta” kouluun, sillä lapsen kouluun siirtymisestä ei muodostunut suurta 
kynnystä. Lapselle tehdyt hoito- ja kuntoutussuunnitelmat ovat vanhempien 
mielestä hyvä keino siirtää tietoa lapsesta kouluun. Kaikki vanhemmat olivat 
antaneet päivähoidolle luvan keskustella lapsen asioista opettajan kanssa, mi-
kä onkin ehdoton vaatimus tiedon siirtämiselle. Muutamat äidit kertoivat, että 
opettaja oli käynyt tutustumassa lapseen jo päiväkodissa. Yhteistyön käynnis-
tyminen alkoi koulussa yleensä ongelmitta ja vanhemmilla on sellainen tun-
ne, että asioista voidaan puhua kiertelemättä:  

”yhteistyö alkoi oikein hyvin .. on sellainen hyvä tunne, että asioista voi puhua 
ihan oikeilla sanoilla, kiertelemättä…kaikki viestit koulusta kulkevat kotiin” (4) 
 

Kaikilla näillä äideillä oli jo kokemusta yhteistyöstä päivähoidon henkilö-
kunnan kanssa. Äidit mainitsivat heitä helpottaneen sen, että oltiin jo totuttu 
puhumaan kasvatusasioista ammatti-ihmisten kanssa. Päivähoidossa keskus-
teltiin päivittäin paljon kotikasvatukseen liittyvistä asioista ja sen myötä 
vuosien kuluessa lasta hoitavista henkilöistä tuli perheelle hyvinkin tuttuja. 
Samanlainen läheinen suhde opettajaan muodostui vain kolmelle äidille. Lap-
sen opettaja oli jo pitkään työskennellyt erilaisten perheiden kanssa. Äidit (1, 
4, 3) kertoivat, että koulun aloittamiseen ja opettajaan tutustumiseen ei ollut 
mitään kynnystä vaan lapsi ja perhe otettiin hyvin vastaan ja äitien puheessa 
kuvastuu luottamus opettajaa kohtaan: 

”oli kuin kotiin oltaisiin tultu…opettaja oli pitkään tehnyt työtä näiden lasten 
kanssa… oli huumori mukana kaikessa ja jalat maassa…hänelle sai soittaa ko-
tiin… voitiin puhua kaikista asioista avoimesti…” (3) 

” niistä äänenpainoista kuvastuu innostus kun he kertoo lapsen päivästä, ja tun-
tuu, että he ihan oikeasti elävät elämää siellä lapsen kanssa” (4) 
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Yhteistyö koulussa opettajan kanssa sujui kaikkien äitien mielestä ongelmit-
ta, vaikka päivittäistä henkilökohtaista kontaktia opettajaan ei kaikilla voi ol-
la, koska osa lapsista kulkee kouluun taksilla. Opettaja jää ainakin osalle van-
hempia varsin etäiseksi. Kokemukset yhteistyöstä opettajan kanssa muodos-
tuivat joko vanhemmuutta tukeviksi tai sitten opettaja oli siirtänyt osan van-
hempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä lapsen avustajalle, jolloin vuorovai-
kutus opettajan kanssa jäi vähäiseksi. Reissuvihko kulkee lapsen mukana 
koulussa ja iltapäivähoidossa ja äidit kertoivat, että opettaja tai tavallisemmin 
lapsen avustaja kirjoittaa lähes päivittäin päivän tapahtumista. Puhelinkeskus-
telut opettajan kanssa kuuluivat myös yhteistyön muotoihin. Muutamat äidit 
kertoivat olevansa hyvin tyytyväisiä siitä, että lapsella on todella hyvä avus-
taja koulussa. Avustaja huolehtii lapsesta hyvin ja hoitaa myös yhteydenpitoa 
kotiin päin. Kaksi äitiä ilmaisi huolestumisensa lapsen opettajan tai avustajan 
vaihtumisesta liian usein, mikä väistämättä vaikuttaa yhteistyön jatkuvuu-
teen. 

”se kyllä huolestutti kovasti, kun opettaja vaihtui joka vuosi ja opettajan sijai-
sena oli nuori tyttö..” (3) 

 
Erityiskoulutuksen saaneista opettajista on jatkuvasti puutetta, mikä heijastuu 
myös erityisopetuksen tasoon. Tutkimuksen mukaan vanhemmat ovat huoles-
tuneita siitä, että erityisopetuksessa toimii niin paljon epäpäteviä opettajia ja 
lapsen opettaja vaihtuu usein. Myös avustajien vaihtuvuus sekä puutteellinen 
perehdyttäminen tai koulutus työhön oli huolen aiheena.  

Lähes kaikkille erityisopetuksen piirissä oleville lapsille oli järjestetty 
iltapäivähoito, johon äidit olivat erittäin tyytyväisiä. He kokivat, että tiedon-
kulku koululaisten iltapäivähoidosta sujui hyvin ja lapsella oli siellä turvalli-
nen olo:  

”…se on… niin hyvä, kun hän voi siellä koulun jälkeen lepäillä ja leikkiä kave-
reitten kanssa…joka päivä sieltä tulee viestiä mitä kuuluu…” (8) 

 
Äitien puheessa kodin ja koulun yhteistyö määrittyi usein koulusta kotiin tu-
levaksi kirjalliseksi informaatioksi tai vanhempainilloiksi. Vanhempien roo-
liin kuului enemmänkin tiedon vastaanottaminen kuin tasa-arvoinen kump-
panuus ja dialogi ja vuorovaikutus osapuolten kesken oli vähäistä. Vanhem-
pien kanssa tehtävä yhteistyö oli vähentynyt huomattavasti, kun sitä vertaa 
lapsen varhaisvuosien tilanteeseen (myös Metso 2004, 117–120). 
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Suomen Vanhempainliitto on jo vuosien ajan peräänkuuluttanut vuoro-
puhelua vanhempien ja opettajien kesken. Kodin ja koulun hyvin toimiva yh-
teistyö on lapsen oppimisen, kasvun ja kehityksen edellytys sekä myös me-
nestyvän koulun ominaispiirre. (Niemi 2000; Opettaja 14 / 2004). Koulun ja 
kodin yhteistyön kehittämiseksi on käynnistetty muutamia hankkeita. MU-
KAVA (Muistuttaa kasvatusvastuusta) on valtakunnallinen tutkimus- ja ko-
keiluhanke, joka tarjoaa tietoa vanhemmille, opettajille ja muille kouluissa 
työskenteleville. Siinä pyritään vahvistamaan kodin ja koulun yhteyksiä ja 
edistämään koululaisten hyvinvointia (Pulkkinen 2002a).Vanhempien sitout-
tamista erityisopetusta tarvitsevan lapsen kasvatukseen pidetään tärkeänä, 
koska mitä sitoutuneenpi ja aktiivisempi vanhemman rooli on, sitä todennä-
köisemmin suunnitellut palvelut ja toiminnat tuottavat toivottuja tuloksia 
(Kovanen 2003, 71).  

 
 

7.4.3 Kodin ja koulun kohtaamisia 
 

Lapsen siirtyessä koululaitoksen piiriin vanhempien elämäntilanteeseen tulee 
uusia yhteistyökumppaneita. Tässä luvussa puhutaan siitä, millaisena opetta-
jat kokevat vuorovaikutuksen ja miten yhteistyötä toteutetaan. Tutkimuksessa 
haastateltiin kuutta erityisoppilaiden kanssa työskentelevää opettajaa, jotka 
tutkimuksen tuloksissa esitään kirjaimilla a–f. 

Perusopetuslaissa (PL 1998, 3 §) säädetään, että opetuksessa tulee olla 
yhteistyössä kotien kanssa. Koulun ja kodin välinen yhteistyö on ollut jo pit-
kään ajankohtainen keskustelun ja kehittämisen alue (Saloviita 1999). Vaikka 
puhutaan vanhemmista, äiti useimmiten huolehtii yhteydenpidosta kouluun ja 
koulunkäyntiin liittyvistä asioista (Alasuutari 2003, Metso 2004, 145). Opet-
tajilla on luonnollisesti omat kokemuksensa perheiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä. Vaikka yhteistyötä vanhempien kanssa pidetään tärkeänä, se 
nähdään myös ylimääräisenä velvoitteena opettajan kiireisessä työssä (ks. 
Metso 2004, 117). Aiheesta on esitetty toisistaan poikkeavia mielipiteitä ja 
käytännössä yhteistyötä toteutetaan hyvinkin eri tavoin kouluista ja paikka-
kunnista riippuen.  

Useimmat opettajat ovat valmiita hyväksymään vanhemmat sekä tärke-
änä voimavarana että yhteistyötahona oppilaan opetuksen suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Yhteistyössä opettajien kanssa vanhempia tarvitaan oppilaiden 
koulunkäynnin tukijoiksi ja kannustajiksi, jopa koulun pedagogiseksi voima-
varaksi (Niemi 2000, 23). Hyvän yhteistyön kehittymiseen vaikuttaa opetta-
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jan kyky luoda toimiva keskusteluareena yhteistyötä varten. Vanhempien tu-
lee tuntea, että opettaja kunnioittaa perheen lähtökohtia ja arvoja ja kuuntelee 
heidän mielipiteitään. Vanhemmilla on lapsesta sellaista tietoa, jota opettajal-
la ei voi olla, koska he ovat eniten ja pisimpään olleet tekemisissä lapsen 
kanssa. (Saloviita 1999, 61–63.) 

Erityisopetuksen piirissä yhteistyötä vanhempien kanssa lähdetään to-
teuttamaan hyvinkin erilaisista lähtökohdista. Koulun ja kodin yhteistyö ei 
ole sielläkään itsestäänselvyys. Myös vanhemmilla voi olla voimakkaita, ikä-
viin koulukokemuksiin liittyviä muistoja, jotka voivat toimia esteenä avoi-
meen yhteistyöhön. Vanhemmilla voi olla myös pelkoja siitä, että yhteistyö 
voi kääntyä lasta vastaan, mikäli he rehellisesti kertovat oman kantansa asi-
oista tai esittävät eriäviä mielipiteitä. Opettajan tehtävänä on luoda keskuste-
lulle sellainen ilmapiiri, että kumpikin osapuoli voisi tukea toistensa työtä 
lapsen hyväksi. Jokaisen osanottajan on tunnettava olevansa tärkeä osa yh-
teistä työskentelyä sekä voivansa vaikuttaa asioihin omalla panoksellaan. 
(Kiianmaa 2002, 149.)  

Parhaimmillaan yhteistyössä uskalletaan olla avoimia ja rehellisiä mo-
lemmin puolin, mutta siihen pääseminen vaatii kykyä olla vuorovaikutukses-
sa. Tutkimuksen tulosten perusteella tähän yhteiseen tavoitteeseen usein 
päästään. Opettajat ovat säännöllisesti yhteydessä perheeseen ja ovat koke-
neet vanhemmilta saadun tiedon arvokkaaksi ja tärkeäksi oman opetustyönsä 
kannalta. Heille on luonnollista ja itsestään selvää, että lapsen perhe on mu-
kana oppilasta koskevissa päätöksissä: 

” … onneksi nykyään on tullut käytäntö, että vanhemmat ovat mukana suunnit-
telemassa lapsen opetusjärjestelyjä… tuntuu siltä, että monet vanhemmat ovat 
jo tottuneet siihen, että heilläkin on sanansa sanottavissa ja heiltä myös sitä 
odotetaan…kyllä koulutyötä auttaa paljon, jos vanhempien kanssa keskustellen 
voidaan sopia yhtenäisistä käytännöistä ja niistä sitten pidetään kiinni…” (f)  
 

Opettajan asennoitumisella perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön näyttää 
olevan selvä yhteys yhteistyön laatuun ja intensiteettiin. Yhteistyön lähtö-
kohdat voidaan tiivistää kolmeen erilaiseen tapaan olla vuoropuhelussa per-
heen kanssa: 

1. Perheen lähtökohdat ja toiveet huomioiva kumppanuus 
2. Lapsen oppimistavoitteisiin keskittyvä yhteistyö 
3. Ongelmien ympärille rakentuva yhteistyö 
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Kun opettaja lähtee tekemään yhteistyötä ottaen esille perheen arkeen liitty-
viä asioita, perheen on helpompaa lähteä mukaan kertomaan lapsen käyttäy-
tymisestä kotona. Perheen lähtökohdista kumpuava yhteistyö antaa vanhem-
mille tilaa tuoda esille omaa asiantuntemustaan ja pitkäaikaista kokemustaan 
lapsen asioista. Perheen tietämykselle omasta lapsestaan annetaan sille kuu-
luva arvo ja kumpikin osapuoli on selvillä yhteistyön kohteesta. Samalla 
päästään myös luontevasti käsiksi niihin ongelmiin, joita oppilaalla mahdolli-
sesti on ja puhuessa tuotetaan ratkaisu ongelmiin. Kun opettajalla on varmuus 
omasta ammattitaidostaan ja kokemusta työstä, hän ottaa rohkeammin van-
hemmat mukaan yhteistyöhön kuten opettajat (a, f) kertoivat:  

”Haluan tavata vanhempia ja keskustella heidän kanssaan lapsen asioista 
säännöllisesti, koska silloin pysyy itsellä se tunne, että olen tietoinen lapsen ko-
tioloista ja kaikesta siitä, miten lapsi siellä kotona toimii …vanhemmilta saan 
sellaista arvokasta tietoa lapsen kehityksestä, jota taas voin käyttää hyväksi 
opetusta suunnitellessani” (a) 

”...vanhempien osallistuminen päätöksentekoon on yhä tärkeämpää..koko ajan 
ollaan oltu yhteyksissä” (f) 
 

Niemi (2000, 23) tähdentää, että vanhemmille on hyvin tärkeää, että heillä on 
koulussa mahdollisuus keskustella oman lapsensa kehittymisestä opettajan 
kanssa. Positiivisen viestinnän lisääminen antaa pohjaa avoimelle, hyvälle 
yhteistyölle ja rohkaisee sellaisiakin vanhempia, joiden on vaikeaa sitoutua 
yhteisiin tavoitteisiin. 

Opettajalle on luonnollisesti tärkeää opetukseen ja oppimiseen liittyvät 
asiat. Usein nämä tavoitteet nähdään tärkeimpinä yhteistyön sisältöinä. Kaik-
ki tähän tutkimukseen osallistuneet kuusi opettajaa korostivat lapsen oppimi-
seen liittyviä asioita tärkeimpinä keskusteluteemoina. Yhteistyöhön kodin 
kanssa lähdetään silloin pääasiassa lapsen oppimistavoitteista. Kodin ja kou-
lun työnjaosta kasvatuksen suhteen on keskusteltu varsin kiivaasti. Usein 
vain asetetaan koti ja koulu rintaman eri puolille ja vastuuta kasvatuksesta 
pyritään siirtämään puolelta toiselle viitekehyksestä riippuen. Kasvatuksen ja 
opetuksen eron korostaminen riitauttaa asiaa vielä enemmän. Lapset viettävät 
koulussa suuren osan ajastaan, joten kasvatukselliset asiat tulevat päivittäin 
esille varsinkin erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla. Opettaja ei voi 
näissä tilanteissa keskittyä pelkästään opettamiseen, mutta myöskään koti ei 
voi siirtää kasvatusvastuuta koululle. Muutamat (b,c,e) opettajat korostivat 
lähes ainoastaan opetukseen liittyvissä asioissa tehtävää yhteistyötä vanhem-
pien kanssa, jolloin vanhempia tavataan suunnitelmaa tehtäessä. 
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”silloin tapaan vanhempia, kun tehdään HOJKS suunnitelma…pääasiassa kes-
kustelen niistä lapsen opetukseen liittyvistä asioista…aikakin on niin rajoitettu, 
kun pitää niin monia asioita kirjata ylös, ei siinä kovin syvällisesti perheen on-
gelmiin voida paneutua ..” (b) 

 
Kuitenkin monet vanhemmat kaipaisivat yhä edelleen tukea omalle vanhem-
muudelleen. Vaikka vanhemmat ovat lapsen viralliset kasvattajat, he tarvitse-
vat tukea tehtävälleen monissa perheen elämänvaiheissa muun muassa kou-
lusta (Kiianmaa 2002, 149). Kun vammainen lapsi kasvaa murrosikään, ei 
perheen arkipäivä useinkaan helpotu, päinvastoin kehitys tuo mukanaan uusia 
ennenkokemattomia ongelmia, joihin etsitään ratkaisua. Kaikki vanhemmat 
tarvitsevat kasvatustyössään tukea ja ymmärtämystä, jota pitäisi saada myös 
koulun taholta. Vanhempien puheessa yhteistyöpyrkimys nähdään osana tä-
män ajan vanhemmuutta (Alasuutari 2003, 166). Erityisesti autismin tai laaja-
alaisen kehityshäiriön kanssa kamppailevat vanhemmat kaipaavat muita jat-
kuvampaa ja tiiviimpää tukea, koska heidän ponnistelulleen tulee vain vähän 
vastakaikua lapselta (Jernberg & Booth 2003, 167).  

Opettaja on erityisesti opetuksen ammattilainen ja saanut koulutuksensa 
siihen. Opettajalla voi olla puutteelliset valmiudet perhekokonaisuuteen liit-
tyvän dynamiikan ymmärtämiseen. Tämä epävarmuus heijastuu helposti van-
hempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Vanhempien puheessa koulun toi-
minta saa kielteisen leiman, jos tapaaminen opettajan kanssa tarkoittaa aina 
kielteisiä uutisia lapsen koulunkäynnistä (Alasuutari 2003, Pulkkinen 2002, 
a). Nykyisin painotetaan sitä tosiasiaa, että lasta ei voi irrottaa kotitaustastaan 
eikä lapsen oppimiseen liittyviä pulmia ratkaista erillisinä.  

Joskus opettajan (c, e) lähtökohta yhteistyöhön on ongelmakeskeinen, 
mikä antaa keskustelulle vanhempien kanssa oman negatiivisen leimansa eikä 
innosta vanhempia uusien toimintatapojen luomiseen. Usein koulun yhtey-
denpito on painottunut ikävien, ongelmallisten asioiden käsittelyyn, vaikka 
vanhemmille olisi tärkeää kuulla, missä heidän lapsensa on hyvä. Ammatti-
laisten puheissa korostuu helposti lapsen vammaisuus ja ongelmallinen käyt-
täytyminen. Nuorelle opettajalle, jolla ei vielä ole laajempaa kokemusta van-
hempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, ongelmissa pitäytyminen muodostaa 
yhteistyön sisällön:  

” … perheiden ongelmat ovat nykyisin niin monimutkaisia, ettei niihin millään 
pystytä koulun puitteissa perehtymään, ainoastaan niihin lapsen ongelmiin pyri-
tään löytämään ratkaisuja… koulutuksessa aika vähän vanhempien kanssa kes-
kusteluun sai eväitä, olisi ehkä pitänyt enemmän puhua…” (c) 
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Opettajankoulutus kasvattaa ehkä edelleen liiaksi oppituntikeskeiseen ajatte-
luun, eikä anna riittävästi valmiuksia aitoon yhteistyöhön vanhempien kanssa 
(ks. Niemi 2000, 24, Metso 2004). Vammaisten lasten vanhemmat ovat ker-
toneet, että usein ammattilaisilla on tapana tarjota heille jo ennen tapaamista 
luodut valmiit ratkaisut ja heidän tehtäväkseen jää niiden hyväksyminen. 
Kuitenkin se, mitä lapselle opetetaan, koskettaa eniten ja pidempään tulevai-
suudessa perheen elämää (Saloviita 1999, 63–64), joten vanhempien on voi-
tava omaksua ne ratkaisut, joita lapsen koulusuunnitelmissa tehdään.  

Erityisesti autistisen lapsen vanhemmat tarvitsevat kasvatustyössään 
jatkuvaa ohjaavaa yhteistyötä opettajalta, koska lapsella on usein hankalia 
käyttäytymisongelmia, jotka aika ajoin tulevat korostuneesti esille. Silloin 
vanhemmat tarvitsevat uutta tietoa siitä, miten toteuttaa kotikasvatusta. On 
luonnollista odottaa, että erityiskoulutuksen saanut opettaja on se henkilö, jo-
ka ohjaa perhettä. Kuitenkaan tämä ei aina suju toivotulla tavalla. Olen joskus 
vanhempien pyynnöstä mennyt heidän mukaansa tapaamiseen opettajan kans-
sa, koska vanhemmat ovat kokeneet, että heitä ei riittävästi kuunnella tai us-
kota lapsen asioissa. Alkujäykkyyden mentyä ohi lapsen asioista kyettiin so-
pimaan ja opettajakin sai samalla tietoa lapsen varhaiskasvatuksen historiasta. 
Fox ja Williams (1991) sekä Davern (1997) tähdentävät, että kaikkien per-
heenjäsenten ja myös perheen ystävien tai tukihenkilön rohkaiseminen osal-
listumaan kokoukseen voisi johdattaa vanhempia aktiivisempaan keskuste-
luun.  

 
Yhteistyön merkitys opettajalle ja opetukselle  

Koulun erityisryhmissä yhteistyötä vanhempien kanssa toteutetaan monissa 
eri muodoissa. Erityistä tukea tarvitseville oppilaille tehdään henkilökohtai-
nen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS, yhteistyössä huol-
tajien kanssa. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan lähinnä olevien aikuisten 
mahdollisuudet tukea lasta ovat parhaimmat, koska he toimivat lapsen kanssa 
päivittäin. Näiden lähitahojen säännöllinen, yhdensuuntainen yhteistyö on 
tärkeää (Ikonen & Ojala 2001, 80) yhtä hyvin vanhemmille kuin opettajalle. 
Yhteisessä kokouksessa kaikki asianomaiset ovat samanaikaisesti läsnä ja 
silloin lapsen opetukseen liittyvistä järjestelyistä sovitaan.  

Moniammatillisen verkostotyön tavoitteena pidetään pyrkimystä koota 
kaikki lapsen kanssa työskentelevät ammatti-ihmiset saman pöydän ympärille 
yhdessä vanhempien kanssa, jolloin voidaan sopia erilaisista tukitoimista ja 
opetusohjelmista. Moniammatillinen, poikkitieteellinen yhteistyömalli perus-
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tuu siihen, että jokainen opettaa oman alansa taitoja, tietoja ja käytänteitä 
toisten alojen asiantuntijoille (Lehtinen 2000, 89), ja samalla myös vanhem-
mille. Moniammatillinen yhteistyö on vaativa toimintatapa, koska siihen 
osallistujilla on erilainen koulutus ja tapa tehdä työtä kuten esimerkiksi puhe-
terapeutilla, fysioterapeutilla tai opettajalla puhumattakaan vanhemmista, 
joilla taas on lapseensa kiintymyssuhde. Heitä yhdistää kuitenkin yhteinen ta-
voite lapsen kehityksen tukemiseksi. 

Opettajalle nämä tapaamiset merkitsevät mahdollisuutta tavata oppilaan 
vanhempia ja saada tarkempaa tietoa lapsesta. Kodin ja koulun vuorovaiku-
tussuhteelta odotetaan enemmän kuin vain pelkkää yhteydenpitoa. Vuorisen 
(2000, 22) mukaan parhaimmillaan se on yhteistoimintaa, johon kuluu yhtei-
set tavoitteet, joihin pyritään yhteisvoimin. Kumppanuuden käsite korostaa 
yhteisiä intressejä ja sitoutumista yhteiseen toimintaan (Metso 2004, 54). 
Osapuolten on lisäksi löydettävä yhteinen kieli, joka mahdollistaa dialogin. 

Kaikki kuusi tutkimukseen osallistunutta opettajaa olivat sitä mieltä, et-
tä näistä vanhempien tapaamisista oli ollut hyötyä heidän opetustyölleen. 
Vanhemmat olivat tuoneet mukanaan kouluun lapselle laaditut esiopetuksen 
suunnitelmat, joista saatiin tietoa lapsen varhaisvuosien opetuksesta päiväko-
dissa. Tärkeänä pidettiin tilaisuutta tutustua oppilaan vanhempiin. Myös 
oppilaan kanssa työskentelevien terapeuttien havainnot lapsesta antavat tär-
keää tietoa opettajille (opettajat a, d ,f) 

”kyllä nämä yhteistyötapaamiset vanhempien kanssa ovat ehdoton edellytys sil-
le, että osataan laatia lapselle yksilöllinen oppimissuunnitelma…on hyvä kuulla 
muiden asiantuntijoiden huomioita, ja tietysti lapsen vanhempien saaminen si-
toutumaan yhteisiin kasvatustavoitteisiin on opetuksen kannalta tärkeää” (a) 

 
Toisaalta opettajasta voi tuntua, että vanhempien on vaikeaa rohkaistua pu-
humaan näissä tapaamisissa, joissa on paljon ammattilaisia samanaikaisesti 
koolla. Vanhempien saaminen mukaan vaatii silloin erityistä taitoa. Ongel-
mana koettiin sellaiset vanhemmat, joiden kanssa yhteistyötä ei saatu suju-
maan. Metso (2004) on tutkimuksessaan tarkastellut kodin ja koulun vuoro-
vaikutusta ja todennut, että sellaiset vanhemmat, jotka eivät ole koulun mie-
lestä tarpeeksi kiinnostuneita lapsensa koulunkäynnistä, luokitellaan ongel-
mallisiksi. Haastattelemani opettajat (b, c, e) kertoivat perheistä, joita on ko-
vin vaikea saada tapaamisiin ja usein tuntuu esteitä ilmaantuvan viime hetkil-
lä:  

”juuri niitä perheitä, joiden lapsilla isoja ongelmia ja joiden pitäisi ehdotto-
masti tulla , on todella vaikeaa saada tapaamisiin… aina jotain yllättäviä estei-
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tä löytyy …usein se on monien järjestelyiden kautta lapsen äiti, joka sitten tulee 
yksin…” (e) 

 
Monilla vanhemmilla on edelleen iso kynnys tulla kouluun keskustelemaan. 
Asiaa jännitetään jo etukäteen ja silloin siitä pyritään helposti vapautumaan. 
Vanhemmille pitäisikin kertoa tarkoin, ketkä osallistuvat keskusteluun ja mi-
tä asioita siellä käsitellään, silloin heillä olisi mahdollisuus edes jotenkin 
valmistautua siihen. Davernin (1997) mukaan vanhempien ja perheenjäsenten 
tulee tuntea, että heidän osallistumisensa lapsen opetuksen suunnitteluun näh-
dään tärkeänä. Jos vanhemmille tulee se tunne, että heidän mielipiteitään ei 
oteta huomioon, he usein lakkaavat osallistumasta. Yhteistyökeskusteluissa 
puhutaan usein liian ammatillisesti vanhempia ajatellen, vaikka samat asiat 
olisi mahdollista ilmaista tavanomaisesti. Kaikilla ammattialoilla on oma kie-
lensä ja ammattisanoja, joita käyttämällä suljetaan toiset ulkopuolisiksi ja 
katkaistaan yhteistyö monimutkaisen kielenkäytön vuoksi. Ehdoton edellytys 
dialogille on, että osapuolet puhuvat samaa kieltä ja ymmärtävät toisiaan. Yh-
teistä kieltä ja vastavuoroisuutta on vaikeaa löytää, jos tapaamisia on kovin 
harvoin. 

Kun yhteistyö tarkoittaa käytännössä sitä, että tavataan kerran tai kaksi 
lukuvuodessa, ei voida puhua dialogista. Osapuolet jäävät väistämättä toisil-
leen varsin vieraiksi. Vanhemmat jäävät vaille vanhemmuuden tukea, eikä 
myöskään opettaja saa riittävää tietoa oppilaasta. Osa vanhemmista ei rohkai-
susta huolimatta osaa, halua tai jaksa kiinnostua osallistumisesta ja sekin on 
opettajan hyväksyttävä (Ikonen & Ojala 2001, 82). Olennaista on miettiä, 
miksi yhteistyö koulussa oppilaan perheen kanssa on tärkeää ja tuoda esille 
kaikki siitä saatava hyöty. Opettaja pitää omalta osaltaan vuorovaikutuskana-
van auki lapsen kotiin ja vanhemmat vastaavat omasta puoliskostaan. Kun pi-
detään lähtökohtina perhettä ja lapsen oppimisen tukemista, tehdään yhteis-
työtä myös koulussa perhelähtöisesti. Vain harva perhe pystyy vastustamaan 
sellaista vuorovaikutusta, joka lähtee hyvästä tahdosta ja lapsen parhaasta. 
Jos pystytään luomaan sellainen ilmapiiri, että myös koulun piirissä koetaan 
eräänlaista molemminpuolista kasvatuskumppanuutta, ollaan yhteistyössä jo 
hyvin pitkällä. 

Dianne ja Philip Ferguson (1987) esittävät kuuden portaan ohjelman 
vanhempien aktiivisuuden ja valtaistumisen lisäämiseksi koulun piirissä sil-
loin, kun perheessä on erityisopetusta tarvitseva lapsi: 
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1. Säännöllinen, päivittäinen kommunikaatio vanhempien kanssa opet-
tajan taholta luo perustan yhteistyölle. Vuorovaikutus muodostuu 
puhelinkeskusteluista, reissuvihkoon kirjoittamisesta ja henkilökoh-
taisista neuvotteluista. Yhteistyö räätälöityy perheelle sopivaksi ja 
siinä kehitetään vuorovaikutussuhdetta. Ammatti-ihmisen on tärkeää 
esittää olennaisia kysymyksiä ja muistaa korostaa lapsen positiivisia 
vahvuuksia. 

2. Vanhemmat vierailevat ajoittain lapsensa koulussa ja opettajat käy-
vät myös lapsen kotona. Kaikille vanhemmille annetaan ensin in-
formaatiota näistä käytännöistä, jonka jälkeen osallistumisesta sovi-
taan. Vanhempien tulee ensin hyväksyä jokin syy, joka motivoi heitä 
tulemaan mukaan toimintaan. Opettajan pitää koulutuksessaan 
omaksua sellaisia toimintatapoja, joiden avulla vanhemmat saadaan 
osallistumaan. 

3. Vanhemmat ottavat osaa toimintoihin monipuolisesti, vaihtelevassa 
määrin ja samalla he oppivat erilaisia taitoja. Heitä autetaan kehittä-
mään tietouttaan lapsen vammaisuudesta, erityiskasvatuksen kei-
noista ja koulusysteemistä. He saavat uutta näkökulmaa työskennel-
lessään toisten lasten kanssa oman lapsensa ohella. Osallistuminen 
antaa heille myös mahdollisuuden tavata muita vanhempia. 

4. Vanhemmat tapaavat toisiaan koululuokassa. Toisen vammaisen 
lapsen vanhemman tuki on merkittävämpi ja tuloksellisempi kuin 
ammatti-ihmisen antama tuki ja juuri siitä syystä tätä vuorovaikutus-
ta pitäisi rohkaista. 

5. Vanhemmat muodostavat ryhmiä koulun sisällä. Opettaja voi olla 
tukemassa vanhempien kokoontumista ja ehdottaa sitä heille. Opet-
tajan rooli ei saa olla hallitseva, vaikka hänet kutsuttaisiinkin ko-
koontumisiin. Ryhmässä vanhemmat voivat opiskella monia asioita. 
Tiedon lisääntyminen edistää heidän itsenäisyyttään ja riippumatto-
muuttaan.  

6. Vanhemmat osallistuvat päätöksentekoon ja toiminnan kehittämi-
seen. Kun vanhemmat ovat saaneet tietoa ja oppineet järjestelmän 
toiminnan ja sen kielen, he ovat kykeneviä tekemään johtopäätöksiä. 
He kokevat, että heidän kysymyksensä ja ajatuksensa huomioidaan. 
Ohjelman toteuttamisen myötä muutos tapahtuu siellä, missä pitää-
kin ja kritiikki kohdistuu oikeaan osoitteeseen. Silloin asioita ei tar-
vitse purkaa lehdistössä ja julkisissa tiedotusvälineissä. Tämä toi-
mintasuunnitelma perustuu siihen ajatukseen, että kummallakin puo-
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lella on sekä tietoa ja kokemusta jaettavaksi että myös tarpeita. (Fer-
guson & Ferguson 1987, 380–385.) 

 
Tämän tutkimuksen mukaan näin intensiivistä vanhempien osallistumista ei 
Suomessa toteuteta erityisopetuksen piirissä, vaikka siitä saatu hyöty olisi 
varmaan merkittävää. Meillä on muodostunut aikojen kuluessa erilainen kou-
lukulttuuri kuin muualla. Koululaitokseen ja sen toimien valvontaan yhteis-
kunnan taholta on täällä aina luotettu ja koulut ja opettajat ovat toimineet hy-
vin itsenäisesti. Myöhemmin on paljastunut erityisopetuksen alueella erityi-
sesti autististen lasten kohdalla sellaisia menettelytapoja, joita ei voi hyväk-
syä. Näiden yksittäisten tapausten aiheuttama kohu on leimannut negatiivi-
sesti erityisopetusta. Avoimuus ja vanhempien osallistuminen voi todella eh-
käistä väärinkäsityksiä ja viedä yhteistyötä eteenpäin.  

Työelämä muodostaa meillä esteitä vanhempien osallistumiselle koulun 
toimintaan. Vain harvalla vanhemmalla on mahdollisuutta osallistua konk-
reettisesti opetustyöhön. Kodit ovat kuitenkin kiinnostuneempia koulusta ja 
sen toiminnasta kuin aiemmin. Vanhempien laajentuva tietoisuus voisi roh-
kaista heitä osallistumaan lapsensa opetukseen entistä enemmän. Opettajan 
asenteilla ja toiminnalla on ratkaiseva merkitys, kun rohkaistaan vanhempia 
osallistumaan. Vanhemmille tulisi antaa enemmän tietoa oikeuksistaan ja 
niistä menetelmistä, joilla he voisivat tukea lastaan selviytymään paremmin.  

On tärkeää ymmärtää, että vanhempien saama tieto ja taito ei uhkaa 
koulua millään tavoin. Päinvastoin se voi auttaa vanhempia sitoutumaan van-
hemmuuden tehtäviin uudella tavalla. Alasuutarin (2003, 92–101) mukaan 
onnistuneen vuorovaikutuksen myötä vanhempien puheesta välittyy kokemus 
kasvatuksen ammattilaisten osoittamasta arvostuksesta kotia kohtaan. Voi-
daan todeta, että ne äidit, jotka saivat runsaasti tietoa ja tukea opettajalta, 
pystyivät toteuttamaan parhaiten vanhemmuuttaan ja lapsen kotikasvatusta. 
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8 Johtopäätökset 
 
Tässä luvussa palataan uudelleen tutkimusongelmiin ja tarkastellaan, miten 
tutkimuksessa niihin vastataan. Tutkimuksen tuloksia esittelevässä luvussa 
tutkimusaineisto on kuvattu laadullisena ja aihetta lähestytään tutkittavien 
näkökulmasta tuomalla heidän kokemuksiaan esille. Tulosten valossa tutkijan 
on mahdollista tehdä tutkimuksesta johtopäätöksiä. Johtopäätösten tekemistä 
edeltää tutkimusaineiston ja tutkimusten tulosten uudelleen esille ottaminen 
ja tarkastelu. Seuraavassa kuvaan ydinkohtia jo aiemmin esitetyistä tutki-
muksen tuloksista ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä. 

Ensimmäisessä tutkimusongelmassa etsittiin vastausta siihen, millaisena 
vammaisen/autistisen lapsen äiti kokee oman vanhemmuutensa ja suhteensa 
lapseen. Lapsen vammaisuus/autistisuus asetti äidin ja lapsen väliselle suh-
teelle suuria vaatimuksia. Tutkimus osoittaa, että vammaisen lapsen äiti koki 
monia sellaisia ristiriitaisia tunteita, joista ei tavallisesti puhuta äitiyden yh-
teydessä. Äiti saattoi toivoa vammaisen lapsensa kuolemaa, mutta samanai-
kaisesti tunsi pelkoa ja ahdistusta lapsen selviytymisen vuoksi. Äidit kertoi-
vat sekä vihantunteista että kiintymyksestä lasta kohtaan. Tunteiden vaihtelu 
ja ristiriitaisuus tuntui heistä pelottavalta, ja siksi vammaisen lapsen vanhem-
mille pitäisi jo ennakkoon kertoa näiden tunteiden mahdollisesta ilmaantumi-
sesta. Autististen lasten poikkeava käyttäytyminen aiheutti äidille ahdistusta 
ja johti lapsen hoitojärjestelyjen ongelmiin. Monivammaisten lasten äidit ko-
kivat lapsen vaativan päivittäisen hoidon väsyttävän heitä sekä fyysisesti että 
psyykkisesti. Vammaisen lapsen vanhemmuus muutti äitiä ihmisenä. Vaike-
uksien kohdatessa elämänarvot asetetaan uudelleen ja monet äidit löysivät it-
sestään uusia ominaisuuksia vanhempana. Tutkimuskysymykseen liittyvät tu-
lokset ovat luvussa 7.1 Äidin ja lapsen vuorovaikutussuhde. 

Toinen tutkimusongelma selvitteli sitä, millaisena vammaisen lapsen äi-
ti on kokenut päiväkodin ja lähiympäristön itselleen antaman tuen. Äitien 
puheenvuoroissa kuvastui luottamus ja arvostus päiväkodin henkilökuntaa 
kohtaan. Äidit kokivat, että vuorovaikutus päiväkodin henkilökunnan kanssa 
oli auttanut heitä näkemään myönteisiä asioita lapsessaan. Tämä on paranta-
nut äidin ja lapsen välistä suhdetta. Keskustelujen ja kokemusten vaihdon 
myötä äitien kasvatustietoisuus lisääntyi, jolloin heidän oli helpompi toteut-
taa kotikasvatusta. Päiväkodin ottaessa osavastuun lapsen kasvatuksesta, äi-
din jaksaminen lisääntyi. Yhteistyön esteinä tuotiin esille vuorovaikutuksen 
ja tiedonkulun ongelmat. Äidit elivät hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, ja 
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jokaisella äidillä oli erilainen sosiaalinen turvaverkkonsa. Tutkimuksen tulok-
set vahvistivat sitä käsitystä, että ekologisella ympäristöllä on suuri vaikutus 
ehjään vanhemmuuden kokemukseen kasvamisessa. Luottamus omaan itseen 
vanhempana on tärkeä lähtökohta ja siihen oli osuutensa lähiympäristön tu-
kea antavilla ihmisillä. Perhekokonaisuus ja perheen muut lapset koettiin tär-
keiksi voimavaroiksi. Puolison antamaa tukea ei kaikilla äideillä ollut, mutta 
usein lähiympäristöstä löytyi toinen henkilö, esimerkiksi sukulainen, kor-
vaamaan puuttuvaa isää. Kokemusten vaihtaminen samassa asemassa olevien 
vertaisäitien kanssa erilaisissa keskustelukerhoissa auttoi käsittelemään omaa 
kokemusta. Luvuissa 7.1.2 Äidin kokemus päivähoidon tuesta, 7.1.3 Ekologi-
sen verkoston tuki ja 7.1.4 Henkilökohtaisen turvaverkon yksilöllisyys kuva-
taan näitä tutkimustuloksia.  

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä oli kiinnostuksen kohteena eri-
tyispäiväkotien henkilökunnan kokemukset yhteistyöstä äitien kanssa. Kysyt-
tiin, miten päiväkodin henkilökunta kokee tukevansa vammaisen lapsen äitiä 
ja perhettä. Yhteistyötä vanhempien kanssa pidettiin tärkeänä ja sen onnis-
tumiseksi pyrittiin löytämään keinoja. Kasvatuksen ammattilaiset olivat käyt-
täneet sellaisia toimintatapoja, jotka johtavat kohti kasvatuskumppanuutta. 
Vanhemmuuden tukeminen nähtiin vanhempien omien voimavarojen esille 
saamisena. On tärkeää, että vastataan vanhempien tiedon tarpeeseen kullekin 
perheelle sopivassa määrin. Työryhmissä asioita pohdittiin yhteistyössä ja 
vanhempia pyrittiin ohjaamaan muiden auttavien tahojen luokse. Yhteistyön 
esteinä pidettiin sitä, että vuorovaikutuksellista kontaktia vanhempiin ei yri-
tyksistä huolimatta muodostunut. Päiväkodin ja vanhempien välille muodos-
tunut ristiriitatilanne tai vanhempien hyökkäävyys henkilökuntaa kohtaan 
saattoi katkaista vuorovaikutuksen, mutta ammatti-ihmisten on vaikeuksista 
huolimatta pyrittävä toteuttamaan kasvatuskumppanuutta. Tämän tehtävän 
hoitamiseksi päiväkodin henkilökunta tarvitsee säännöllistä lisäkoulutusta ja 
työnohjausta. Luvussa 7.2 Erityispäiväkodin henkilökunnan kokemukset löy-
tyvät tähän tutkimuskysymykseen liittyvät tulokset. 

Yleinen merkitysverkosto muodostaa kokoavan käsitteen aikaisempien 
lukujen sisältämästä tutkimustiedosta sekä äidin kokemusten ja elämäntilan-
teen että päiväkodin henkilökunnan kokemusten osalta ja vastaa uudelleen, 
nyt yleisemmällä tasolla, kolmeen ensimmäiseen tutkimusongelmaan. 

Vammaisen lapsen äidin kokemukset tiivistyivät elämäntilanteisuuden 
ja elämänhallinnan kuvaukseksi ja muodostivat kolme erilaista vanhemmuu-
den kokemusta. Vahva vanhemmuus ja hyvä elämänhallinta olivat merkki sii-
tä, että lapsen vammaisuuden aiheuttamat ongelmat oli perheessä voitettu. 
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Äidillä riitti voimavaroja oman perheen hoitamiseen ja myös muiden samassa 
tilanteessa olevien vanhempien auttamiseen. Riittävän hyvä vanhemmuus oli 
samanlaista kuin vammattomien lasten perheissä siihen kuuluvine arkipäivän 
pulmineen. Perheen arkielämä sujui, vaikka ongelmia oli edelleenkin. Per-
heessä pyrittiin sopeuttamaan toisiinsa lapsen ja perheen tarpeet. Särkynyt 
vanhemmuus ja heikko elämänhallinta sitä vastoin kuvastivat äidin uupumus-
ta. Lähiympäristön tuki oli puutteellista ja elämäntilannetta leimasi katkeruus. 
Tutkimuksessa toin esille ekologisen lähiympäristön tuen ja elämänhallinnan 
yhteyden. Päiväkodin merkitys kasvatuskumppanina nousi tärkeään asemaan 
ja oli muutamille äideille ensiarvoisen tärkeää. Luku 7.3 kokoaa vammaisten 
lasten äitien kokemuksista saadut tulokset yhteiseksi tiedoksi. 

Neljäs tutkimuskysymys etsi vastausta siihen, miten vammaisen lapsen 
äiti ja päiväkodin henkilökunta kohtaavat toisensa vuoropuhelussa. Kasva-
tuskumppanuus muodostui kolmesta tukimuodosta. Henkinen tuki sisälsi nii-
tä toimia, joita päiväkodin ammattilaiset tekivät tukeakseen äidin ja lapsen 
välistä suhdetta ja myönteistä vanhemmuuden kokemusta. Tiedollinen tuki 
oli molemminpuolista tiedon antamista. Kasvatuksen ammattilaiset antoivat 
vanhemmille tietoa lapsen vammasta, lapsen kehityksestä ja siitä, miten lasta 
voidaan kuntouttaa myös kotona. Vanhemmat puolestaan tukivat ammatti-ih-
misten työtä antamalla lapsesta ja perheen elämästä sen tiedon, joka on olen-
naista lapsen kuntoutuksen kannalta. Konkreettinen tuki merkitsi päivähoidon 
tarjoamista vammaiselle lapselle siinä muodossa kuin vanhemmat sitä tarvit-
sivat. Moniammatillinen yhteistyö, jossa oli mukana myös lapsen terapeutit 
ja päivähoidon psykologi, tarjosi perheille parhaan mahdollisen tuen. Luku 
7.3.2 Kohti kasvatuskumppanuutta tuo esille niitä tuloksia, joissa käsitellään 
kumppanuusperustaista yhteistyötä päivähoidossa. 

Viidenteen ja kuudenteen tutkimusongelmaan, millaisena äidin elämän-
tilanne jatkuu lapsen lähestyessä murrosikää, ja millaisia yhteistyökokemuk-
sia lapsen koulun piiriin siirtyminen tuo äidille, liittyvät tutkimustulokset 
ovat luvussa 7.4 Elämäntilanteen jatkumon tarkastelu. 

Lapsen kehitysvaiheiden myötä myös vammaisen lapsen äidin elämänti-
lanne muuttui. Kouluun siirtyminen koettiin lapselle tärkeänä elämänvaihee-
na. Äideille tämä siirtymävaihe oli ongelmallinen. Vaadittiin sopeutumista 
uusiin käytäntöihin ja yhteistyötahoihin. Vanhemmuuden kokemus vammai-
sen lapsen perheessä näyttäytyi kahtena erilaisena kokemuksena. Ehjän van-
hemmuuden perheissä äidit kokivat elämänlaadun kokonaisuudessaan paran-
tuneen lapsen siirtyessä murrosikään. Monet elämässä tapahtuneet muutokset 
nähtiin kasvuvoimana. Perhe-elämän tasapainoisuus koettiin myönteisenä ja 
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lapsi oli löytänyt perheessä oman paikkansa, eikä saanut enää sellaista eri-
tyishuomiota kuin pienenä ollessaan. Kun vammaisen/autistisen lapsen äiti 
oli pystynyt jo lapsen varhaisvuosina yhdessä ammattilaisten kanssa luomaan 
lapsen kasvatukseen toimivat käytännöt, perheen tilanne helpottui. Äidin oma 
elämänpiiri laajeni. Monet sellaiset asiat, jotka tuntuivat lapsen kanssa aikai-
semmin mahdottomilta, saattoivat nyt toteutua. Myös perheen isä otti enem-
män vastuuta lapsen hoidosta. Äidin luottamus omiin kasvattajan kykyihin oli 
lisääntynyt. Särkynyt vanhemmuuden kokemus puolestaan sisälsi paljon kiel-
teisiä kokemuksia lapsen ongelmallisen käytöksen vuoksi. Äidiltä puuttui so-
siaalinen turvaverkko lähes täysin. Yksinäisyys ja muiden aikuisten tuen puu-
te korostui lapsen kasvaessa. Vaikeahoitoinen lapsi provosoi käytöksellään 
äidin toteuttamaan huonompaa vanhemmuutta kuin ehkä muuten olisi tehnyt. 
 Äidit kokivat, että vanhemmuuden tuki väheni huomattavasti lapsen 
siirryttyä kouluun. Myös lapsen saamat kuntoutuspalvelut heikentyivät. Koet-
tiin, että opettajien keinot kasvatuskumppanuuden toteuttamiselle olivat rajal-
liset. Vanhempia tavattiin niin harvoin, että kasvatuksellista kumppanuutta 
oli vaikea rakentaa. Vanhempien oma aktiivisuus edisti asiaa. Opettajien läh-
tökohdat yhteistyön toteuttamiselle olivat erilaisia. Perheen lähtökohdat huo-
mioiva kumppanuus antoi arvoa vanhempien panokselle ja sai heidät sitou-
tumaan yhteistyöhön. Oppimistavoitteisiin keskittyvä työskentely ei suonut 
perheelle tarvittavaa tukea. Ajan puute ja tottumattomuus vanhempien kanssa 
tehtävään yhteistyöhön koettiin ongelmina. Pelkästään ongelmien ympärille 
rakentuva yhteistyö korosti lapsen vammaisuutta. Sitä vastoin onnistuneen 
kumppanuuden myötä molempien osapuolten puheesta välittyi arvostus toisi-
aan kohtaan. Vanhemmat tarvitsevat kasvatuksellista kumppanuutta myös 
lapsen kouluvuosina. Opettajien valmiutta kumppanuuteen perustuvaan yh-
teistyöhön pitää kehittää sekä keskustelujen että koulutuksen avulla. Samoin 
päiväkodin ja koulun välinen yhteistyö lapsen siirtyessä kouluun on tärkeä 
kehittämishanke. 
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9 Diskussio 

 
Tutkimuksessa lähdettiin tavoittelemaan ihmisten henkilökohtaisten koke-
musten merkityksiä ja elämismaailmaa. Perttula (2000, 440) toteaa, että ko-
kemuksellista todellisuutta on vaikeudestaan huolimatta tutkittava, jos haluaa 
ymmärtää millaista on elää ihmisenä. Tutkimustehtävänä tämä aihe on ollut 
haastava, mutta olen ollut aina kiinnostunut tietämään millaista on elää van-
hempana ja mitä kaikkea tuohon ilmiöön sisältyy. Tavanomainen, arkipäiväi-
nen elämä nostaa esiin asioita ja saa kiinnostumaan niistä ja fenomenologis-
hermeneuttisen ajattelun mukaan vain elämismaailman asiat voivat tulla tie-
don kohteiksi. Ihmisen eläminen edellyttää monia ratkaisuja ja ihmiset ratkai-
sevat asioita tiedoksi (Varto 1995, 80). Tässä tutkimuksen viimeisessä luvus-
sa esittelen tärkeimpiä tutkimustuloksia ja pohdin niitä suhteessa tutkimuksen 
alussa esitettyihin teoreettisiin lähtökohtiin. Tämän jälkeen tarkastelen tutki-
musmenetelmien ja tutkimustulosten luotettavuutta sekä tutkimusmenetelmi-
en sopivuutta tutkimusaiheeseen ja tutkimusaineiston analysointiin.  

 
  

9.1 Tutkimustulosten tarkastelua ja jatkotutkimukseen 
suuntautuminen 

 
Kasvatusvastuun jakautuminen perheiden ja yhteiskunnallisten instituutioi-
den kuten päiväkodin ja koulun kesken herättää jatkuvasti kiivasta keskuste-
lua. Vanhempien kasvatusvastuuta lapsistaan halutaan lisätä, mutta usein 
kasvatuksen ammattilaiset eivät hyväksy niitä tapoja, joita vanhemmat käyt-
tävät lasta kasvattaessaan. Osapuolten välille muodostuu helposti ristiriitai-
nen tilanne erilaisten kasvatuskäytäntöjen vuoksi. 

Oman roolini kasvatuksen ammattilaisena olen kokenut vanhempien 
rinnalla kulkijaksi, sillä samoja kasvatuksellisia haasteita, joita vanhemmat 
kohtaavat kotikasvatuksessa, tulee esille myös lapsen päivähoidossa. Myös 
ammattikasvattajalle työskenteleminen autistisen tai monivammaisen lapsen 
kanssa on vaativaa. Työhöni kuuluu lapsen kehityksen arviointi ja varhais-
kuntoutuksen suunnittelu sekä toteuttaminen yhdessä vanhempien ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa. Kiertävänä erityislastentarhanopettajana olen koke-
nut olevani myös eräänlainen näkemysten yhteensovittaja kodin ja päiväko-
din välillä. Olen omaksunut sen tavan, että kerron aina vanhemmille kaikista 
niistä kehitysarvioista, joita lapselle päiväkodissa on tehty. Sillä tavoin van-
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hemmat pysyvät kaiken aikaa tietoisina siitä, miten asetettuja kehitystavoit-
teita on saavutettu. Pystyäkseen tukemaan vammaisen lapsen vanhempia 
ammatti-ihmisen on tärkeää omata ammatillista varmuutta kasvattajana ja 
kyetä sietämään erilaisuutta. Olen kokenut, että vanhemmat osaavat arvostaa 
sitä työtä, jota kasvatuksen ammattilaiset tekevät heidän lapsensa hyväksi.  

Ammattikasvattajat ovat mukana vain muutamia vuosia lapsen elämäs-
sä, mutta vanhemmat ovat pysyviä. Kalland (2003) kuvaa vanhemmuutta 
porttina, josta astutaan sisään. Portti sulkeutuu, ja paluuta aikaisempaan ei 
ole. Koti ja perhe on lapselle tärkeä kasvuympäristö, eikä päivähoito voi kos-
kaan ottaa vastuulleen vanhempien tehtävää. Siksi vanhempien merkitystä 
kasvattajina pitäisi korostaa ja tukea yhä enemmän. Tähän tutkimukseen osal-
listuneet äidit katsoivat pääasiallisen kasvatusvastuun kuuluvan yksiselittei-
sesti perheelle, eikä sitä haluttu siirtää päivähoidon vastuulle. Kasvatuksen 
ammattilaisten puheessa kuitenkin kuuluu huolestuneisuus vanhemmuuden 
heikentymisestä.  

Perheen sisäinen kasvatusvastuu jakautuu eri perheissä varsin epätasai-
sesti. Hyvin monissa perheissä äiti kantaa yksin vastuun kodin arkipäivästä ja 
kasvatuksesta. Työelämän vaatimusten vuoksi ns. oheneva isyys näkyi tässä 
tutkimuksessa isän poissaolona perheen arkipäivästä. Yllättävän monet isät 
olivat työssä toisella paikkakunnalla tai matkatyössä, josta tultiin kotiin vii-
konlopuksi. Oli hätkähdyttävää todeta, että vain muutamat äidit nimesivät 
puolisonsa tärkeimmäksi tukijakseen. Äidit kertoivat, että isän oli vielä vai-
keaa suhtautua lapsen vammaisuuteen ja keskustella siitä. Kalland (2003) to-
teaa, että vammaisen lapsen äidin pitää usein kannatella myös isän ahdistusta 
ja henkistä kipua. Vammaisten lasten äidit turvautuvat isiä useammin sosiaa-
liseen tukeen ja äideille on tyypillistä käyttää hyväkseen niin epävirallisen 
kuin virallisenkin tuen mahdollisuudet (Itälinna ym. 1994, 245–246). 

Äiti joutuu usein liian vaativan tehtävän eteen vastatessaan yksin koko 
perheen hyvinvoinnista. Monien tutkimuksien (ks. Bristoll ym.1988; Holroyd 
1974; Milgram & Atzil 1988) mukaan äidit kokevat voimakkaampia psyyk-
kisiä paineita kuin isät vammaisen lapsen vanhempana. Kehitysvammaisten 
lasten äideillä on enemmän koettua stressiä ja masennusta sekä vähemmän 
äitinä pärjäämisen tunnetta ja alhaisempi itsetunto kuin normaalien lasten 
äideillä. Äidin uupuminen arjen vaatimusten keskellä heijastuu myös muihin 
perheenjäseniin. Muutamat äidit kertoivat ongelmista, joita perheen toisille 
lapsille oli tullut vammaisen sisaruksen myötä. Vammainen lapsi vaatii var-
haisvuosinaan suuren osan äidin huolenpidosta, jolloin perheen toiset lapset 
saavat ehkä liian vähän vanhempien huomiota osakseen. 
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Varhaiskasvatustyön käytäntöihin liittyvät teemat, joista 1990-luvulla 
keskusteltiin, ovat olleet lapsikeskeinen ajattelutapa kasvatuksessa ja oppimi-
sen tukemisessa (Hytönen 1993; Ojala 1993, 11–14) ja perheiden osallisuus 
varhaiskasvatustyössä sekä varhaisvuosien erityiskasvatuksen tarpeisiin vas-
taaminen (Mattus 1999; Määttä 1999; Tauriainen 2000). Päivähoidon laadun 
arviointi siten, että kaikkien osapuolien näkemykset otetaan tarkastelun koh-
teeksi, on ollut maanlaajuisesti esillä eri projektien myötä (mm. Hujala ym. 
1999, 101–107). Lapsilähtöisyydestä päästään loogisesti perheen aktiiviseen 
kuulemiseen lasta koskevissa asioissa ja yhteistyön toteuttaminen on yksi 
keskeinen kehittämiskohde sekä laatua määrittävä tekijä. Perhekeskeinen 
toimintatapa perustuu ekokulttuuriseen ajattelutapaan, jolla taas puolestaan 
on juurensa Bronfenbrennerin (1979) ekologisessa teoriassa. Myös kasvatus-
kumppanuuden ajatus perustuu ekokogiseen näkemykseen lapsen kehitykses-
tä.  

Ihmisen kehitystä ja käyttäytymistä ei voi ymmärtää irrallisena siitä 
kontekstista, missä ne ilmenevät. Mikäli yhteistyötä perheen kanssa ei mielle-
tä kontekstuaaliselta pohjalta osaksi päivähoitokasvatusta, se jää omaksi irral-
liseksi alueekseen. Perhelähtöinen työ perustuu ajatukseen, että paras keino 
auttaa lasta on tukea hänen vanhempiaan kotikasvatuksessa. John Bowlby 
(1988) on kritisoinut nykyisen yhteiskunnan asetelmaa pitää normaalina ti-
lannetta, jossa pienten lasten vanhemmat jätetään liian vähäisen tuen varaan 
selviytymään yksin vanhemmuuden tehtävästään. Gallimoren ym. (1989) 
mukaan ekokulttuurinen ajattelutapa vaatii ammattikäytäntöjen perusteiden 
uudelleen arviointia ja uusia työkäytäntöjä. Siirtyminen psykodynaamisesta 
näkemyksestä ekokulttuuriseen perustuu vanhempien vahvuuksien ja elä-
mänhallinnan tukemiseen, arjen hallintaan, palvelujen koordinointiin ja tasa-
vertaisuuteen vanhempien ja ammatti-ihmisten kesken. 

Bronfenbrennerin ekologisen teorian mallia laajenevine kehineen voi-
daan soveltaa äidin sosiaalisen kentän tarkasteluun ja sijoittaa mikrosystee-
meihin vammaisen lapsen äidin nimeämät tärkeimmät tuen antajat. Toisaalta 
varsin kaukana sijaitsevat makrosysteemiin kuuluvat tekijät, kuten yhteis-
kunnan äitiyteen liittämät arvot ja asenteet sekä palveluksia säätelevät lait 
vaikuttavat äidin elämään, vaikka näitä merkityksiä ei välttämättä tiedosteta, 
vaan ne otetaan itsestään selvinä, annettuina totuuksina. 

Perheen yksityisyys avautuu, kun perhe joutuu hakemaan apua taloudel-
lisiin, sosiaalisiin tai kasvatuksellisiin asioihin (Pulkkinen 2002a; Marin 
1994), mikä on tavallista vammaisen lapsen perheessä. Yksilön mikrotaso ja 
makrotaso kietoutuvat yhteen perhe-elämän perusarvoja tarkasteltaessa. Yh-
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teiskunnassa tapahtuvat muutokset muokkaavat vanhemmuutta ja samanai-
kaisesti perhe-elämän laadullisuus vaikuttaa myönteisesti yhteiskunnan kehi-
tykseen. Eksosysteemin tasolla voidaan tarkastella erilaisia yhteiskunnallisia 
palvelujärjestelmiä ja niiden toimivuutta. Suhtautuminen vammaisuuteen ja 
erilaisiin ihmisiin tuo oman leimansa vammaisperheen elämään. Päivähoito-
laki ja kehitysvammalaki antavat toiminnalle tietyt reunaehdot. Joukkotiedo-
tus ja tutkimukset levittävät vammaisuuteen liittyvää tietoutta laajemmalle 
yhteiskuntaan, mikä on auttanut ainakin autistisen lapsen vanhempia saamaan 
asiaansa paremmin esille.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten päiväkoti ja koulu 
keskeisinä mikrosysteemeinä pystyvät tukemaan vammaisen lapsen äitiä. 
Tutkimus antoi myös tietoa koko perheen tilanteesta, sillä äidit kertoivat siitä, 
miten henkilöstö on huomioinut perheen kokonaisuudessaan. Tutkimus avaa 
näkökulmia vanhemmuuden ilmiöstä, mutta ei sellaisenaan pysty kokonai-
suudessaan selvittämään sitä. Keskeisinä tutkimuksen tuloksina voidaan pitää 
äitien pääasiallisesti myönteisiä kokemuksia päivähoidon tuesta. He olivat 
saanet monipuolisesti sellaista tukea, jota juuri sillä hetkellä tunsivat tarvitse-
vansa. Tärkeimpänä asiana pidettiin vuorovaikutuksellista keskusteluyhteyttä 
päivittäin. Monet olivat saaneet tukea omaan äitiyteensä kannustuksen ja 
myönteisen palautteen muodossa, jolloin myös suhde omaan lapsen oli paran-
tunut. Siltala (2003, 17) tähdentääkin, että äidin on mahdollista löytää kyllin 
hyvä vuorovaikutus lapsensa kanssa silloin, kun joku toinen on siinä läsnä. 
Erityisesti yksinhuotajana toimivalle äidille päiväkodin antama kasvatuksel-
linen tuki tuntui eheyttävän elämäntilannetta.  

Henkilökunta oli myös osannut jakaa tietoa lapsen kehityksestä ja näin 
lisätä vanhempien kasvatustietoisuutta. Vanhempainkasvatuksen yleisenä 
tavoitteena on pidetty kasvatustietoisuuden kehittymistä (Huttunen & Hämä-
läinen 1993), mutta vammaisen lapsen erityispiirteet synnyttävät uusia tarpei-
ta, joihin vanhempien on reagoitava. Lapsen kuntoutusta suunniteltiin yhteis-
työssä ja tavoitteiden toteutumista arvioitiin säännöllisesti. Kuntoutustavoit-
teiden määrittelyssä ekologinen ja ekokulttuurinen suuntaus (Bronfenbrenner 
1979, Weisner & Gallimore 1994) pyrkivät huomioimaan lapsen kasvuolo-
suhteet, perhekulttuurin ja tavat sekä ympäröivän yhteiskunnan. Päiväkodin 
henkilökunnan arkipäivän toiminnassa heijastuvat johdonmukaisesti nämä 
ajatukset. Henkilökunta tiedostaa, että lasta ei voi kasvattaa ja kuntouttaa 
irrallisena kotikasvatuksestaan. 

Erityisen kiitoksen äidit antoivat koko perheen ja myös terveiden sisa-
rusten huomioimisesta. Perheen tilannetta tarkasteltiin kokonaisuudessaan ja 
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toiminta suhteutettiin sen mukaan. Joissakin lapsiryhmissä käytettiin Pikku-
Portaat (Saarela 1996) varhaiskasvatus- ja varhaiskuntoutusmallia, joka pe-
rustuu ekologiseen lähestymistapaan ja on tarkoitettu tukemaan vammaisten 
lasten perheitä. Sen pääperiaatteisiin kuuluu perheen arvostaminen varhais-
kasvatusprosessin säätelijänä sekä kasvatuspäätösten ja käytäntöjen perustu-
minen yhteisiin keskusteluihin vanhempien ja varhaiskasvattajien kesken. 
Varhaiskasvatuksessa pyritään turvaamaan lapsen kehitysedellytykset otta-
malla huomioon perheiden erilaisuus ja vanhempien erilaiset voimavarat. 
Mielestäni tämä tutkimus vahvistaa sen katsantokannan, että oikein toteutettu 
perhekeskeinen työ lähtee ekologisesta näkemyksestä, ja tämän suuntauksen 
mukaisten tukimuotojen toteuttaminen varhaiskasvatuksen piirissä tuottaa 
parhaimmat tulokset. 

Yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta korostava näkemys on myös in-
teraktionistisen tarkastelutavan teoreettinen perusta. Siinä painotetaan per-
heen ja kasvatuksen ammattilaisten välistä vuorovaikutusta, joka on yhtä tär-
keää niin päiväkodissa kuin koulussakin. Interaktionistinen ajattelutapa joh-
taa tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen vanhempien ja ammatti-ihmisten välil-
lä. Määttä (1999, 38) määrittelee tämän tasavertaisen toimintatavan vanhem-
pien valtaistumiseksi, jolloin vanhemmat otetaan täysvaltaisesti mukaan yh-
teistyöhön. Tärkeänä tavoitteena on välttää opitun avuttomuuden kehän syn-
tyminen, jotta vanhemmat löytäisivät tarvittavaa vahvuutta itsestään.  

Tarkastellessani tämän tutkimuksen tuloksia ja vertaillessani niitä näihin 
edellä mainittuihin lähestymistapoihin olen sitä mieltä, että päiväkodin henki-
lökunnan ja opettajien suhtautuminen vanhempiin sijoittuu pääasiallisesti in-
teraktionistiseen näkemykseen. Vuorovaikutuksellinen suhde alkaa vanhem-
pien kuuntelusta. Kartoitetaan niitä tarpeita ja toiveita, joita vanhemmat aset-
tavat. Annetaan äideille myönteistä tukea ja asiantuntijatietoa lapsen vam-
masta. Kannustetaan perheitä selviämään itse. Varsinkin autistisen lapsen ky-
seessä ollen vanhempien ohjaus voi tarkoittaa heidän perehdyttämistään täy-
sin uuteen opetuksen ja kuntoutuksen toimintatapaan. Perheen tilanteen 
muuttuessa myös tukitoimet joustavasti muokkautuvat tarvetta vastaavasti. 
Avoimuus ja rehellisyys yhteistyön toteuttamisessa on ensiarvoisen tärkeää 
samoin tasavertaisuus vanhempien ja ammatti-ihmisten välillä. Perheen vah-
vuudet otetaan yhteistyön lähtökohdaksi unohtamatta ongelmia, joita jokai-
sessa perheessä on. Kaiken yhteistyön tarkoituksena on antaa vanhemmille 
sellaisia valmiuksia, että he suoriutuvat kasvatustehtävästään. Afrikkalaisen 
sananlaskun mukaan lapsen kasvattamiseen tarvitaan mukaan koko kylä. 
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Vammainen lapsi on vanhemmille sellainen haaste, joka tarvitsee kasvatus-
työhön perheen rinnalle ekologisen lähiympäristön tuen. 

Vaikka kokemukset päiväkodin kanssa tehtävästä yhteistyöstä olivat 
miltei poikkeuksetta myönteisiä, sisältyy kahden äidin kokemuksiin myös 
pettymyksiä. Näissä kahdessa tapauksessa yhteiskunnan tuottamat päivähoi-
don palvelut eivät kohdanneet perheen tarpeita. Erään perheen vaikeavam-
mainen lapsi oli sijoitettu tavalliseen pienten lasten päivähoitoryhmään ilman 
mitään tukitoimia. Lapsella ei ollut avustajaa eikä ryhmän kokoa oltu pienen-
netty. Nämä lähtökohdat olivat ongelmalliset ja lisäksi henkilökunnalla ei 
ollut ammatillisia valmiuksia hoitaa lasta. Toisen perheen autistinen lapsi ei 
päässyt heti hoitoon ja äiti uupui hoitaessaan lasta. Äidille ei annettu kotiin 
mitään tukea eikä neuvoja terveydenhuollon puolelta ja siinä vaiheessa, kun 
lapsi tuli päivähoitoon, äidillä oli suuret toiveet lapsen kuntoutumisesta. 
Avointa vurovaikutuksellista suhdetta ei koskaan pystytty luomaan, eikä äiti 
saanut lapsen kehityksestä tarvitsemaansa tietoa. Molemmissa tapauksissa 
ongelmien kasaantuminen sai alkunsa päivähoidon resurssien pettämisestä, 
siis yhteiskunnan järjestämien palvelujen puutteellisuudesta. Nämä resurssit 
sijoittuvat eksosysteemin ja makrosysteemin alueelle. Eksosysteemiin kuulu-
vat sekä yhteiskunnan eri tukijärjestelmät että niiden laatu, määrä ja jousta-
vuus. Makrosysteemi taas on laajin ekologisen ympäristön järjestelmä. Se 
käsittää sosiaali- perhe- ja vammaispolitiikan ja niiden kautta välittyvät lait ja 
ohjeet. Nämä vaikuttavat siihen millaisia palveluja vanhemmilla on mahdol-
lista saada. Ferguson ja Ferguson (1987) tähdentää, että vanhemmille suunna-
tut tukitoimenpiteet pitää ajoittaa oikein. Liian myöhään, liian harvoin tai 
liian vähäisessä määrin annettu apu voi johtaa vanhempien kokemaan syylli-
syyteen, häpeään ja kiukkuun, joka ehkä kohdistetaan ammatti-ihmisten toi-
mintaan.  

Tutkimushaastattelut toivat esille sellaisia äitien kokemuksia, jotka eivät 
mielestäni asetu interaktionistisen tutkimustradition kenttään. Näitä koke-
muksia olen kuvannut luvussa Äidin ristiriitaiset tunteet. Mitään tähän suun-
taan viittaavaa tutkimusteemaa minulla ei haastattelussa ollut, vaan äidit itse 
halusivat puhua näistä asioista. Siltala (2003) korostaa, että vuorovaikutus 
äidin ja vauvan välillä on äärimmäisen herkkä ja helposti särkyvä. Vauvan 
psyykkinen tai fyysinen vammaisuus voi haavoittaa tätä vuorovaikutussuh-
detta. Koskaan aikaisemmin työssäni en ole kuullut äitien näin avoimesti 
kertovan omista tunteistaan. Ehkä heillä oli jotain ennakko-oletuksia siitä, 
mitä minä tutkijana haluaisin tietää, tai sitten nuo asiat vaativat päästä esille. 
Äidin ristiriitaiset tunteet pystyn yhdistämään ainoastaan psykososiaaliseen 
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tai psykodynaamiseen alueeseen. Sieltä löytyy käsitteitä: suru, syyllisyys, vi-
ha, kieltäminen, uutuudenjärkytys ja stressi, jotka ovat juuri niitä kokemuk-
sia, joista äidit kertoivat. Ajattelen kuitenkin niin, että nämä tunteet ovat 
ajoittaisia ja niitä on mahdollista hallita. Ristiriitaiset tunteet liittyivät lapsen 
vammaisuuden toteamisen aikoihin, koska silloin äiti on kaikkein haavoittu-
vaisin. Bruce ja Schultz (2002, 10) puhuvat siitä, miten vanhempia pitäisi oi-
keastaan varoittaa lapsen saaman diagnoosin jälkeisestä voimakkaasta stressi-
reaktiosta, jolloin henkistä tukea tarvitaan kipeästi.  

Siltalan (2003, 30) mukaan rakastamisen kyky on vanhempien kyllin ai-
toa sitoutumista lapseen, ja se suojaa ja jäsentää vihan tunteita niin, että ne 
eivät riistäydy hallitsemattomiksi. Surun katsotaan kuuluvan asiaan silloin, 
kun lapsen vammaisuus todetaan, sitä ei pitäisi kuitenkaan tulkita ylipääse-
mättömäksi tai jatkuvaksi. Se ei myöskään johda vanhempien neuroottiseen 
käytökseen eikä ole patologista. Suru on täysin normaali tapa reagoida lapsen 
vammaisuuteen ja tietty määrä surua seuraa aina mukana. Syyllisyys on sel-
lainen tunne, jota helposti ilmaistaan keskusteluissa terveydenhuollon am-
matti-ihmisten kanssa. Monissa tutkimuksissa tuodaan korostetusti esille 
syyllisyyden tunteita. Varsinkin autistisen lapsen vanhemmat ovat joutuneet 
kärsimään turhaa syyllisyyttä siksi, että autistisuuden katsottiin ennen johtu-
van äidin tunnekylmyydestä. Pitäisi tiedostaa, että syyllistäminen suuntautuu 
taaksepäin, eikä auta vanhempia. Työvuosieni kuluessa olen tavannut kym-
meniä autistisen lapsen äitejä ja vakuuttunut siitä, että lapsen autistisuuteen 
on löydettävissä jokin muu syy kuin pelkästään varhaisen vuorovaikutuksen 
puutteet. Monet äidit ovat tehneet lapsen hyväksi kaiken sen, mitä ihmiseltä 
voidaan kohtuudella vaatia. Pitäisi puhua enemmänkin vanhempien vastuun-
tunnon herättämisestä, jolloin tähdätään tulevaisuuteen ja kehitetään uusia 
toimintatapoja.  

Vanhempien jääminen ilman sosiaalista tukea ja palveluita aiheuttaa 
kestämättömiä paineita, josta seurauksena on stressiä, ahdistuneisuutta, vihaa, 
syyllisyyttä ja loppuunpalaminen (Ferguson & Ferguson 1987, 359–366). 
Vaikka edellä mainittu tutkijapari teoriassaan asettaa interaktionistisen näke-
myksen ainoaksi oikeaksi näkemykseksi, he kuitenkin tunnustavat, että näitä 
psykososiaalisen ja psykodynaamisen kentän tunnetiloja voi ilmetä vanhem-
milla. Psykodynaaminen näkemys johtaa sellaisiin käytäntöihin, joissa van-
hemmille halutaan antaa yksilöllistä tukea tunne-elämän ongelmiin. Jos per-
heen ongelmat ymmärretään päiväkodissa pelkästään psykologista näkökul-
maa painottaen, on kasvatuksen ammattilaisten vaikea kehittää sellaisia aut-
tamisen tapoja, jotka painottavat sosiaalisia ratkaisumalleja. Psykososiaalinen 
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työskentelytapa perustuu vanhempien kokoamiseen ryhmiin saamaan tietoa 
lapseen ja palveluihin liittyvistä asioista. Sosiaalisen näkökulman ensisijai-
suus ei tarkoita ongelmien kieltämistä tai varhaisen vuorovaikutuksen vähek-
symistä. Päiväkodin tukitoimenpiteet on hyvä tähdätä tästä hetkestä eteenpäin 
ja keskittyä perheen arkielämän sujumisen auttamiseen.  

Määttä (1999, 47–49) kritisoi voimakkaasti psykodynaamista ja psy-
kososiaalista suuntausta, mutta lieventää edellä olevia arviointeja toteamalla, 
että jotkut vanhemmat saattavat tarvita yksilöllistä neuvontaa tunne-elämän 
ongelmiin ja myöntää, että emotionaalisesta tuesta hyötyvät kaikki. Tutki-
mustulokseni vahvistavat sitä käsitystä, että ainakin sellainen äiti, joka yksin-
huotajana ponnistelee vammaisen lapsensa kanssa, ja jolla ei ole sosiaalista 
turvaverkkoa ympärillään, tarvitsee päivähoidon tukea myös emotionaalises-
ti. Nämä äidit kertoivat päivähoidon työntekijälle kaikki asiansa, omasta ter-
veydestä lähtien. Muutamat äidit olivat ihan pyytäneet anteeksi, koska vievät 
työntekijöiden aikaa omilla huolillaan. He totesivat, ettei heillä ole mitään 
muutakaan paikkaa, missä puhua. Päivähoidon työntekijät joutuvat joskus eh-
kä tahtomattaan terapeutin virkaan.  

Määttä (1999, 62) esittää suhteellisen tasapainon mallin, jossa kuvataan 
perheen selviytymistä. Keskeisenä pidetään sitä, onnistuuko perhe saamaan 
lähiyhteisöltä sen tiedon, tuen ja palvelut, joita he itse arvioivat tarvitsevansa 
selviytyäkseen ja jaksaakseen lapsen kanssa. Kun perhettä tyydyttävät ratkai-
sut on löydetty ollaan ”kyllä-reitillä”. Tuolloin saavutetaan perhe-elämän 
suhteellinen tasapaino ja arki sujuu toivotulla tavalla. Tasapaino voi kuiten-
kin järkkyä muutosten myötä, eikä lopulliseen tasapainoon päästäkään. Uu-
delleenarviointi alkaa uusin kysymyksin ja huolenaihein. Jos vanhemmat 
eivät ole saaneet riittävästi tietoa, tukea ja tarvittavia palveluja, joudutaan ”ei-
reitille”. Perhe kokee jäävänsä yksin lapsen kanssa ja mahdollisesti vetäytyy 
yhteistyöstä. Heistä tulee avoimen tyytymättömiä ja he saavat helposti ”han-
kalien”vanhempien leiman. Toisaalta muutamat vanhemmat pyrkivät etsi-
mään palveluita jopa ulkomailta, koska suomalainen palvelujärjestelmä ei ole 
kyennyt vastaamaan heidän tarpeisiinsa.  

Tämän tutkimuksen tuloksia tarkastellessa voidaan arvella, että interak-
tionistinen näkemys perheestä ja siitä seuraava työskentelytapa johtavat kohti 
kasvatuskumppanuutta. Tiilikka (2004, 1–2) puhuu siitä, miten ihmisen ek-
sistentiaalisuutta tukeva ihmiskäsitys on kumppanuuden toteutumisen edelly-
tys. Hahmotetaan toisen osapuolen tarpeet ja mahdollisuudet oman osuutensa 
hoitamiseen. Vaikka lapsi on vammainen, ei perhettä pidä vain siitä syystä 
määritellä poikkeavaksi tai toimintakyvyttömäksi. Toisaalta tutkimukseni tuo 
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esille sen tosiasian, että interaktionistinen näkemyksen mukainen tukeminen 
ei pysty vastaamaan täydellisesti kaikkiin vanhempien tarpeisiin. Myös ensi-
sijaisesti emotionaalista tukea tarvitsevia äitejä on, ja päivähoidon henkilö-
kunnalla pitäisi olla herkkyyttä vastata heidänkin tarpeisiinsa tai ohjata heidät 
muiden auttavien tahojen luo. Siinäkin suhteessa vanhempien kuuntelu on 
tärkein elementti yhteistyön pohjaksi. Jos vanhemmat ilmaisevat halunsa pu-
hua ongelmallisista tunteistaan, ei heitä pidä hiljentää tarjoamalla uusia pal-
veluja tai yrittää vähätellä heidän kokemustaan. Joskus vanhemmuus muo-
dostuu liian raskaaksi. Sinkkosen ja Kallandin (2001, 10) mukaan vanhem-
mat voivat rakastaa lastaan ja samalla olla kykynemättömiä hoitamaan tehtä-
väänsä omien taustatekijöidensä vuoksi. Vanhemman rakkaus voi näkyä jopa 
siten, että he luopuvat lapsesta, josta eivät kykene huolehtimaan. 

Olin asettanut yhdeksi tutkimukseni kysymykseksi, kohtaavatko vam-
maisten lasten äidit ja päiväkodin henkilökunta vuoropuhelussa toisensa, ja 
ollaanko yhteistyössä menossa kohti kasvatuskumppanuutta. Tutkimukseni 
tulosten perusteella voidaan todeta, että äitien ja henkilökunnan ajatukset yh-
teistyön toteutumisesta yhtyvät pääosin. Ehkä jossakin suhteessa voitaisiin 
tehdä vielä enemmän. Äidit kertoivat, että heillä on pohjaton tiedonjano lap-
sen vammaan liittyvissä asioissa. He kaipaavat vielä enemmän konkreettisia 
ohjeita ja opastusta siitä, mitä lapsen kanssa voitaisiin tehdä kotona. Toivo-
taan paljon ns. epämuodollisia tapaamisia vaikka iltapäiväkahvin tai avoimi-
en ovien merkeissä, koska silloin voisi nähdä lapsiryhmän toimintaa. Tärkeä-
nä pidetään ryhmän henkilökunnan pysyvyyttä, mikä takaa yhteistyön jatku-
vuuden. Samoin toivottiin, että lasta hoidosta hakiessa olisi mahdollisuus 
keskustella lapsen oman ryhmän aikuisten kanssa. Varhaiserityisopetuksen 
resursseja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon vanhempien ohjaamisen tär-
keys yhtenä työtehtävänä. Ryhmissä tarvitaan riittävästi henkilökuntaa ja ai-
kaa tämän tehtävän hoitamiseen. 

Tutkimukseni kokonaisvaltaiseen näkemykseen liittyy saumattomasti 
myös Rauhalan (1989, 1992, 1993) esittämä holistinen ihmiskäsitys. Van-
hemmuus vammaisperheissä on hyvin erilaista, eikä voida puhua vanhem-
muuteen liittyvistä piirteistä yleistäen niitä kaikkia koskeviksi. Mielestäni 
holistisen ihmiskäsityksen ajatukset ihmisen olemassaolon kolmesta perus-
muodosta tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus ja niiden ottaminen 
huomioon tutkimuksessa laajentaa vanhemmuuskäsitystä. Ihminen on kietou-
tunut oman elämantilanteensa kautta todellisuuteen. Elämäntilanteisuus on 
kaikkea sitä, mihin ihmisen kehollisuus ja tajunnallisuus on suhteessa. Elä-
mäntilanteisuus liittyy kiinteästi niihin kolmeen erilaiseen vanhemmuustyyp-
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piin, jotka olen tutkimuksessani esittänyt. Suurin osa tutkimuksen äidestä si-
joittui riittävän hyvän vanhemmuuden ryhmään. Lapsi hyväksyttiin perhees-
sä, vaikka kasvatukseen liittyviä ongelmia oli edelleenkin. Tutkimus toi esil-
le, että myös yksinhuoltajaäiti voi selviytyä, jos hänellä on tukea antavia su-
kulaisia tai ystäviä ympärillään. Vahvan vanhemmuuden äidit kokivat vam-
maisen lapsensa rikkautena ja haasteena. Äidin ja vammaisen lapsen suhde 
oli erityisen kiinteä, joissakin tapauksissa vaikutti siltä, että lapsi oli äidin en-
sisijainen elämäntehtävä. Kalland (2003, 198) varoittaa, että vanhemman voi-
makas tarve lapsen kehityksen tukemiseksi voi johtaa terapeuttina toimimi-
seen, jolloin kontrolloiva ja yliohjaava vanhemmuus on riskitekijä vuorovai-
kutuksessa.  

Särkyneen vanhemmuuden tyypilliset piirteet tulivat esille vain kahden 
ädin kokemuksissa. Yhteistä heille oli sosiaalisen turvaverkon niukkuus ts. 
perheen eristäytyneisyys ja lapsen vahvasti poikkeava käytös. Nämä kaksi 
äitiä olivat uupuneet niin psyykkisesti kuin fyysisesti ja heidän elämänhallin-
tansa oli heikkoa. Lounavaara-Rintalan (1992, 427–433) mielestä lapsen on-
gelmakäyttäytyminen on yhteydessä vanhempien heikkoon elämänhallinnan 
kokemukseen. Tämä elämäntilanteen vaikeus näkyi siinä, että kokonaisuute-
na vanhemmuus koettiin raskaana elämäntehtävänä. Elämäntilanteisuuden 
kokonaisuus muodostaa kehykset siihen, millaisena vanhemmuus toteutuu. 
Kokonaisuutta arvioimalla voi päätellä jotakin vanhemmuuden ilmiöstä. 

Rauhala (1989) toteaa, että osa ihmisen situaation komponenteista mää-
räytyy kohtalonomaisesti, jolloin hän ei ole itse voinut valita niitä. Äidit ovat 
halunneet lapsen, mutta kukaan heistä ei olisi toivonut vammaista lasta. Kui-
tenkin heidän on sopeuduttava tähän elämäntilanteeseen ja pyrittävä teke-
mään vanhemmuudestaan mahdollisimman hyvä. Vanhemmuuteen kasvami-
nen on oppimista. Yhdyn Pulkkisen (2002a) käsitykseen siitä, että vanhem-
muus on jatkuvaa oppimista ja lapsi on tärkein opettaja vanhemmille. Elä-
mänkokemukset tarjoavat perustan kaikenlaiselle oppimiselle, jos vain osa-
taan hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Jarvis (1987) ja Mezirow 
(1996) tähdentävät, että ihminen pystyy oman reflektiivisen ajattelunsa kautta 
näkemään asiat uudella tavalla ja muutos näkyy myös hänen toiminnassaan. 
Tutkimuksen mukaan lähes kaikki äidit tavoittivat ehjän vanhemmuuden 
kokemuksen viimeistään sillon, kun lapsi oli siirtymässä murrosikään. Äidit 
olivat oppineet muokkaamaan oman elämänsä juuri heille sopivaksi.  

Tajunnallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä tunteita ja kokemuksia, joi-
ta vammaisen lapsen äidit ovat lapsensa myötä käyneet läpi. Maailmankuvan 
muodostuminen ja kuva omasta itsestä ja äitiydestä liittyy kokemuksen kautta 
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tajunnallisuuteen. Tajunnallisuus liittyy myös niihin kokemuksiin ajatuksiin 
ja tunteisiin, joita päivähoidon henkilökunta äitiä tukiessaan käy läpi. Tätä 
toimintaa leimaa intentionaalisuus eli ominaisuus suuntautua tavoitteeseen eli 
tukea perheitä kasvatustyössä. Tutkimustulokset osoittavat, että henkilökunta 
pohtii keskuudessaan omia työtapojaan ja pyrkii kehittämään niitä siten, että 
perhettä autettaisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.  

Tutkimusaineiston runsaus vastasi fenomenologisen tutkimuksen tavoit-
teeseen paljastaa ilmiön kaikki olemuspuolet. Vanhemmuuden kokemuksen 
yltäkylläisyys ja rikkaus saivat ilmiasunsa tämän tutkimuksen tuloksissa jopa 
siinä määrin, että tulosten esittäminen tiivistetysti oli vaikeaa. Jatkotutkimus-
suunnitelmia on herännyt tämän raportin ulkopuolelle jääneen aineiston poh-
jalta. Haastattelin äitejä siten, että he kertoivat kokemuksistaan aina lapsen 
syntymästä lähtien, joten tuo ensitieto lapsen vammaisuudesta jäi osin tausta-
tiedoksi. Haluaisin syventää käsitystäni vanhemmuuden kokemuksista siten, 
että pystyisin seuraamaan perheen elämää lapsen syntymästä aina varhais-
aikuisuuteen asti. Erityisesti minua kiinnostaa äidin elämäntilanteisuuden jat-
kumo ja siihen liittyvät ekologisen ympäristön tekijät, jotka luonnollisesti 
osittain muuttuvat lapsen kasvaessa. Tutkimus toi esille sen tosiasian, että 
isän läsnäololla tai puuttumisella perheyhteydestä on suuri merkitys. Isän 
osuutta perheissä on tutkittu melko vähän. Tästä onkin herännyt suunnitelma 
haastatella myös näiden perheiden isiä. Tämä tutkimusraportti sisältää mah-
dollisesti sellaista tietoa, josta olisi hyötyä vanhempien kanssa työskentelevil-
le ammattilaisille, joten siitä olisi ehkä mahdollista työstää alan koulutukseen 
sopiva kirja. 

Mielestäni holistinen käsitys ihmisestä kokonaisvaltaisuudessaan sopii 
myös päivähoidon ihmisläheisen vuorovaikutuksen perustaksi. Vammaisen 
lapsen äitiä tai vammaista lasta ei voi auttaa irrotettuna situaatiostaan, omasta 
perheestään, koska kokemusta tulee tarkastella kokonaisuutena. Varhaiskas-
vatuksen alueella päivähoidon henkilökunta on se taho, joka on läheisessä 
vuorovaikutuksessa useimpien vanhempien kanssa, siksi tuon yhteistyön 
merkitystä ei pidä vähätellä. Varhaiskasvatustyöryhmän muistiossa vuodelta 
1999 todetaan, että yhteistyö vanhempien kanssa on selvästi lisääntynyt 
1990-luvulla, joten kehitys on kulkenut parempaan suuntaan. Tämä tutkimus 
tuo ehkä uusia ajatuksia ja innostaa ammatti-ihmisiä jakamaan omaa tietotai-
toaan ja samalla lisäämään vanhempien kasvatustietoisuutta. On tärkeää ym-
märtää, että vammaisen lapsen kohdalla emme pysähdy ainoastaan lapsen ja 
äidin väliseen suhteeseen, koska ongelmaa on arvioitava osana laajempaa yh-
teiskunnallista kontekstia.  
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9.2 Fenomenologisen metodin soveltaminen 
tutkimusaiheeseen ja tutkimusmenetelmien ja 
tutkimustulosten luotettavuus 

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa vammaisten lasten äitien ja 
päiväkodin henkilökunnan sekä koulun opettajien vanhemmuuteen liittyvistä 
kokemuksista. Olen pitänyt tutkimusta tehdessäni kaiken aikaa mielessäni, 
ikään kuin punaisena lankana, niitä tutkimusongelmia ja tavoitteita, joita olen 
tutkimustyön käynnistyessä asettanut. Tarkoituksena oli tutkia toisen ihmisen 
kokemusta juuri sellaisena kuin hän sen siinä tilanteessa henkilökohtaisesti 
kokee, sillä kokemukset muodostuvat yksilön omassa elämäntilanteessa, situ-
aatiossa. Tutkimustulosten analysoinnin aikana paneuduin ilmiöön aineiston 
pohjalta. Tutkittavan ilmiön ensisijaisuus ja tutkijan kyky olla läsnä tutkimal-
leen ilmiölle on kaiken fenomenologisen tutkimuksen ydin ja samalla se on 
tutkimuksen tieteellisyyden alkupiste (Perttula 2000, 428). 

Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu tutkimaan ilmiöitä, joiden perusta 
on tajunnassa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja sitä jäsentävässä kie-
lessä ja josta on vähän aikaisempaa tutkimusta. Kvalitatiivisen tutkimusot-
teen keskeisinä rakennetekijöinä voidaan pitää toisen ihmisen kokemusta, hä-
nen tapaansa ilmaista kokemuksensa, tutkijan kokemusta toisen ihmisen ko-
kemuksesta ja tutkijan tapaa ilmaista kokemuksensa toisen ihmisen koke-
muksesta. (Perttula 1995c, 98–100.) Kvalitatiivisessa tutkimusprosessissa tut-
kija väistämättä on osa tutkimaansa merkitysyhteyttä ja nämä yhteydet pitää 
tuoda julki. Siljanderin (1992, 21) mukaan tutkijan pitää ilmaista tutkimuksen 
tietoteoreettiset lähtökohdat ja omat sitoumuksensa sekä oma esiymmärryk-
sensä ilmiöstä, sillä sitoumuksistaan tietämätön tutkija toimii sokeasti ja 
satunnaisesti.  

 
Tutkimushaastattelut ja tutkimusaineisto 

Tutkimukseen on osallistunut 24 haastateltavaa ja ensimmäiset haastattelut 
tehtiin vuosina 1998–1999. Saadakseni tietoa äitien elämäntilanteen jatku-
mosta, haastattelin kahdeksaa äitiä uudelleen vuonna 2003, sekä lisäksi kuut-
ta erityisoppilaiden kanssa työskentelevää opettajaa. Tutkimusaineisto on laa-
dullista ja käsittää kaikkiaan 32 haastattelua. Tutkimushaastattelut ja aineis-
ton litteroinnin tein itse, joten aineiston käsittely on kauttaaltaan yhdenmu-
kaista. Perttula (1995c) toteaa, että haastattelijoiden erilaisen herkkyyden 
vuoksi eri haastattelijoiden tekemät haastattelut poikkeavat toisistaan siitä 
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huolimatta, että olisi pyritty niiden yhdenmukaisuuteen. Kvale (1996, 165–
171) tähdentää, että kun tutkija itse litteroi nauhoitukset, se mahdollistaa mer-
kittävien yksityiskohtien säilymisen. Mielipiteenäni on, että tämäntyyppises-
sä tutkimuksessa on eduksi, jos tutkija on itse tehnyt tutkimushaastattelut ja 
myös aineiston litteroinnin. Silloin hänellä on mahdollisuus tunnistaa ja ana-
lysoida tutkimushaastattelun vuorvaikutuksellisuutta ja asettaa merkitykset 
oikeisiin konteksteihin.  

Tutkimukseen on siis valikoitunut sellainen tutkimusjoukko, jolla on 
kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin va-
paaehtoista ja vain osa äideistä, joille olin osoittanut haastattelupyynnön, otti 
minuun yhteyttä. Sen sijaan kaikki päiväkotien henkilökunnan työntekijät, 
joita pyysin mukaan tutkimukseen, halusivat antaa haastattelun. Vammaisten 
lasten äidit kertoivat heti alussa, miksi he halusivat kertoa kokemuksestaan. 
Useimmat mainitsivat toiveensa siitä, että tutkimus jollain tavoin edistäisi 
vammaisten ihmisten asemaa. Monet halusivat kertoa myönteisistä kokemuk-
sistaan päivähoidossa. Kahden äidin motivaationa oli tuoda kokeneensa vää-
ryydet päivänvaloon. Monet äidit pitivät henkilökohtaista haastattelua heille 
sopivana ja kertoivat etteivät missään tapauksessa olisi vastanneet, jos heille 
olisi lähetetty monisivuinen haastattelulomake. Jälkikäteen arvioituna henki-
lökohtainen haastattelu oli tarkoituksenmukainen tapa aineiston keräämiseen. 
Kaikki haastateltavani niin äidit kuin ammatti-ihmiset ilmaisivat tyytyväisyy-
tensä keskustelun jälkeen. 

Fenomenologisen tutkijan on luotava aineistonhankintatilanteelle sellai-
nen konteksti, jossa tutkimukseen osallistujat voivat ilmaista kokemuksiaan 
niin, että he tuntevat olevansa rehellisiä itselleen. (Perttula 2000, 440.) Haas-
tattelu on ihmisten välistä vuorovaikutusta ja se saattaa olla myönteinen ko-
kemus. Myös itselleni nämä haastattelutilanteet olivat palkitsevia. Mielestäni 
pystyin välittämään aidon kiinnostukseni haastateltaville, ja he puolestaan 
kertoivat avoimesti kokemuksistaan. Kvalen (1996, 147) mukaan haastatteli-
jan tulisi olla asiantuntija sekä tutkimusaiheessaan että ihmissuhteissa. Tapa 
hankkia tutkimusaineistoa on fenomenologisen tutkimuksen kannalta yhtä 
keskeistä kuin tapa analysoida sitä. Mielestäni tässä tutkimuksessa toteutuu 
molemminpuolinen luottamus ja rehellisyys. Äidit kertoivat kokemuksistaan 
sillä luottamuksen tasolla, jota en pysynyt etukäteen odottamaan. Joissakin 
kohdin joudun eettisistä syistä pitämään osan aineistosta omana tietonani, jot-
tei kenenkään haastateltavan henkilöllisyys paljastuisi.  

Perttulan (1995c) mukaan tutkimusaineisto hankitaan fenomenologises-
sa tutkimuksessa ihannetapauksessa siten, että tutkittavat kuvaavat välittömiä 
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kokemuksiaan tutkittavasta psykologisesti mielenkiintoisesta ilmiöstä. Tut-
kimustehtäväni luonteesta johtuen katson, että valitsemani metodi soveltuu 
hyvin tämäntyyppisen kokemuksen tutkimukseen. Vanhemmuuden kokemus 
sinällään ja siihen liittyvänä lapsen vammaisuus on mielenkiintoinen ilmiö. 
Tämä tutkimus käsittelee myös ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita, joiden 
tutkimiseen fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen katsotaan soveltu-
van hyvin. 

Tutkimushaastatteluilta edellytetään, ettei tutkija rajaa kysymyksenaset-
teluillaan niitä sisältöjä, joita tutkittava haluaa tuoda esille. Muutoin ilmiön 
ulkopuolelle rajautuu merkityksiä, joita tutkija ei miellä siihen kuuluvaksi, 
mutta jotka haastateltava olisi siihen liittänyt. Teemahaastatteluin kerätyn tut-
kimusaineiston ongelmallisuus fenomenologisen psykologian tutkimuksessa 
on yhteydessä tähän näkökohtaan. Pitäytyminen tiukasti valituissa teemoissa 
tuo mukanaan sen, että ollaan etukäteen päätetty, minkä ilmiön teemat yhdes-
sä muodostavat. Näin syntyvä aineisto ei täytä fenomenologisen tutkimuksen 
vaatimuksia. Sen sijaan asia on toisin, jos etukäteen päätetyt teemat mielle-
tään itsenäisiksi ilmiöiksi, joiden välisistä merkityssuhteista tutkija on kiin-
nostunut. Edellytyksenä on myös, että haastattelija esittää teemat niin avoi-
mina, että tutkittavilla on mahdollisuus täyttää ne kokemuksensa mukaisilla 
merkityksillä (Perttula 1995c, 112).  

Omassa tutkimuksessani olin etukäteen hahmotellut joitakin hyvin 
avoimia teemoja, joita ajattelin haastattelussa käsiteltävän, ja katsoin tutki-
musaineiston kannalta olevan tarkoituksenmukaista. Erityisesti äidit halusivat 
kertoa paljon omista äitiyden kokemuksistaan ja johdattelivat alkuun päästy-
ään haastattelutilannetta. Tutkimukseni on kuitenkin kiinnostunut myös sosi-
aalisista suhteista ja ekologisen lähiympäristön merkityksestä perheelle, joten 
johdattelin keskustelua myös siihen suuntaan. 

 Jälkikäteen voin todeta, että haastatteluista tuli liian laajoja ja struktu-
roimatonta aineistoa oli liikaa, mutta siihen on oma osuutensa myös minulla. 
Halusin varmistaa aineistoni riittävyyden, koska kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa aineistolla on keskeinen osa. Aineistoa oli kuitenkin mahdollisuus raja-
ta siten, että äitien kokemukset ensitiedon saamisesta jätin taustatiedoiksi. 
Samoin henkilökunnan haastatteluista rajasin omat äitiyden kokemukset, kos-
ka tutkimustehtäväni ei käsitellyt niitä. Aineston laajuus ja sen mielekäs ra-
jaaminen aiheutti paljon työtä. Katson kuitenkin, että haastatteluilla oli työn-
ohjauksellista merkitystä päivähoidon henkilökunnalle, ja vammaisten lasten 
äidit saivat purkaa luottamuksellisesti kokemuksiaan. Tutkimushaastattelu 
palveli näin ollen molempia osapuolia.  
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Aineiston analyysi 

Mäkelän (1990, 47) mukaan kvantatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvi-
oidaan perinteisesti validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmasta. Kvalitatiivi-
sen tutkimuksen toistettavuutta ei kuitenkaan voi muotoilla reliabiliteettion-
gelmaksi eikä kvalitatiivisen tulkinnan osuvuutta voi rinnastaa tilastollisen 
mallin osuvuuteen tai selitysvoimaan. Siitä johtuen on tarpeen hakea muita 
mittapuita, joiden varassa voidaan arvioida kvalitatiivisen analyysin onnistu-
neisuutta.  

Tämä tutkimus perustuu fenomenologis-eksistentiaalis-hermeneuttiseen 
lähestymistapaan ja tutkimusmenetelmänä on käytetty fenomenologista sisäl-
lönanalyysia, jota sovellan tutkimustehtävässäni lähinnä Giorgin ja Perttulan 
tutkimusten mukaisesti. Giorgi (1988a) kuitenkin tähdentää, että metodi täy-
tyy muotoilla aina tutkittavan ilmiön ehdoilla, jotta se pystyy parhaalla mah-
dollisella tavalla tavoittamaan tutkimuksen kohteena olevan ilmiön. Olen 
pyrkinyt soveltamaan aineiston analyysiä siten, että äitien kokemusten analy-
soinnissa painottuu fenomenologinen lähestymistapa, kun taas kasvatuksen 
ammattilasten kokemusten analysoinnissa hermeneuttinen ulottuvuus tulee 
mukaan tulkinnan tarpeen myötä. On todennäköistä, että tutkimusaineisto 
kokonaisuudessaan avautuu syvimmin tutkijalle. Olen tehnyt tutkimushaas-
tattelut perheiden kotona ja samalla voinut havainnoida perheen elämää ja 
vuorovaikutussuhteita. Tiedän perheiden taustasta paljon sellaisia asioita, joi-
ta tutkimuksessa ei voi tuoda julki. Pyrkimykseni on kuitenkin tuoda esille 
vanhemmuuden kokemusta mahdollisimman ymmärrettävästi. 

Lincoln & Cuba (1985) määrittävät kvalitatiivisen tutkimusotteen luo-
tettavuuden koostuvan totuusarvosta, sovellettavuudesta, pysyvyydestä ja 
neutraalisuudesta. Totuusarvon kriteeriksi on esitetty vastaavuutta tai uskotta-
vuutta. Perttula (1995a, 41–44) on esittänyt kokemuksen tutkimuksen yleiset 
luotettavuuden kriteerit, joita on kaikkiaan yhdeksän: Tutkimusprosessin joh-
donmukaisuus, tutkimusprosessin reflektointi ja sen kuvaus, tutkimusproses-
sin aineistolähtöisyys, tutkimusprosessin kontekstisidonnaisuus, tavoitettavan 
tiedon laatu, metodien yhdistäminen, tutkijayhteistyö, tutkijan subjektiivisuus 
ja tutkijan vastuullisuus. Pyrin tarkastelemaan tutkimuksen luotettavuutta näi-
den kriteerien pohjalta. 

Fenomenologis-hermeneuttisesti sovelletun tutkimusmetodin katson 
johdonmukaisuudessaan soveltuvan monista tekijöistä koostuvan tutkimusai-
neiston käsittelyyn. Olen toteuttanut Giorgin (1988a, 10–19) kehittämää viisi-
vaiheista menetelmää ottaen mukaan välivaiheita, joiden katsoin auttavan 
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aineiston käsittelyssä. Metodin laajentamista tähän tapaan ovat käyttäneet 
myös muut tutkijat tutkimustehtävässään (vrt. Spinelli 1989, Perttula 1995). 
Tutkimustulosten esittelyssä olen ottanut oikeudekseni tuoda äitien ääntä 
enemmän kuuluville. Katsoin tuon ratkaisun antavan tutkimustyöhön aidom-
min sellaista toisen ihmisen kokemusta, joka itselleni on varsin vieras. Toki 
niissä yhteyksissä olen esittänyt myös tutkijan kielelle käännetyt merkitykset, 
jolloin lukija voi tehdä vertailuja, miten nuo merkitykset vastaavat äitien 
kokemuksia. Tämän kautta tutkimustulosten läpinäkyvyys paljastuu lukijalle.  

Tutkimusaineisto on tutkimusprosessissa keskeisessä asemassa ja pro-
sessi etenee aineiston ehdolla. Tutkimuksen aineiston kokoamiseen ja tutki-
mushaastatteluihin keskityin perusteellisesti, koska olin tietoinen aineiston 
merkityksestä laadullisessa tutkimuksessa. Myöhemmin jouduin toteamaan 
aineistoa olevan liikaa, mutta yhdistän sen omaan kokemattomuuteeni tämän-
tyyppisessä tutkimuksessa ja haluun varmistaa aineiston riittävyys. Toisaalta 
olisinko voinut toimia toisin? Ainakaan vammaisten lasten äitien haastatte-
luista en haluaisi poistaa mitään. Tutkimusprosessin kontekstisidonnaisuudel-
la tarkoitetaan tutkimustulosten sidonnaisuutta niihin todellisuuden ominais-
piirteisiin, jotka tutkimustilanteessa ovat olemassa. Olen esitellyt yksilökoh-
taisia merkityssuhteita tutkimuksessani varsin laajasti ja näin pyrkinyt säilyt-
tämään yksilökohtaisuuden tutkimusprosessissa mahdollisimman pitkään. 
Yksilökohtaisten vanhemmuuskertomusten tueksi kuvasin vammaisten lasten 
äitien vuorovaikutussuhteita ekologisen verkoston kuvaajilla. Nämä kartat 
ovat auttaneet minua paremmin hahmottamaan ekologisen lähiympäristön tu-
en äideille. Tutkijana tunnen vastuuni niin tutkimukseeni osallistuneita haas-
tateltavia kohtaan kuin tutkimuksellisten toimenpiteiden suhteen. Olen pyy-
tänyt ammatti-ihmisiä lukemaan äitien vanhemmuuskertomuksia ja tarkista-
maan ettei kenenkään henkilöllisyyttä niistä saada selville. Luonnollisesti itse 
olen jättänyt mainitsematta sellaiset tiedot, joista näitä asioita ilmenisi. 

Fenomenologisen ajattelutavan mukaan tieteellisyys perustuu aina käy-
tetyn metodin kykyyn tavoittaa tutkittavana oleva ilmiö. Fenomenologisen 
metodin muokkaaminen tutkittavaan ilmiöön sopivaksi on tutkijalle enem-
män velvoite kuin lupa (Perttula 2000, 429). Perttula (1995a) määrittelee 
myös fenomenologisen kokemuksen tutkimukseen kuuluvat erityiset luotet-
tavuuskriteerit. Fenomenologisessa tutkimuksessa nousee esille kysymys, mi-
kä on tutkittava ilmiö ja miten tutkija kietoutuu siihen. Luotettavuuden arvi-
oinnin keskeinen lähtökohta on tutkijan kyky tavoittaa ilmiö sellaisenaan, 
kuin se tutkittavalle ilmenee. Epäluotettavaa on, jos tutkija muuntaa ilmiön 
alkuperäisestä poikkeavaan muotoon, esimerkiksi muuttaa merkityssuhteen 
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numeeriseksi muuttujaksi. (Perttula 1995a, 44–46.) Tutkimustyössäni olen 
soveltanut aineiston analyysiin fenomenologista tutkimusmenetelmää ja esit-
tänyt tutkimustulokset tämän metodin mukaisesti. Aineiston analyysin pro-
sessi on mielestäni kuvattu yksityiskohtaisesti, jolloin tiedetään, mistä tutki-
mustulokset muodostuvat. 

Fenomenologisen tutkimuksen erityispiirteitä ovat sulkeistaminen ja 
mielikuvatasolla tapahtuva muuntelu. Sulkeistamisessa tutkija tietoisesti ref-
lektoi tutkittavaan ilmiöön etukäteen liittämiään merkityssuhteita ja pyrkii 
sen jälkeen siirtämään ne mielessään syrjään tutkimusprosessin ajaksi. Sul-
keistamisen onnistumista on mahdotonta osoittaa tai todentaa tutkimuksessa. 
Ainoastaan tutkijan vilpitön pyrkimys tavoitteiseen tuodaan tutkimuksessa 
julki ja lukija voi tehdä päätelmiä sen onnistumisesta tutkimusraportin koko-
naisuudesta.  

Fenomenologinen metodi on kuuntelemisen, läsnäolon ja vaikutetuksi 
tulemisen ankaraa toteuttamista. Fenomenologisen analyysin suurin haaste on 
yhdistää metodinen systemaattisuus etukäteisoletuksettomuuden turvatto-
muuteen. (Perttula 2000, 441.) Olen koulutukseni ja kiinnostukseni vuoksi 
tutustunut tutkimusaihetta käsittelevään kirjallisuuteen, mutta syvemmin 
perehdyin aiheeseen vasta tutkimustuloksia analysoidessani. Tutkimusaineis-
toni nosti esille monia mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin vasta tuolloin 
löysin sopivaa kirjallisuutta. Tutkimukseni analyysi eteni siis aineistolähtöi-
sesti. Haastatteluaineisto toi esille äitien elämäntilannetta kuvaavia kokemuk-
sia, joihin pyrin etsimään teoreettisia perusteluja aiemmista tutkimuksista. 
Yleistettävyysongelma kvalitatiivisessa tutkimuksessa ratkaistaan usein siten, 
että tutkimuksen kaikissa vaiheissa viitataan aiheesta tehtyihin aikaisempiin 
tutkimuksiin. Näin ilmiö on mahdollista suhteuttaa laajempaan kontekstiin ja 
perustella tutkimuksen tuloksia. (Alasuutari 1994, 205; Silverman 1993,160.) 

Mielikuvatasolla tapahtuvan muuntelun tarkoituksena on tutkijan mie-
lessä tapahtuvan vaihtoehtoisten merkitysten analyysin avulla selvittää tutkit-
tavan kokemuksen keskeinen sisältö (Perttula 1995a, 46). Tällä tarkoitetaan 
tutkittavien kokemusten kääntämistä tutkijan kielelle. Käännöstyöni olen 
tehnyt mahdollisimman johdonmukaisesti noudattaen haastateltavien ilmaisu-
ja ja havainnollistanut ne esimerkein tutkimuksessani. Käännöstyö on tutus-
tuttanut minut hyvin aineistooni ja auttanut aineiston käsittelyssä. 

Tutkimusta tulisi arvioida myös aineiston merkittävyyden ja yhteiskun-
nallisen tai kulttuurisen paikan näkökulmasta (Mäkelä 1990, 48–52, Larsson 
1993, 209). Yhteiskunnallinen hyvinvointi lähtee perheestä ja ehjällä van-
hemmuuden kokemuksella on merkitystä koko perheen hyvinvointiin. Per-
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heen hyvinvointi ja äidin jaksaminen heijastuu perheen muihin lapsiin, puo-
lisoon ja isovanhempiin eli koko mikrotason ekologiseen lähiympäristöön. 
Perheen jaksamisella on vaikutuksensa myös yhteiskunnan makrotasolla. 
Kun vammainen lapsi saa olla kotona, häntä ei tarvitse sijoittaa kodin ulko-
puolelle kehityvammalaitokseen. Tällä on myönteinen vaikutus perheelle ja 
vanhemmille, mutta myös yhteiskunnalle. Päivähoito on yksi julkisen sekto-
rin keskeinen ja taloudellisesti merkittävä alue, joten ei ole yhdentekevää, 
miten päivähoito toteuttaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Vanhem-
muuden tukeminen voi auttaa monia perheitä selviämään vaikeistakin tilan-
teista ja onkin toivottavaa, että tähän tehtävään panostetaan entistä enemmän 
myös yhteiskunnallisesti.  

Larsson (1993) toteaa, että keskeisiä laadun kriteerejä ovat tutkimuksen 
heuristinen arvo ja sisällön rikkaus sekä teorian kehittäminen. Onnistunut 
analyysi antaa lukijalle mahdollisuuden nähdä todellisuus uusin silmin ts. se 
antaa uusia ajattelun aineksia. Tutkimus on myös esitettävä sellaisessa muo-
dossa, että lukija tulee vakuuttuneeksi sen pätevyydestä. (Larsson 1993, 200–
204.) Tutkimuksen merkitys käytännön kehittämistoiminnalle on myös yksi 
arvioinnin kriteeri. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan mahdollisesti käyt-
tää varhaiskasvatuksen ja varhaisvuosien erityiskasvatuksen koulutuksessa. 
Tässä tutkimuksessa tutkimuksen tulokset on pyritty esittämään mahdolli-
simman selkeästi, jotta sitä voitaisiin hyödyntää myös päiväkotiyhteisössä. 
Uskon sen antavan ammatti-ihmisille uudenlaista näkökulmaa perhekeskei-
seen työskentelyyn. 



Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja … 225 

  
Lähteet 
 
Aho, S. & Laine, K. 2002. Minä ja muut. Kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutuk-

seen. Keuruu: Otava. 
Ahoinpelto, P. 1989. Pikku Heini. Helsinki: Kirjapaja. 
Ahola, S. 1999. Iljan äidiksi. ”Onko kuukin joku kuumailmapallo?” Juva: WSOY 
Ahteenmäki-Pelkonen, L. 1997. Kriittinen näkemys itseohjautuvuudesta: systemaatti-

nen analyysi Jack Mesirowin itseohjautuvuuskäsityksistä. Helsingin yliopisto. 
Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 157. 

Ainscow, M. 1997. Towards inclusive schooling. British Journal of Special Educa-
tion, vol 24, no: 1, 3–6. 

Ainsworth, M.D., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. 1978. Patterns of attachment: 
A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbau-
mAssociates. 

Alasuutari, P. 1994. Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. 
Alasuutari, M. 2003. Kuka lasta kasvattaa. Tampere: Tammer-Paino. 
Alatalo, T. 1999. Olen ja saan sanoa. Juva: WSOY. 
Alho, K. 1992. Työ ja -perheroolien yhteensovittaminen vammaisen lapsen vanhem-

pien kannalta. Uudenmaan CP-yhdistys ry yhteistyössä Työterveyslaitoksen 
kanssa.  

American Assosiation on Mental Retardation. 1995. Mental retardation. Definition, 
classification and systems of supports. Washington: American Assosiation on 
Mental Retardation. 

Arajärvi, T., Bacman, A. & Siltala, P. 1984. Lapsen psykosomatiikka. Espoo: Wei-
lin+Göös.  

Arajärvi, T. & Varila, E. 1992. Lastenpsykiatria tänään. Tampere: Tammer paino. 
Austin, J.K. 1990. Your child has a disability. Boston: Little Brown and Company. 
Autio, P., Palo, J., Kaski, M. & Manninen, A. 1993. Kehitysvammaisuus. Porvoo: 

WSOY 
Bailey, D. Jr. & Simeonsson, R. (Eds) 1988. Family assesment in early invertion. 

Columbus: Merrill Publishing Company. 
Bardy, M. 2002. Mistä vanhemmuus tehdään? Teoksessa: Onks ketään kotona? Kas-

vatuksen suuntaa etsimässä. Kolbe, L & Järvinen, K. (toim) Helsinki: Tammi. 
Batshaw, M.L. 1991. Your child has a disability. Boston: Little Brown and Company 
Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. 1995. The normal chaos of love. Cambridge: Polity 

Press. 



226 Tuula Tonttila 

 

Becman, P. & Pocorni, J. 1988. A longitudinal study of families of preterm infants: 
Changes in stress and support over first two years. The Journal of Special Edu-
cation 2, 55–65.  

Becman, P. 1991. Comparison of mothers´ and fathers´perceptions of the effect of 
young children with and without disabilities. American Journal of Mental Re-
tardation, 95; 5, 585–595.  

Belsky, J. 1984. The determinants of pareting: A process model. Child Developement 
55, 83–96. 

Benson, H.A.& Turnbull, A.B. 1986. Approaching families individualized perspec-
tive. Teoksessa: Horner,R.H. & Meyer, L.H & Fredericks, H.D. (toim) Educa-
tion of learners with severe handicaps. London: Paul. H. Brookes Publishing, 
127–157. 

Bolby, J. 1988. A Secure Base. Clinical applications of attachment theory. London: 
Routledge. 

Bristol, M.M. 1984. Family resources and succesfull adaptation to autistic children. 
Teoksessa: Schopler, E. & Mesibov, G. (toim) The effects of autism on the fam-
ily. New York: Plenum. 289–310. 

Bristol, M.M. 1987a. The home care of children with developmental disabilities. 
Empirical support for a model of succeful family coping with stress. Teoksessa: 
S. Landesman & P. Vietze (toim) Living environments and mental retardation. 
Washington: American Association on Mental Retardation.  

Bristol, M.M. 1987b. Mothers of children with autism or communication disorders: 
Successful adaptation and the douple ABCX model. Journal of Autism and De-
velopmental Disabilities, 17, 469–486  

Bristol, M.M., Gallagher, J.J. & Schopler, E. 1988. Mothers and fathers of young 
developmentally disabled and non disabled boys: Adaptation and spousal sup-
port. Developmental Psychology 24, 441–451. 

Bronfenbrenner, U. 1979. The ecology of human development: Experiments by nature 
and desing. Cambridge: Havard University Press. 

Bronfenbrenner, U. 1991. Kognitiivisen kehityksen ekologia: tutkimusmalleja ja 
pakenevia tuloksia 1 ja 2. Psykologia 4, 2–14; 5, 16–27. 

Bronfenbrenner, U. 1997. Ekologisten järjestelmien teoria. Teoksessa Vasta, R. (toim) 
Kuusi teoriaa lapsen kehityksestä. Kuopio: Kustannusosakeyhtiö Puijo. 

Bruce, E. & Schultz, C. 2002. Non-finite loss and challenges to communication be-
tween parents and professionals. British Journal of Special Education. Volume 
29, No. 1. 9–13.  

Bruner, J. 1986. Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press. 
Burr, W.R. & Klein, S.R. 1994. Reexaming family stress. London: Sage Publications. 



Lähteet 227 

 

Cahill, B.M. & Glidden L.M. 1996. Influence of child diagnosis on family and paren-
tal funktioning Down syndrome versus other disabilities. American Journal on 
Mental Retardation Vol. 101, No. 2, 149–160. 

Camberlin, J. 1997. A working definirion of empowerment. Psychiatric Rehabilita-
tion Journal 20 ,4, 43–46. 

Cassidy, J. 1999. The nature of the child’s ties. Teoksessa Cassidy, J. & Shaver, P. 
(toim) Handbook of attachment. New York: Guilford Press.  

Cullberg, J. 1997. Tasapainon järkkyessä. Psykoanalyyttinen ja sosiaalipsykiatrinen 
tutkielma. Helsinki: Otava. 

Cummings, S.T. 1976. The impact of the child`s deficiency on the father: a study of 
fathers mentally retarted and cronically ill children. American Journal of Ortop-
suchiatry 46, 246–255. 

Dale, N. 1996. Working with families of children with special needs. Partnership and 
practice. London: Routledge. 

Davern, L.A. 1997. Building partnership with parents. Teoksessa Giangreco, M.F. 
(toim) Quick-quides to inclusion. Ideas for educating students with disabilities. 
29–55. Baltimore: Brookes. 

Davis, H. 1993. Councelling parents of children with cronical illness or disability. 
Leicester: BPS Books. 

Davis, H. 2003. Miten tukea sairaan tai vammaisen lapsen vanhempia. Suom. Turu-
nen, O. Helsinki: Suomen sairaanhoitajaliitto. 

Davis, M. & Wallbridge, D. 1984. Äidin ja lapsen mysteeri: Winnicottin psykoana-
lyyttinen ajattelu. Suom. Hägglund, S.& Ketola, L. Espoo: Weilin+Göös. 

Delecato, C.H. 1995. Muukalainen keskuudessamme. Autistinen lapsi. Helsinki: Ha-
kapaino. 

Delius, C., Gatzemeler, M., Sertcan, D. & Wünshen, K. 2001. Filosofian historia 
antiikista nykypäivään. Suom. Ojanen, E. Köln: Druckhaus Locer GMBh.  

Dunst, C.J., Cooper, C.S., Wheeldreyer, J.C., Snyder, K.D. & Chase, J.H. 1988. Fam-
ily needs scale. Teoksessa: Dunst, D.J., Trivette, C.H. & Deal, A.G. Enabling 
and empowering families. Principles and guidelines for Practice. Cambridge: 
Brookline Books, 149–150 

Dunst, C.J. & Trivette, C.H. 1990. Assesment of social support in early intervention 
programs. Teoksessa: Meisels, S.J. & Shokoff, J. (toim) Handbook of early 
childhood intervention. New York: Cambridge Univercity Press, 326–349.  

Dunst, C.J., Johanson, C., Trivette, C.M. & Hamby, D. 1991. Family-oriented early 
intervention policies and practices: Family-centered or not? Exceptional Chil-
dren 58,2,115–126. 

Dyson, L.L.1991. Families of young handicapped children: parental stress and family 
functioning. American Journal on Mental Retardation, vol. 95, 623–629 



228 Tuula Tonttila 

 

Dyson, L. L. 1993. Response to the presence of a child with disabilities: Parental 
stress and family funktioning over time. American Journal on Mental Retarda-
tion, vol. 98, No.2 207–218 

Dyson, L. L. 1997. Fathers and mothers of school-age children with developmental 
disabilities: Parental stress, family funktion and social support. American Jour-
nal on Mental Retardation,vol.102, 267–279.  

Dyson, L. & Fewell, R.F. 1986. Stress and adaption in parents of young handicapped 
and nondisabled children: A comparative sudy. Journal of the Division for Early 
Childhood, vol.10, 25–35. 

Eriksson-Stjernberg, I. 1995. Äitiyden ja lapsettomuuden yhteys minäkuvaan. Teok-
sessa: Sorvettula, M. (toim.) Naisen terveys. Hyvän elämän strategiset mitat. 
Helsinki: Kirjayhtymä. 

Erityispäivähoidon työryhmän muistio. 1978. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevi-
en lasten päivähoito. Sosiaalihallitus. 

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Osuus-
kunta Vastapaino. 

 Ferguson, P.M. & Ferguson D.L. 1987. Parents and professionals. Teoksessa: 
Knoblock, P. (toim) Understanding exceptional children and youth. Boston: Lit-
tle Brown, 346–391. 

Fewell, R.F. 1986. A handicapped child in the family. Teoksessa: Fewell, R.F. & 
Vadasy, P.F. (toim) Families of handicapped children: needs and supports 
across the life span, 3–34. Austin: Pro-Ed.  

Forsberg, H. 2003. Hajottavat ja koossa pitävät tunteet. Teoksessa: Forsberg, H. & 
Nätkin, R. Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsin-
ki:Yliopistopaino. 

Fox, T.J. & Williams, W. 1991. Implemeting best practies for all students in their 
local school. Inclusion of all students through family and community involve-
ment collaboration and the use of school planning teams and individual student 
planning teams. Burlington: Vermont Statewide Systems Support Project Uni-
versity. 

Furman, E. 1992. Toddlers and their mothers. Indiana: Indiana University Press. 
Furneaux, B. 1988. Special children. Philadelphia: Open University Press. 
Gallagher, J.J., Becman, P. & Cross, A.H. 1983. Families of handicapped children: 

Sources of stress and its amelioration. Exceptional Children, 50, 10–19. 
Gallimore, R., Weisner, T., Kaufman, S. & Bernheimer, L. 1989. The social construc-

tion of ecocultural niches: Family accommodation of developmentally delayed 
children. American Journal on Mental Retardation, vol. 94, 216–230. 

 



Lähteet 229 

 

Gallimore, R., Weisner, T., Bernheimer, L., Guthrie, D. & Nihira, K. 1993. Family 
responses to young children with developmental delays: Accommondation ac-
tivity in ecological and cultural context. American Journal on Mental Retarda-
tion, vol. 98. No.2, 185–206. 

Gallo, A., Breitmayer, B.,Knafl, K.& Zoeller, L. 1991. Stigma in childhood cronic 
illness: A well sibling perspective. Journal of Pediatric Nursing 17/1, 21–25. 

Garbarino, J. 1990. The human ecology of early risk. Teoksessa S.J. Meisels & J.P. 
Shonkoff (toim) Handbook of early childhood intervention. Cambridge: Cam-
bridge University Press. 

Gillberg, C.1988. Autism och andra barnpsykoser. Stockholm: Natur och Kultur. 
Gillberg, C. 1992. Autism och autismliknande tillstånd hos barn, undomar och vuxna. 

Stockholm: Natur och Kultur. 
Gillberg, C. 1999. Autismi ja autismin sukuiset häiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. 

Helsinki: Kehitysvammaliitto. 
Gillberg, C. & Hellgren, L. 1990. Barn och ungdumspsykiatri. Stocholm: Natur och 

kultur. 
Giorgi, A. 1988a. Sketch of psykological phenomenological method. Teoksessa: 

Giorgi, A. (toim) Phenomenology and psychological research. 8–22. Pittsburg: 
Duquesne University. 

Giorgi, A. 1988b. The phenomenological psychology of learnin and the verbal learn-
ing tradition. Teoksessa: Giorgi, A. (toim) Phenomenology and psychological 
research. 23–85. Pittsburg: Duquesne University. 

Giorgi, A.1997. The theory, practice and evaluation of phenomenological metod as a 
qualitative research procedure. Journal of Phenomenological Psychology. Vol. 
28, 235–260. 

Goffman, E. 1968. Stigma: notes on the management of spoiled identity. Harmonds-
word: Penquin. 

Goffman, E. 1997. Minuuden riistäjät: tutkielma totaalisista laitoksista. Suom. Tark-
ka, A. & Suominen, R. Riihimäki: Mielenterveyden keskusliitto. 

Grönfors, M. 1982. Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. Juva: WSOY. 
Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. 1994. Competing paradigms in qualitative research. 

Teoksessa: Denzin, N.K. & Lincoln,Y.S. (toim) Handbook of qualitative re-
search. London: Sage Publications, 105–117.  

Habermas, J. 1972. Knowledge and human interests. Trans.Shapiro, J.J. London: 
Heinemann. 

Habermas, J. 1987. The theory of communicative action. Vol. II. Boston: Beacon 
Press. 

Halme, A. 1992. Jokaiselle autistille on löydettävä kommunikaatiomahdollisuus. 
Autismi 1/1992. Helsinki. 



230 Tuula Tonttila 

 

Harris, V. & McHale, S. 1989. Family life problems, daily caregiving activities and 
the psychological well-being of mothers of mentally retarded children. Ameri-
can Journal of Mental Retardation, 94, 231 –239. 

Harman, D. & Brim, O.1980. Learning to be parents: Programs and methods. Bev-
erly Hills: Sage publications. 

Hastings, R.P. & Brown, T. 2002. Behavior problems of children with autism, paren-
tal self-efficasy, and mental health. American Journal on Mental Retardation. 
Vol. 107, number 3, 222–232. 

Hautamäki, A. 1993. Down-lapsi perhe-elämän kaaressa – Vammainen lapsi elämän-
tavan kipupisteenä, kiintotähtenä tai valopilkkuna? Kehitysvammaliitto ry: Val-
takunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön julkaisuja, 62.  

Hautamäki, A. 1996. Stress and stressors in pareting a developmentally delayed child 
at different life stages.A-cross-sectional nordic study with representative sample 
of nonhandicapped children. University of Helsinki. Department of Teacher 
Education. Research Reports 165. 

Hautamäki, A. & Slotte, B. 1993. Kvinnan i Sigmund Freuds teorier – en grund för en 
modern kvinnopsykologi ? Helsingfors Universitet: SSKH Skrifter 3. 

Hautamäki, J., Lahtinen, U. , Moberg, S., & Tuunainen, K. 1996. Erityispedagogiikka 
I. Erityispedagogiikka tieteenä. Porvoo: WSOY. 

Heidegger, M. 1962. Being and time. New York: Harper & Row 
Heidegger, M. 2000. Oleminen ja aika. Suom. Kupiainen, R. Jyväskylä: Gummerrus 
Heikkinen, H. 1998. Kriisi opettaa. Teoksessa: Niemi, H. (toim) Opettaja modernin 

murroksessa. Jyväskylä: Atena 
Heller, T. Hsieh, K. & Rowitz, L. 1997. Maternal and paternal caregiving of persons 

with mental retardation across the lifespan. Family Relations, 46, 407–415. 
Hellsten ,T. 1996. Ihminen tavattavissa, kohtaamisen taito. Helsinki: Kirjapaja. 
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 1997. Tutki ja kirjoita. Tampere. Kirjayhtymä 

Oy. 
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2000. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. University Press. 
Hirsjärvi, S., Laurinen, L., ym. 2000. Kasvatustraditiot ja niiden muuttuminen. Teok-

sessa Laurinen, L. (toim) Koti kasvattajana, elämä opettajana. Juva: Atena kus-
tannus. 

Hochschild, A.R. 1997. The time bind. When work becomes home and home becomes 
work. New York: Metropolitan Books. 

Hoikkala, T. 1993. Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus. Jyväskylä: Gaudeanus.  
Holroyd, J. 1974. The questionnaire on resources and stress: An instrument to meas-

ure family response to a handicapped family member. Journal of Community 
Psychology, 2, 92–94.  



Lähteet 231 

 

Horn, J.D., Feldman, H.M. & Ploof, D.L. 1995. Parent and professional perceptions 
about stress and couping strategies during a child´s lengthy hospitalyzation. So-
cial Work in Pediatrics, 21; 1, 107–127. 

Howlin, P. 1998. Children with autism and asperger syndrome. A guide for practitio-
ners and carers. West Sussex: John Wiley & Sons. 

Hujala-Huttunen, E. & Nivala,V. 1996. Yhteistyö päivähoidossa. Kasvatuksen lapsi-
kohtainen suunnittelu yhteistyössä vanhempien kanssa. Oulu: Varhaiskasvatus 
Oy. 

Hujala, E. Puroila, A-M. Parrila-Haapakoski, S. & Nivala,V. 1998. Päivähoidosta 
varhaiskasvatukseen. Jyväskylä: Gummerrus. 

Hujala, E. Parrila, S. Lindberg, P. Nivala,V. Tauriainen, L. & Vartiainen, P. 1999. 
Laadunhallinta varhaiskasvatuksessa. Oulun yliopisto. Varhaiskasvatuskeskus. 
Oulun yliopistopaino. 

Husserl, E. 1989. Fenomenologins idé. (Die Idee der Phanomenologie) Uddevalla: 
Daidalos. 

Husserl, E. 1995. Fenomenologian idea: viisi luentoa. Suom. Himanka, J. Hämäläi-
nen, J. & Sivenius, H. Helsinki: Loki-Kirjat. 

Huttunen, J. 2001. Isänä olemisen uudet suunnat: hoiva-isiä, etä-isiä ja ero-isiä. Jy-
väskylä: PS-kustannus. 

Huttunen, R.-L. 1991. Alle kouluikäisen vammaisen lapsen äidin sopeutuminen ja sen 
tukeminen. Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos. Pro gradu- tutkiel-
ma. 

Huttunen, J. & Hämäläinen, J. 1993.Vanhempien kasvattajaominaisuuksista ja isätyy-
peistä. Teoksessa: Ojala, M. (toim) Suomalaista varhaiskasvatustutkimusta. 
Lastensuojelun keskusliitto. Julkaisuja 91. Mikkeli: Länsi-Savo, 99–124.  

Hytönen, J. 1993. Lapsikeskeinen kasvatus. Juva: WSOY 
Häggman-Laitila, A., Ruskomaa, L.,Euramaa, K.I. & Holm, P. 2000. Varhaista tukea 

lapsiperheille: Kokemuksia Lapsiperhe-projektin perhetyöstä. Mannerheimin 
lastensuojeluliitto. Helsinki: Käpylä-print. 

Hämäläinen, J. 1986. Vanhemmuuteen siirtyminen elämänmuutoksena. Perhekasva-
tuksellinen tutkimus vanhemmuudesta tulkinnallisen sosiologian viitekehykses-
sä. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen laitoksen julkaisuja. A.11/1986. 

Hänninen, K. Kalland, M. Martikainen, T. Saarinen, E. & Tainio, V-M. 1998. Hyvän 
elämän eväitä – yhteenvetoa. Teoksessa. Saarinen, E. (toim) Sairaan ja vam-
maisen lapsen hyvä elämä. Helsinki: Edita. 186–196. 

Härkönen, U. 2002. Esiopetus ja esiopetussuunnitelma varhaiskasvatuksen viiteke-
hyksessä. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita. N:o 84. 
Joensuun yliopistopaino. 

Ikonen, O. 1998. Autismi teoriasta käytäntöön. Juva: Atena Kustannus. 
Ikonen, O. 2000. Inklusiivisesta opetuksesta. Erityisopetuksen menetelmätieto.1/2000, 

3–7. 



232 Tuula Tonttila 

 

Ikonen, O. & Ojala, T. 2001. Vanhemmat ja HOJKS. Teoksessa Ikonen, O. & Virta-
nen, P. (toim) Erilaisia oppilaita, erilaisia lähestymistapoja. Jyväskylä: PS-
kustannus. 

Ikonen, O. & Juvonen, J. & Ojala, T. (toim) 2002. Kohtaamisia koulupolulla. Kasvun 
ja oppimisen tukeminen. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 

Itälinna, M. Leinonen, M. Saloviita, T. 1994. Kultakutri karhujen talossa. Kehitys-
vammaisen lapsen perheen voimavarat ja selviytyminen. Tampere: Kehitys-
vammaisten tukiliitto. 

Janhonen, S. & Nikkonen, M. 2001. Johdanto: Laadullinen tutkimusmetodologia 
hoitotieteellisen tiedon tuottamisessa. Teoksessa: Janhonen, S. & Nikkonen, M. 
(toim.) Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. Helsinki: WSOY. 

Jarvis, P. 1987. Adult learning in the social context. London: Croom Helm. 
Jarvis, P. 1997. Oppimisen paradokseja. Aikuiskasvatus 1, 12–17. 
Jernberg, A.M. & Booth, P.B. 2003. Vuorovaikutusterapian käsikirja. Jyväskylä: 

Psykologien kustannus.  
Jokinen, E. 1996. Väsynyt äiti, äitiyden omaelämänkerrallisia esityksiä. Tampere: 

Gaudeamus. 
Jokinen, E. 2002. Äitiys isyys ja julkiset fantasiat. Teoksessa: Kolbe,L. & Järvinen, K. 

(toim) Onks ketään kotona: kasvatuksen suuntaa etsimässä. Helsinki: Tammi. 
Juntunen, M. 1986. Edmund Husserlin filosofia. Fenomenologia ja apodiktisen tieteen 

idea. Helsinki: Gaudeamus. 
Kalland, M. 1995. Psychososial aspects of cleft lip and palate. Implications for paren-

tal education. Research report 138. Department of teacher education university 
of Helsinki. 

Kalland, M. 2002. Kiintymyssuhdeteorian kliininen merkitys: soveltaminen erityisti-
lanteissa. Teoksessa Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim) Varhaiset ihmissuhteet 
ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY, 198–233 

Kalland, M. 2003. Vauvan sairaus tai vamma varhaisessa vuorovaikutuksessa. Teok-
sessa: Niemelä, P.& Siltala, P. & Tamminen, T. Äidin ja vauvan varhainen vuo-
rovaikutus. Helsinki: WSOY.  

 Kalliopuska, M. & Karjalainen, S. 1988. Perheen elämänkaari. Helsinki: Yliopisto-
paino. 

Kannisto, H. 2002. Ymmärtäminen, kritiikki ja hermeneutiikka. Teoksessa Niiniluoto, 
I. & Saarinen, E. (toim) Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY. 

Karila, K. 1997. Lastentarhanopettajan kehittyvä asiantuntijuus – lapsirakkaasta 
opiskelijasta kasvatuksen asiantuntijaksi. Helsinki: Edita.  

Karlsson, G. 1993. Psychological qualitative research from a phenomenological 
perspective. Stocholm: Almqvist & Wiksell. 

Karttunen, R. 1995. Annetaanko vammaisen lapsen perheen hallita asiansa? Teokses-
sa: Helminen, M. (toim) Ensitiedosta evästä elämän hallintaan. Helsinki: Las-
tensuojelun keskusliitto. 33–39. 



Lähteet 233 

 

Kehitysvammaliitto. 1995. Kehitysvammaisuus. Määrittely, luokitus ja tukijärjestel-
mät. Helsinki: Hakapaino. 

Keltikangas-Järvinen, L. 1994. Hyvä itsetunto. Juva: WSOY 
Keltikangas-Järvinen, L. 2000. Tunne itsesi, suomalainen. Helsinki: WSOY. 
Kerola, K. 1987. Lauri poikani Lauri. Autistisen lapsen suljettu maailma. Helsinki: 

Kirjapaja. 
Kerola, K. 1991. Autistin elämänkaari vanhempien kokemana. Helsinki. Kehitys-

vammaliitto. 
Kerola, K. 1997. Autistisesti käyttäytyvien lasten perheperustainen varhaiskuntoutus. 

Teoksessa Matikka, L. (toim) Kehitysvammatutkimusta. Helsinki: Kehitysvam-
maliitto. 

Kerola, K. 1997. Strukturoitu opetus autistisesti käyttäytyvien lasten perheperustai-
sessa varhaiskuntoutuksessa. Akiva-projektin alkuvaiheet ja kolmen vuoden seu-
ranta. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. 39. Joensuun yliopis-
topaino. 

Kerola, K. 2000. Lauri. Teoksessa: Kerola, K. & Santalahti, S. Jukka ja Lauri suljetun 
maailman pojat. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Kiesiläinen, L. 1998. Vuorovaikutusvastuu: ammatilliset vuorovaikutustaidot kasva-
tusyhteisössä. Hämeenlinna: Karisto 

Kiianmaa, K. & Trygg-Jouttijärvi, M-M. 2001. Alis. Kyvyt käyttöön. Hämeenlinna: 
Karisto. 

Kiianmaa, K. 2002. Mika pystyisi parempaan. Teoksessa Ikonen, O. Juvonen, J. 
Ojala, T. (toim) Kohtaamisia koulupolulla. Kasvun ja oppimisen tukeminen. 
Keuruu: Otava. 

Kinnunen, U. & Mauno, S. 2002. Työ ja perhe-elämä vanhempien ja lasten näkökul-
masta. Teoksessa: Teoksessa: Rönkä,A. & Kinnunen, U. (toim) Perhe ja van-
hemmuus. Suomalainen perhe-elämä ja sen tukeminen. Keuruu: PS-kustannus  

Koivunen, H. 1997. Hiljainen tieto. Helsinki: Otava. 
Korhonen, M. 2002. Aina oli joku kotona. Teoksessa Kolbe, L. & Järvinen, K. (toim) 

Onks` ketään kotona. Pieksämäki: Tammi.  
Koskiaho, B. 1990. Ohi läpi ja reunojen yli. Tutkimuksenteon peruskysymyksiä. Hel-

sinki: Painokaari 
Kovanen, P. 2003. VARSU. Varhaisen oppimaan oppimisen suunnitelma. Johdanto. 

Juva: PS-kustannus. 
Kristeri, I. 1995. Haavoittunut vanhemmuus. Jyväskylä: Gummerrus. 
Kristeri , I. 2002. Vahvaan vanhemmuuteen. Hämeenlinna: Karisto Oy 
Kuivakangas, J. 1998. Äidin ja lapsen päällepuhuttu tarina. Jyväskylän yliopiston 

perhetutkimusyksikön julkaisuja ISSN 0788-639:7.  
Kujanpää, S. & Kerola, K. 1998. Perhetyö ja kotikuntoutus. Teoksessa Ikonen, O. 

(toim) Autismi teoriasta käytäntöön. Juva: Atena Kustannus Oy. 241–248. 
Kulomäki, T. 1992. Mitä on autismi ? Helsinki. Sosiaali ja terveyshallitus. 



234 Tuula Tonttila 

 

Kulomäki, T. 1993. Autismin arviointiasteikko CARS. Helsinki. Kehitysvammaliitto 
Kuronen, M. 1989. Onnellinen ja ongelmallinen äitiys. Tutkimus lasten hoidon ja 

kasvatuksen asiantuntijoiden äitiyttä koskevista käsityksistä. Tampere. Tampe-
reen yliopisto 108, 4 tutkimuksia n:o 2. 

Kvale, S. 1989. To Validate is to Question. In S. Kvale (ed) Issues of Validity in 
Qualitative Researsh. Lund: Studentlitteratur, 73–92. 

Kvale, S. 1996. Inter views. An introduction to kvalitative research inter viewing. 
London: Sage. 

Kyngäs, H. & Vanhanen, L. 1999. Sisällön analyysi. Hoitotiede vol. 11. 3–12.  
Lagerheim, B. 1992 . Tervettä puhetta lapsen vammaisuudesta. Juva: WSOY. 
Lagerspetz, K. 2000. Mitä tulee mieleen. Psykologin esseitä. Helsinki: Tammi. 
Laine, T. 2001. Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. 

Teoksessa: Aaltoila, J. & Valli, R. (toim) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jy-
väskylä: PS-kustannus, 26–43. 

Lamb, M. E. 1997. Fathers and child development: An introductory overview and 
guide. In M.E. Lamb (Ed) The role of the father in child development. New 
York: Wiley. 1–18 

Lamb, M.E. & Billings, L.A. 1997. Fathers of children with special needs. In M.E. 
Lamb (Ed) The role of the father in child development. New York: Wiley. 179–
190. 

Larsson, S. 1993. Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik 4, 194–211.  
Laukka-Sinisalo, H. 1994. Tarina kahdesta sammakosta. Keuruu: Otava. 
Lauri, S. & Elomaa, L. 1999. Hoitotieteen perusteet. Juva: WSOY. 
Lazarus, R.S. & Folkman, S. 1984. Stress, appraisal and coping. New York: Springer. 
Lehtinen, U. 2000. Moniammatillisuuden vaatimus. Teoksessa Ikonen, O., Virtanen, 

P. & Fadjukoff, P. HOJKS – erilaisia oppijoita, erilaisia lähestymistapoja. Jy-
väskylä: PS-kustannus. 

Leinonen, J. 2004. Vanhemmuus lapsen kasvuympäristön osana. Psykologia 3/2004. 
176–195.  

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. 1985. Naturalistic inquiry. London: Sage publications.  
Lounavaara-Rintala, H. 1992. Väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi: systeeminen tarkaste-

lu. Psykologia 6, 427–433.  
Lovaas, O.I. 1981. Me-Book, Teaching developmentally disabled children. Baltimore: 

University Park Press. 
Mahler, M., Pine, F. & Bergman, A. 1975. The psychological birth of the human 

infant symbiosis and individuation. New York: Basic Books. 
Marin, M.1994. Perhe ja moraali. Vuosisata perhekeskustelua. Juva: WSOY 
Mattus, M-R. 1989. Linnean tie elämään. Keinona kokonainen kuntoutus. Juva: 

WSOY 



Lähteet 235 

 

Mattus, M-R. 1993a. Kotikuntoutus on kovaa työtä” Varhaisvuosien erityiskasvatuk-
sen käsitteitä ja käytäntöjä I. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston erityispedagogii-
kan laitos. Research Reports 43. 

Mattus, M.-R. 1993b. Käenpoikana ikänsä ? eli mitä voimme tehdä vammaisen lapsen 
hyväksi. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliitto. 

Mattus, M-R. 1999. Perhelähtöinen arviointi: Haastattelumenetelmä interventiona 
HMI. Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos. Opetusmateriaali 11. 

McCubbin, H.I. & Patterson, J.M. 1983. The family stress process: The double ABCX 
model of family adjustment and adaptation. Mariage and family review 6, 7–37 

Merleau-Ponty, M. 2000. Esipuhe havainnon fenomenologiaan (suom. Kauppinen) 
Tiede ja edistys 3, 170–182.  

Metso, T. 2004. Koti, koulu ja kasvatus – kohtaamisia ja rajankäyntejä. Turku: Paino-
salama. 

Mezirow, J. 1991. Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: 
Jossey-Bass 

Mezirow, J. 1995. Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. 
Helsinki. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 

 Mezirow, J. 1996. Contemporary paradigms of learning. Adult Education Quarterly 
46, 3, 158–173. 

Milgram, N.A. & Atzil, M. 1988. Parenting stress in raising autistic children. Journal 
of Autism and Developmental Disabilities, 18, 415–424.  

Mitchell, D.R. 1985. Guidance needs and counselling of parents of persons with 
intellectual handicaps. Teoksessa N.N. Sing & K.M. Wilton (toim) Mental re-
tardation in New Zeland. Provisions, services and research. Christchurch. New 
Zealand: Whitcoulls Publishers, 136 –156 

 Mitchell, D.& Brown, R.I. (1991) Early intervention studies for young children with 
special needs. London: Chapman and Hall. 

Mittler, P., Mittler, H. & McConachie, H. 1986. Working together. Guidelines for 
partnership between professionals and parents of young children and young 
people with disabilities. Guides for Special Education no. 2. Unesco ED-
86/WS/47. 

Mittler, P. 2000. Working towards inclusive education. Social contexts. London: 
David Fulton Publishers. 

Moberg, S. 1998. Erityisopetuksen ja yleisopetuksen integraatio opettajan silmin. 
Teoksessa: Ladonlahti,T. Naukkarinen, A. & Vehmas, S. (toim) Poikkeava vai 
erityinen. Erityispedagogiigan monet ulottuvuudet. Juva: WSOY.  

Mäkelä, K. 1990. Kvalitatiivisen analyysin arviointiperusteet. Teoksessa: Mäkelä, K. 
(toim) Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Gaudeamus 

Mäki, I. & Rusanen, M. 1991. Vammaisen lapsen kasvatus ja palvelujen tarve. Uni-
versity of Jyväskylä. Deparment of Special Education. Research Reports 31. 



236 Tuula Tonttila 

 

Mäki, I. 1993. Monivammaisen lapsen arkipäivä. University of Jyväskylä.Deparment 
of Special Education. Research Reports 42. 

Mäki, O. A. 1998. Toivoisin eläväni päivän kauemmin kuin lapseni. Tampereen yli-
opisto. Vammala: Vammalan kirjapaino. 

Mäki-Opas, O. 1999. Murtuneet siivet: auttamisen ja muuttumisen mahdollisuudet. 
Helsinki: Kirjayhtymä. 

Männistö, E. 1994. Mitä perheelle tueksi. Kehitysvammaisten varhaiskavatustutkimus 
1990–1993. Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. tutkimuksia 
56. 

Määttä, P. 1999. Perhe asiantuntijana. Erityiskavatuksen ja kuntoutuksen käytännöt. 
Opetus 2000 sarja. Jyväskylä: Gummerrus. 

Määttä, P. & Lummelahti, L. 1996. Varhaiskasvatus. Teoksessa H. Blom, R. Laukka-
nen, A. Lindsröm, U. Saresma & P. Virtanen (toim) Erityisopetuksen tila. Hel-
sinki: Opetushallitus, 95–117. 

Niemelä, P. 1979. Äidiksi tuleminen ja äitiydestä irrottautuminen elämän kriisivaihei-
na. Teoksessa (Toim) K. Eskola, E. Haavio-Mannila & R.Jallinoja. Naisnäkö-
kulmia. Juva:WSOY. 155–182 

Niemelä, P. & Heino, L. 1980. Äitiyden hyväksyminen ja synnytys. Tiedostetun ja 
tiedostamattoman äitiyden hyväksymisen yhteys synnytyssuoriutumiseen ja  ko-
kemukseen.Turun yliopisto. Psykologian tutkimuksia 38. 

Niemelä, P. & Pylkäs, R. 1982. Äitiyteen valmentavien keskusteluryhmien puheenai-
heet. Turun yliopisto. Psykologian tutkimuksia 61. 

Niemelä, P. 1985. Vauva on tulossa – elämä muuttuu. Keuruu: Otava 
Niemelä, P. & Ruth, J-E. 1988. Esipuhe. Teoksessa: Niemelä, P. & Ruth, J-E. (toim) 

Ihmisen elämänkaari. Keuruu: Otava. 
Niemelä, P. 2003. Äitiyden tunteen syntyminen. Teoksessa: Niemelä, P, Siltala, P. & 

Tamminen, T. Äidin ja vauvan varhainen vuorovaikutus. Juva: WSOY. 
Niemelä, P., Siltala, P. & Tamminen, T. (toim.) 2003. Äidin ja vauvan varhainen 

vuorovaikutus. Juva: WSOY. 
Niemi, H. 1998. Koulu ja opettajankoulutus – yhdessä tulevaisuuden rakentamiseen. 

Teoksessa: Niemi, H. (toim.) Opettaja modernin murroksessa. Jyväskylä: Ate-
na. 

Niemi, H. 1999. (toim) Opettajankoulutus modernin murroksessa. Juva: Atena Kus-
tannus.  

Niemi, H. 2000. Vanhemmat ja koulu uutta yhteistyötä etsimässä. Teoksessa: Eke-
bom, U-M. & Helin, M. & Tulusto, R. Satayksi koulu ongelmaa. Helsinki: Edi-
ta. 

Niiniluoto, I. 1999. Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen ja teorianmuodostus. Keu-
ruu: Otava. 

Niiniluoto, I. & Saarinen, E. (toim) 2002. Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY. 
Niiniluoto, I. 2003. Totuuden rakastaminen. Tieteenfilosofisia esseitä. Keuruu: Otava. 



Lähteet 237 

 

Nopola, S. 1991. Äiti tuu ikkunaan. Äitiys elämä vai kohtalo. Juva: WSOY 
Nuutinen, P. 2000. Opettajat vallassa ja vallan alla Teoksessa: Enkenberg, J., Väisä-

nen, P. & Savolainen, E. (toim) Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedago-
giikasta. Joensuu: Joensuun yliopisto.  

Odom, S.L. & Diamond, K.E. 1988. Inclusion of young children with special needs in 
early childhood education: The research base. Early Childhood Research Quar-
terly 13,1,3–25 

Ojakangas, M. 1998. Lapsuus ja auktoriteetti. Pedagogisen vallan historia Snellman-
nista Koskenniemeen. Tutkijaliiton julkaisuja 85. 

Ojakangas, M. 2001. Piatas kasvatuksen mahdollisuus. Helsinki: Summa. 
Ojala, M. 1993. Täyttääkö varhaiskasvatuksemme kansainväliset mitat? Teoksessa: 

Ojala, M. (toim) Suomalaista varhaiskasvatustutkimusta. Lastensuojelun kes-
kusliitto. Julkaisuja 91. Mikkeli: Länsi-Savo.  

Ojala, M. 1999. Sosiaalis-kulttuurinen lapsen kehittymisen ja oppimisen analyysi: 
IEA PREPRIMARY -PROJEKTI. Teoksessa: Ruoppila, I., Hujala, E., Karila, 
K., Kinos, J., Niiranen, P. & Ojala, M. (toim). Varhaiskasvatuksen tutkimusme-
netelmiä 1999. Jyväskylä: Atena kustannus. 

Ojala, T. & Uutela, A. 1993. Rakentava vuorovaikutus. Helsinki: WSOY. 
Opettaja 2004 / 14. Helsinki: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. 
Orr, R.R. , Cameron, S.J. & Day, D.M. 1991. Coping with stress in families with 

children who have mental retardation: An evaluation of the ABCX model. 
American Journal on Mental Retardation 95, 444–450. 

Parke, R.D. 1995. Fathers and families. Teoksessa: M.H. Bornstein (toim) Handbook 
of parenting: vol. 3. Status and social conditions of parenting 27–63. Mahway, 
New York: Erlbaum.  

Patterson, J.M. 1988. Families experiencing stress. I.The family adjustment and adap-
tation responce model. II. Applying the FAAR model to healt- related issues for 
intervention and research. Family System Medicine 6, 2, 202–237 

Patton, M. Q. 1990. Qualitative evaluation and researsh metods. (2nd rev.ed) New-
bury Park:  Sage Publications 

Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. 1997. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 
Juva: WSOY 

Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. 1999. Perhe hoitotyössä. Teoria, tutkimus 
ja käytäntö. Porvoo: WSOY. 

Penn, H. 2005. Understanding early childhood: issues and controversies. Maiden-
head: Open University Press. 

Perttula, J. 1995a. Kokemuksen tutkimuksen luotettavuudesta. Kasvatus 1, 39–47 
Perttula, J. 1995b. Fenomenologisen psykologian metodi: kohti käsitteellistä selkeyt-

tä. Hoitotiede 7, 3–11 



238 Tuula Tonttila 

 

Perttula, J. 1995c. Kokemus psykologisena tutkimuskohteena: johdatus fenomenologi-
seen psykologiaan.Tampere. Suomen Fenomenologinen Instittuutti. 

Perttula, J. 1996. Ihminen elämäntilanteensa kokijana. Teoksessa Pulkkinen, L. (toim) 
Lapsesta aikuiseksi. Jyväskylä: Atena. 

Perttula, J. 1998. Mies merkitysten kudelmina. Psykologia 6/98, 389–399. 
Perttula, J. 2000. Kokemuksesta tiedoksi: fenomenologisen metodin uudelleen muo-

toilua. Kasvatus 5, 428–442. 
Perttula, J. 2001. Olenko onnellinen. Psykologista tunnustelua suomalaisen aikuisen 

onnellisuudesta. Jyväskylä: Gummerrus. 
Peterson, N.L. 1987. Early intervention for handicapped and At-risk children. Lon-

don: Love Publishing Company. 
Peräkylä, A.1990. Kuoleman monet kasvot. Tampere: Vastapaino 
Pietiläinen, E. 1997. Arvioidaanko yhdessä? SPECS-arviointi ja suunnittelumenetel-

män kokeilu varhaisvuosien erityiskasvatuksessa. Käsitteitä ja käytäntöjä IV. 
Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos, Research Reports 60. 

Pietiläinen, E. 1998. Kokonaisnäkemystä vammaisten lasten palveluihin. Teoksessa: 
Ladonlahti, T., Naukkarinen, A. & Vehmas, S. (toim) Poikkeava vai erityinen. 
Erityispedagogiigan monet ulottuvuudet. Juva: WSOY. 317–326. 

Pihlaja, P. & Svärd, P-L. (toim) 1996. Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Porvoo: 
WSOY. 

Pihlaja, P. 2001. Erityiskasvatuksen kehittäminen – hanketyöskentely 1999–2001. Te-
oksessa Pihlaja, P. & Kontu, E. Työkaluja päivähoidon erityiskasvatukseen. So-
siaali ja terveysministeriö. 2001:14. Helsinki: Edita. 

Poikkeus, A-M., Laakso, M-L., Aro, T., Eklund, K., Katajamäki, J. & Lajunen, K. 
2002. Vanhemmat kouluun, tukitoimia vilkkaiden lasten vanhemmille. Teokses-
sa: Rönkä, A. & Kinnunen, U. (toim.) Perhe ja vanhemmuus. Suomalainen per-
he-elämä ja sen tukeminen. Keuruu: PS-kustannus. 

Posa, T. 1998. Ultraäänitutkimuksella todettu sikiöpoikkeavuus vanhempien kriisinä. 
Oulu: Oulun yliopisto. 

Pulkkinen, L. 1996. Lapsesta aikuiseksi. Antena kustannus. Juva : WSOY. 
Pulkkinen, L. 2002a. Mukavaa yhdessä. Sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaali-

nen kehitys. Keuruu: Otava. 
Pulkkinen, L. 2002b. Koti, koulu ja yksityinen elämänpiiri hyvän elämän ankkureina. 

Teoksessa: Rönkä, A. & Kinnunen, U. (toim.) Perhe ja vanhemmuus. Suoma-
lainen perhe-elämä ja sen tukeminen. Keuruu: PS-kustannus. 

Puolimatka, T. 2004. Kasvatus, arvot ja tunteet. Vantaa: Tammi. 
Rantala, A. 1998. Perhekeskeinen työ varhaisvuosien erityiskasvatuksessa. Teoksessa: 

Ladonlahti, T. Naukkarinen, A. & Vehmas, S. (toim) Poikkeava vai erityinen. 
Erityispedagogiigan monet ulottuvuudet. Juva: WSOY. 317–326. 

Rauhala, L.1989. Ihmisen ykseys ja moninaisuus. Helsinki. Sairaanhoitajien koulutus-
säätiö. 



Lähteet 239 

 

Rauhala, L. 1992. Henkinen ihmisessä. Helsinki: Yliopistopaino 
Rauhala, L. 1993. Eksistentiaalinen fenomenologia hermeneuttisen tieteenfilosofian 

menetelmänä. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta 41. 
Rauhala, L. 1995. Tajunnan itsepuolustus. Helsinki: Yliopistopaino 
Rauhala, L. 1998. Ihmisen ainutlaatuisuus. Helsinki : Yliopistopaino 
Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppinen ja koulutus. Juva: 

WS Bookwell. 
Repstad, P. 1988. Närhet och distans. Kvalitativa metoder isamhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 
Roach, M.A. Orsmond, G.I & Barratt, M.S. 1999. Mothers and fathers of children 

with down syndrome: Parental stress and involvement in childcare. American 
Journal on Mental Retardation, vol. 104. No 5, 422–436 

Roll-Pettersson, L. 2001. Parents talk about how it feels to have a child with a cogni-
tive disability. European Journal of Special Needs Education. Vol. 16 No.1, 1–
14. 

Rousey, A.M., Best, S. & Blacher, J. 1992. Mothers’ and fathers’ perseptions of stress 
and coping with children who have severe disabilities. American Journal on 
Mental Retardation, vol. 97, No 1, 99–109. 

Roy, C.1976. Introduction to nursing: An adaption model. New Jersey: Englewood 
Cliffs. 

Rönkä, A. & Kinnunen, U. 2002. Perhe ja vanhemmuus. Suomalainen perhe-elämä ja 
sen tukeminen. Keuruu: PS-Kustannus. 

Saarela, M. (toim) 1996. Pikku-Portaat. Kasvamaan: syntymästä kolmevuotiaaksi. 
Helsinki. Kehitysvammaliitto. 

Saarinen, E. 2002. Fenomenologia ja eksistentialismi. Teoksessa: Niiniluoto, I. & 
Saarinen, E. Nykyajan filosofia. Helsinki: WSOY. 

Saarinen, E. 1998. Sairaan ja vammaisen lapsen hyvä elämä. Lastensuojelun Keskus-
liitto. Helsinki: Edita. 

Saisto, T., Salmela-Aro, K., Nurmi, J-E. & Halmesmäki, E. 2004. Vanhemmuuteen 
liittyvä stressi 2–3 -vuotiaan lapsen vanhemmilla. Psykologia 3/ 2004. 222–233. 
Vammalan kirjapaino.  

Salo, S. 2003. Kiintymyksen merkitys elämänkaaren aikana. Teoksessa: Sinkkonen, J. 
(toim) Pesästä lentoon. Kirja lapsen kehityksestä kasvattajille.Vantaa: WSOY. 

Saloviita, T. 1991. Kehitysvammainen perheessä. Tampere: Kehitysvammaisten tuki-
liitto. 

Saloviita, T. 1998. Erityisopetus kouluorganisaation patologiana. Teoksessa: Ladon-
lahti,T. Naukkarinen, A. & Vehmas, S. (toim) Poikkeava vai erityinen. Erityis-
pedagogiigan monet ulottuvuudet. Juva: WSOY.  

Saloviita, T. 1999. Kaikille avoimeen kouluun. Erilaiset oppilaat tavallisella luokalla. 
Jyväskylä: Gummerrus kirjapaino 



240 Tuula Tonttila 

 

Sartre, J-P. 1965. Eksistentialismikin on humanismia. Teoksessa: Sartre, J-P. Esseitä 
I. Suom. Lahtinen, A.T.K. Keuruu: OTAVA  

Satulehto, M. 1992. Elämismaailma tieteiden perustana: Edmund Husserlin tieteen 
filosofia. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta XXXIII. 

Schaffer, H.R. 1996. Social development. Oxford: Blacwell Publishers. 
Schmitt, F. 2003. Riittävän hyvä vanhemmuus. Teoksessa: Sinkkonen, J. (toim) Pe-

sästä lentoon. Kirja lapsen kehityksestä kasvattajille. Vantaa: WSOY. 
 Seligman, M & Darling, R.B. 1989. Ordinary families, special children. New York: 

The Guilford Press. 218–241. 
Seppälä, N. 2000. Yhteispelillä lapsen parhaaksi. Vanhempien ja ammattikasvattajien 

näkemyksiä lasten kasvatuksesta. Perhebarometri 2000. Väestöliitto katsauksia 
E 9. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos. 

Sevón, E. & Huttunen, J. 2002. Odottavan äidin vastuu. Teoksessa: Rönkä, A. & 
Kinnunen, U. (toim) Perhe ja vanhemmuus. Suomalainen perhe-elämä ja sen 
tukeminen. Keuruu: PS-kustannus.  

Shelton, B.A. 1990. The distribution of household tasks: Does wife’s employment 
status make a difference? Journal of Family Issues, 11, 115–135. 

Siimes, M. & Tuunainen, K. 1989. Sairas ja vammainen lapsi koulussa, lääketieteelli-
set ja opetukselliset perusteet. Lastensuojelun keskusliitto. Julkaisu 84. 

Siljander, P. 1988. Hermeneuttisen pedagogiikan pääsuuntaukset. Oulun yliopiston 
kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 55/1988. Oulun yliopisto. 

Siljander, P. 1991. Mitä on hermeneuttinen kasvatustiede. Kasvatus 1, 28–35. 
Siljander, P. 1992. Metodologisen elektismin ongelma kasvatustieteessä. Kasvatus 23 

(1), 14–21.  
Siltala, P. 2003.Varhainen vuorovaikutus kokemuksen ja tutkimuksen valossa. Teok-

sessa: Niemelä, P., Siltala, P. & Tamminen,T. Äidin ja vauvan varhainen vuoro-
vaikutus. Helsinki: WSOY.  

Silverman, D. 1993. Interpreting Qualitative Data: methods for analysing talk, text 
and interaction. London: Sage Publications. 

Sinkkonen, J. 1995. Lapsen kanssa hyvinä ja pahoina päivinä. Juva: WSOY.  
Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) 2002. Varhaiset ihmissuhteet ja niiden 

häiriintyminen. Helsinki: WSOY. 
Sinkkonen, J. 2003. Ammattilaiset vanhempien tukena. Teoksessa: Sinkkonen, J. 

(toim) Pesästä lentoon. Kirja lapsen kehityksestä kasvattajille. Vantaa: WSOY. 
Solnit, A.J. & Stark, M.H. 1961. Mourning and the Birth of a Defektive Child. Psy-

choanalytic Study of the Child, 16, 523–532. 
Spinelli, E. 1989. The interpreted world. An introduction to phenomenological psy-

chology. London: Sage Publications. 
Stern, D. 1982. Ensimmäinen ihmissuhde. Suom. Appelqvist, K. Jyväskylä: Gummer-

rus. 



Lähteet 241 

 

Stern, D. 1985. The interpersonal world of the infant: a wiew frompsychoanalysis and 
developmental psychology. New York: Basic Book. 

Stern, D. 1991. Spädbarnets interpersonella värld–ur psykoanalytiskt och utveclings-
psykologiskst perspektiv. Stocholm: Natur och Kultur. 

Stern, D. 1995. The motherhood constellation: A unifield wiew of parent-infant psy-
chotheapy. New York: Basic Books 

Stock, C. 2003. Tahatonta tohellusta. Sensorisen integraation häiriö lapsen arkielä-
mässä. Juva: PS-Kustannus. 

Stoneman, Z. & Waldman Berman, P. 1993. The effects of mental retardation, dis-
ability, and ilness on sibling relationships. Baltimore, Maryland: Paul H. 
Brookes Publishing. 

Taanila, A. 1997. Factors supporting the coping process in parents with cronically ill 
or disabled children. Oulu: Oulun yliopisto. 

Tahkokallio, K. 1998. Peruna kerrallaan, älyä tunteittesi taika. Juva: WSOY 
Tahkokallio, K. 2001. Kotipesän lämpöä etsimässä. Kirja vanhemmuudesta, rakkau-

desta ja rajoista. Helsinki: WSOY. 
Taipale, V. 1998. Lasten mielenterveystyö. Porvoo: WSOY.  
Takala, J.T. 1996. Opinnäyte ja sen ohjaaminen. Johdatus tutkimusprosessin hallin-

taan. Tampere: Gaudeamus. 
Takala, M. & Keso, P. 1999. Relto-toiminta Helsingissä 1996–1999. Erityislastentar-

hanopettaja tavallisessa päiväkodissa. Loppuraportti. Sosiaalivirastonjulkaisu-
sarja B 6/1999. Helsingin kaupunki. Sosiaali ja terveydenhuollon tietopalvelu. 

Takala, M. & Aunio, P. 2001. Laaja-alaisen varhaiserityisopetuksen painopistealueet. 
Kasvatus 3 / 2001, 261–272 

Tamminen, T. 1990. Äitien masennus imetys ja varhainen vuorovaikutus. Tampereen 
yliopiston julkaisusarja A. Vol. 304. 

Tamminen, T. 2004. Olipa kerran lapsuus. Juva: WSOY. 
Tashakkori, A. & Teddlie, C. 1998. Mixed Methodology. Thousand Oaks: Sage Publi-

cations. 
Tauriainen, L. 1992. Perheen tarpeiden kohtaaminen ja vammaisen lapsen tukeminen 

ekokulttuurisen teorian näkökulmasta. Teoksessa L. Alanen & P. Kähkö-
nen(toim) Arki, perhe, politiikka. Näkökulmia perheeseen ja perhetutkimukseen. 
Jyväskylän yliopisto. Perhetutkimusyksikön julkaisuja 3, 69–82. 

Tauriainen, L. 1994. Lapsi, perhe ja palvelut. Psyykkisessä kehityksessään viivästy-
neen lapsen varhaisvuosien kehityksen tukeminen. Jyväskylän yliopiston täy-
dennyskoulutuskeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 15. Jyväskylä: Jyväskylän 
yliopistopaino. 

Tauriainen, L. 1995. Ekokulttuurinen näkökulma vanhempien tukemisessa. Teokses-
sa: Helminen, M.(toim) Ensitiedosta evästä elämänhallintaan. Helsinki: Lasten-
suojelun keskusliitto, 235–250. 



242 Tuula Tonttila 

 

Tauriainen, L. 2000. Kohti yhteistä laatua. Henkilökunnan, vanhempien ja lasten 
laatukäsitykset päiväkodin integroidussa erityisryhmässä. Jyväskylä: Jyväskylä 
University Printing House. 

Timonen, T. 1991. Autismi. Käyttäytymisanalyyttinen näkökulma. Joensuun yliopisto. 
Helsinki. Kehitysvammaliiton julkaisu 60/1991 

Timonen, T. & Vinni, I. 1988. Autismi Suomessa. Helsinki. Kehitysvammaliitto. 
Trivette, C. M. & Dunst, C. J. 1992. Characteristics and influences of role division 

and social support among mothers of preschool children with disabilities. Topics 
in Early Childhood Special Education 12, 367–385. 

Trute, B. 1990. Child and parent predictors of family adjustment in households con-
taining young developmentally disabled children. Family Relations 39, 292–
297. 

Tuomainen, R., Myllykangas, M., Elo, J. & Ryynänen, O-P. 1999. Medikalisaatio ai-
kamme sairaus. Tampere: Vastapaino. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: 
Gummerrus. 

Turunen, K. 1997. Halut, arvot ja valta. Jyväskylä: Gummerrus. 
Töyri, A. 1998. Erityispäivähoidossa olevien lasten palvelutyytyväisyys. Erityispeda-

gogiikan Pro gradu tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiigan laitos. 
Vahtera, J. 1993. Työn hallinta, sosiaalinen tuki ja terveys. Työ ja ihminen 7, lisänu-

mero 1 
Varhaiskasvatustyöryhmän muistio.1999. Sosiaali ja terveysministeriön työryhmä-

muistioita 4. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2003. Oppaita 56. Helsinki: Stakes 
Varto, J. 1992. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Helsinki: Kirjayhtymä 
Varto. J. 1994. Filosofian taito 1. Helsinki: Kirjayhtymä 
Varto. J. 1995. Filosofian taito 2–3. Tampere: Kirjayhtymä 
Weisner, T.S. & Gallimore, R. 1994. Ecocultural studies of families adapting to 

childhood developmental delays. Teoksessa Leskinen, M. (toim) Family in fo-
cus. New perspecties on early childhood special education.University of Jy-
väskylä. Psychology and social research 108, 11–25. 

Viitala, R.1999. Integraatio ja sen toimivuus lastentarhanopttajien arvioimana. Li-
sensiaattityö. Jyväskylän yliopisto. erityispedagogiikan laitos.  

Viitala, R. 2000. Integraatio ja sen toimivuus lastentarhanopettajien arvioimana. 
University of Jyväskylä. Department of Special Education. Research Reports 
72. 

Wing, L. 1980 Autistic children, a guide for parents. London: St. Edmundsbury Press. 
Willoughby, J.C & Glidden, L.M. 1995. Fathers helping out: Shared child care and 

marital satisfaction of parents of children with disabilities. American Journal on 
Mental Retardation, vol. 99, 399–406 



Lähteet 243 

 

Winnicott, D.W. 1968. The family and individual development. London: Social Sci-
ence Paperbacks in Assosiation with Tavistock Publications. 

Winnicott, D.W. 1981. Lapsi perhe ja ympäristö. Suom. Hollo, I. Espoo: Wei-
lin+Göös  

Winnicott, D.W. 1986. Babies and their mothers. Massachusets: Addison-Wesley 
Publishing  

Winnicott, D. W. 1987. The maturational processes and the facilitating environment. 
New York: International Universities Press. 

Winton, P. & Bailey, D. Jr. 1993. Communicating with families: examining practices 
and facilitating change. Teoksessa: Paul, J. & Simeonsson, R.(toim) Children 
with special needs. Family, culture and society. 2nd ed. Orlando: Harcourt Brace 
Janovich College Publishers.  

Virpiranta-Salo, M. 1992. Vanhemmuus pienen vammaisen lapsen perheessä. Re-
search Reports 37. Jyväskylän yliopisto. Erityispedagogiikan laitos. 

Virpiranta-Salo, M. 1993. The development of parenthood in a family with an exep-
tional child. Teoksessa: Leskinen, M. (toim) Family in focus. New perspectives 
on early childhood special education. Psychology and social research 108. Uni-
versity of Jyväskylä. 109–123.  

Virtanen, T. & Moilanen, I. 1991. Mothers of children with mild neurological disabili-
ties: Adaptional outcomes. International Journal for the Advancement of Coun-
selling 14, 301–311. 

Vuori, J. 2001. Äidit isät ja ammattilaiset. Sukupuoli toisto ja muunnelmat asiantunti-
joiden kirjoituksissa. Tampere: Tampere University Press.  

Vuori, J. 2003. Äitiyden ainekset. Teoksessa: Forsberg, H. & Nätkin, R. Perhe mur-
roksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Yliopistopaino.  

Vuorinen, J. 2000. Koti ja koulu keskustelee – jatkoa vanhalle vai jotakin uutta? 
Teoksessa: Alhlbom, A. (toim) ym. Arviointi ja kehityskeskustelu. Koko kuva 
oppijasta. Jyväskylä: PS- kustannus. 

Överlund, J. 1996. Puhe ja kieli kehittyvät vuorovaikutuksessa. Teoksessa Launonen, 
K. & Korpijaakko-Huuhka, A (toim) Kommunikoinnin häiriöt. Helsingin yli-
opisto. Lahden tutkimus ja koulutuskeskus. 

 Åstedt-Kurki, P. 1994. Fenomenologisen lähestymistavan käyttö terveyden ja hoito-
työn kokemuksia koskevassa hoitotieteellisessä tutkimuksessa. Hoitotiede Vol. 
6 no 1/94, 2–7. 

Åstedt-Kurki, P. & Nieminen, H. 1997. Fenomenologisen tutkimuksen perus-
kysymykset hoitotieteessä. Teoksessa: Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, 
K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. Juva: WSOY. 

 
 
 



244 Tuula Tonttila 

 

Lait ja asetukset sekä niihin tehdyt muutokset: 
 
Laki lasten päivähoidosta 1973. 36/1973 sekä siihen tehdyt muutokset 698/1982, 
28/1985, 1119/1985, 681/1990, 1527/1995, 1129/1996, 156/2003. 
 
Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 ja siihen tehdyt muutokset 490/1990, 896/1992. 
 
Perusopetuslaki 1998/628. Koulusäädökset. Lakikokoelma. Helsinki: Edita.  
 
Valtioneuvoston asetus 2001 perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisis-
ta tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 1435/2001 



Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä lähiympäristön ja … 245 

Liitteet 
 
Liite 1. Yksilökohtaiset vanhemmuuskertomukset ja sosiaalisen verkoston 
kuvaajat 
  
(Äitien 1 ja 8 vanhemmuuskertomukset esitetty luvussa 6.3.4 Yksilökohtainen merki-
tysverkosto) 
 
Äiti 2 (ikä 30–35) 

Hän on n. 30-vuotias autistisen lapsen äiti, joka on yksinhuoltaja. Perheessä on myös 
toinen lapsi. Perheen isä hoitaa lapsia joskus, jotta äiti saa hetken levähtää, mutta äiti 
ei saa tarvitsemaansa tukea isältä, koska isä asuu toisella alueella. Lapsen autistisuus 
todettiin n. parivuotiaana, jolloin lapsi oli tutkimuksissa sairaalassa. Lapsi oli äidin 
mielestä vaativa vauvana. Hän söi kahden tunnin välein, ja äiti koki olevansa puo-
liunessa ensimmäiset kahdeksan kuukautta. Diagnoosin jälkeen äiti itki paljon yk-
sinään ja oli masentunut. Tämän jälkeen äidille tuli pakottava halu tietää kaikki autis-
mista ja hän luki kaiken kirjastosta saamansa tiedon. Hän ei halunnut aluksi puhua 
lapsen vammasta kenellekään, ei edes sukulaisille. Äiti toteaa, että hän halusi aluksi 
kieltää vammaisuuden, varsinkin lapsen puhumattomuus oli vaikea asia hyväksyä. 
Lapsen päivähoito ei järjestynyt heti ja äidistä oli raskasta odottaa hoidon alkamista 
yli vuoden ajan. 

Äiti on kokenut päivähoidon auttavana tahona. Hän toteaa, ettei jaksaisi lapsen 
kanssa ilman päivähoitoa, sillä autistisen lapsen hoito on raskasta. Lapsi vaatii jat-
kuvaa valvontaa, koska hän on vilkas ja ehtii tehdä monenlaista. Äiti on kokenut 
päivähoidon turvalliseksi paikaksi, mihin on mukava tuoda lapsi hoitoon. Äidin mie-
lestä päivähoitoryhmä on lapselle sopiva ja lapsi saa siellä kontaktia useampiin aikui-
siin. Hänelle on ollut helpottavaa se tunne, että lapsi viihtyy hoidossa ja tulee sinne 
mielellään, koska muihin hoitopaikkoihin lapsi ei ole jäänyt, vaan ryhtyy huutamaan 
äidin perään. Äiti kokee, että hänen kanssaan on keskusteltu ja häntä on kuunneltu 
päivähoidossa. Hän pitää tärkeänä, että lapsen toiminnasta annetaan palautetta. Kerro-
taan, mitä lapsi on tehnyt ja oppinut. Hän korostaa myönteisen palautteen merkitystä 
vanhemmille. Hän on kokenut myönteisenä, että vammaiseen lapseen suhtaudutaan 
ennen kaikkea ihmisenä, ei vammaisena. 

Äidillä on ollut vain tilapäisesti työtä. Kotona hän on vuorovaikutuksessa vain 
lasten kanssa. Perhe elää melko eristettyä elämää. Autistinen lapsi käyttäytyy ää-
nekkäästi ja hyvin poikkeavasti, joten äidin mielestä hänen kanssaan on vaikeaa lähteä 
mihinkään. Lukeminen ja hiljaisuudessa oleminen antavat äidille uusia voimavaroja. 
Äiti kokee muuttuneensa lapsen myötä rauhallisemmaksi eikä nykyään suutu juuri 
mistään. Hän toivoo, että lapsen sopeutuminen kouluun sujuisi ongelmitta. (Ekologi-
sen verkoston kuvaaja esitetty luvussa 7.1.4 Henkilökohtaisen turvaverkon yksilölli-
syys). 
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Äiti 3 (ikä 35–40) 

Hän on kehitysvammaisen/monivammaisen (joitakin autistisia piirteitä) lapsen äiti. 
Perheeseen kuuluu myös terveitä lapsia. Lapsen vammaisuus selvisi jo vauvana, kun 
lapsi sai usein vakavia epilepsia kohtauksia. Ensimmäinen puoli vuotta oli hyvin 
vaikeaa aikaa. Äiti mainitsee, että siitä kesästä hän ei muista mitään. Hän ei silloin 
pystynyt puhumaan muille kuin sairaalan työntekijöille. Lapsen isä oli paljon poissa ja 
asumusero oli tuolloin vireillä. Lasten isä tulee nykyisin tarvittaessa hoitamaan lapsia. 
Äiti keskustelee henkilökunnan kanssa lapsen päivän kulusta ja siitä, mitä lapsi on 
oppinut. Hän pitää tärkeänä näitä päivittäisiä keskusteluja. Luottamus henkilökuntaan 
on syntynyt ajan kanssa tutustuessa paremmin. 
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Äiti 3. sosiaalinen turvaverkko 
 
Äiti on huomannut, että henkilökunta on ammattitaitoista ja tietää asioista. Hän on 
saanut apua ja neuvoja lapsen kasvatukseen ja kokee henkilökunnan antamat neuvot ja 
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asioihin puuttumisen hyväksi. Kahdenkeskiset, päivittäiset keskustelut ovat hänen 
mielestään parhaita. Jos hän kysyi lapsen asioista keneltä tahansa henkilökunnan jäse-
neltä, niin jokainen osasi vastata ja jokainen oli tehnyt lapsen kanssa jotakin päivit-
täin. Hän on kokenut antoisaksi sen, että lapsen kehityksen kulkua mietitään yhdessä. 
Tämä on antanut hänelle tietoa lapsen taidoista ja positiivisesta kehityksestä. Hän on 
voinut puhua henkilökunnalle luottamuksellisesti kaikista perheen asioista. 

Perhe ja ystävät ovat hänelle voimaa antavia. Viikonloput hän haluaa omistaa 
perheelle ja nauttia kotonaolosta. Hänen miehensä alkoi vasta sopeutumisvalmennus-
kurssilla puhua omasta kokemuksestaan, joka jälkikäteen on herättänyt paljon keskus-
telua ja ajatuksia. Äiti kokee saavansa voimaa vammaisen lapsensa positiivisista 
piirteistä ja lasten kasvun ja kehityksen seuraamisesta. Hän pystyy päivä päivältä 
puhumaan yhä enemmän terveiden lastensa kanssa ja kokee, että he auttavat vammai-
sen lapsen hoidossa. Äiti kokee, että hän on kasvanut ihmisenä lapsensa myötä. Sieto-
kyky kasvaa, jolloin ei turhaan huolestu pienistä asioista. Toisaalta hän suojelee lasta 
enemmän, sillä pelkää jotain tapahtuvan lapselle. Hän toteaa, että oma hyvinvointi 
tulee lasten hyvinvoinnin myötä. Hän on oppinut ennakoimaan tilanteita lapsen kans-
sa, mikä auttaa selviytymään. 
 
Äiti 4 (ikä 25–30) 

Hän on kehitysvammaisen/ monivammaisen lapsen äiti. Perheeseen kuuluu isä ja 
vammaton lapsi. Isä osallistuu lasten hoitoon, vaikka äidin kertoman mukaan isälle 
lapsen vammaisuus on ollut vaikea asia ja prosessi vamman hyväksymiseksi on vielä 
kesken. Lapsen vammaisuus selvisi pikku hiljaa. Aluksi äiti kielsi pitkään sellaisen 
ajatuksen, vaikka hänen ystävänsä oli varovasti yrittänyt puhua asiasta. Diagnoosin 
jälkeen äiti koki helpotuksena päästä kotiin itkemään. Hän suri pitkään terveen lapsen 
menettämistä.  

Äidin mielestä jo ensikosketus päiväkotiin on tärkeä. Hän on kokenut lasta hoi-
toon tuodessaan ilmapiirin myönteiseksi ja vaistoaa omasta mielestään herkästi, miten 
lapseen suhtaudutaan. Hän arvostaa sitä, että lapsen päivästä kerrotaan ihan päivittäin, 
koska lapsi ei itse pysty kommunikoimaan. Hän on kokenut saavansa päivähoidon 
henkilökunnalta varmuutta omiin ajatuksiinsa lapsen kasvatuksesta. Hän arvostaa päi-
vähoidon tarjoamaa hyvää hoitoa ja lapsen erilaisuuden huomioimista. Hänen mielipi-
teitään äitinä on arvostettu ja kuunneltu. Hän on saanut vahvistusta ja tukea omille 
ajatuksilleen. Hän kokee myönteisenä sen, että päivähoidon henkilökunta ottaa per-
heen tilanteen kokonaisuudessaan keskusteluun mukaan. Vanhemmat tarvitsevat 
opastusta ja tukea myös kotona tehtävään kuntoutukseen. Hän tiedostaa sen, miten 
kotielämä ja kaikki tapahtumat vaikuttavat lapsen käyttäytymiseen. Hänen mielestään 
keskustelut ja vanhempainillat ovat olleet antoisia. Tutustuminen toisiin vanhempiin 
ja heidän lapsiinsa sekä kokemusten vaihtaminen keskenään on tärkeää. Hän kokee 
saavansa voimaa kehitysvammaliiton keskusteluryhmästä, jossa voi purkaa omaa 
kokemustaan toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Ystävät ovat hänelle tärkeitä 
ja myös lapsen myötä hän on saanut uusia ystäviä. Hän kokee työn tasapainottavaksi 
tekijäksi, koska silloin hän tuntee itsensä tärkeäksi ja keskittyy kodin ulkopuolisiin 
asioihin. Työpäivän jälkeen hän on kotona vain äiti, eikä aseta liian suuria paineita 
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kotona olemiselle. Hänen oma äitinsä on antanut paljon tukea ja suhtautunut lapsen 
vammaisuuteen hienosti. Äiti on kasvanut lapsen myötä vahvemmaksi varsinkin siinä 
tilanteessa, kun hän taisteli lapsen oikeuksista. Hän on havahtunut ymmärtämään 
omaa käyttäytymistään ja kiinnittää huomiota omiin reaktioihinsa tietyissä tilanteissa. 
Maailmankatsomus kokonaisuudessaan on muuttunut. Äiti tuntee itsensä voimak-
kaammaksi ja on tyytyväinen näihin muutoksiin. 
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Äiti 4. sosiaalinen turvaverkko 
 
 
Äiti 5 (ikä 35–40) 

Kehitysvammaisen/monivammaisen lapsen äiti. Lapsen vammaisuus tuli esille jo vau-
vana. Äiti koki masentavana sen tilanteen, koska lapsessa havaittiin vamma toisensa 
jälkeen. Perheessä on isä, joka tekee pitkää työpäivää ja on osittain matkatyössä. Äiti 
oli tiedon jälkeen kertomansa mukaan shokissa. Hän oli viikon kotona eikä pystynyt 
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puhumaan kenellekään asiasta eikä edes puhelimeen vastaamaan. Siitä selvittyään hän 
haki kaiken mahdollisen tiedon lapsen vammasta ja keskusteli lääkärien ja asiantunti-
joiden kanssa.  
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Äiti 5. sosiaalinen turvaverkko 
 
Äidin mielestä päivähoidon ja kodin yhteistyö ja vuorovaikutus on tärkeää arkipäivän 
asioiden sujumisen kannalta. Hän kokee, että on ollut tärkeää keskustella lapsen kas-
vatukseen liittyvistä asioista, jotta voidaan noudattaa samoja kasvatusmetodeja kotona 
ja päivähoidossa. Hän kokee, että päivähoito ei varsinaisesti ole se paikka, jonka 
pitäisi erityisesti tukea häntä äitinä vaan hän hakee sen tuen muualta. Hän on luottanut 
päivähoidon henkilökunnan ammattitaitoon ja voinut tuoda lapsen hoitoon turvallisin 
mielin. Hän kokee, että häntä äitinä on kuunneltu ja hänen toivomuksiaan lapsen 
hoidon suhteen on noudatettu. Hakiessaan lasta päivähoidosta hän on voinut keskus-
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tella henkilökunnan kanssa asioista kaikessa rauhassa. Vanhempainillat ovat hänestä 
myös omalla tavallaan antoisia. Niissä kuulee toisten vanhempien mielipiteitä. 

Hän on saanut tukea puolisoltaan, ystäviltä ja isovanhemmilta. Kaikki sukulaiset 
ovat suhtautuneet asiaan ilman turhaa säälittelyä tai syyttelyä. Hän on saanut tukea 
myös toiselta vammaisen lapsen äidiltä ja kehitysvammaisten keskustelukerhosta. Hän 
kokee saavansa lisää voimavaroja ystävien kanssa seurustelusta ja oman henkilökoh-
taisen ajan käyttämisestä. Hän on mielestään muuttunut ihmisenä vähemmän ehdot-
tomaksi ja hyväksyy paremmin toisten ihmisten katsantokannat. Hän ymmärtää, että 
harva asia täällä maailmassa on itseasiassa sellaista, miltä se näyttää. 
 
Äiti 6 (ikä 35–40) 

Hän on kehitysvammaisen lapsen äiti. Lapsi on sairastanut paljon varhaisvuosinaan. 
Perheen isä on matkatöissä ja siksi paljon poissa kotoa. Perheessä on myös vammaton 
lapsi. Lapsen vammaisuus havaittiin pian syntymän jälkeen. Vaikka lääkäri kertoi 
asiasta asiallisesti ja lämmöllä myötäeläen, oli lapsen vammaisuus äidille shokki. Hän 
kertoo, että hänelle tuli tukahduttava tunne ja aivan kuin jalat olisivat menneet alta 
pois. Äidillä on toisistaan poikkeavia kokemuksia päivähoidosta. Kokemus lapsen 
ensimmäisestä hoitopaikasta on ahdistava ja negatiivinen. Äiti kokee, että häntä ja las-
ta syyllistettiin lapsen vammaisuuden vuoksi. Aluksi äidille ei kerrottu lapsen ongel-
mista päivähoidossa, mutta hän vaistosi katseista ja pingottuneesta tunnelmasta, että 
jotakin oli vialla. Myöhemmin hän kuuli parhaan ystävänsä kautta siitä, miten negatii-
visesti lapseen suhtauduttiin ja tämä tieto järkytti häntä. Sen jälkeen tuntui, ettei mi-
kään sujunut ja viimeinenkin luottamus hoitajiin katosi. Äidille oli ahdistavaa viedä 
lasta hoitoon, koska hänellä oli sellainen tunne, että hänen pitäisi pyytää anteeksi lap-
sen tuomisesta päivähoitoon. Henkilökunta ei keskustellut äidin kanssa, vaan poistui 
mieluummin paikalta. Poikkeuksena äiti mainitsee yhden hoitajan, joka suhtautui 
lapseen huumorilla ja lämmöllä. Äidille kerrottiin aina vain huonoista asioista eikä 
koskaan mainittu lapsen positiivisista puolista. Myöhemmin lapsi pääsi toiseen hoito-
paikkaan ja kokemus siitä oli myönteinen. Siellä kanssakäyminen oli normaalia, ilman 
jännitteitä, ja luottamus toimi molemmin puolin. Äidillä oli sellainen tunne, että hän 
saattoi viedä lapsen hoitoon hyvällä omallatunnolla. Tämä oli äidille vapauttava ko-
kemus. Siellä asioista puhuttiin reilusti ja suoraan ja lapsen kasvatusta mietittiin yh-
dessä. Suhtautuminen lapseen oli lämmintä ja rauhallista, mutta kuitenkin johdonmu-
kaista. Lasta rajoitettiin tarpeen vaatiessa. Äidille kerrottiin niin hyvistä kuin huonois-
takin asioista tasapuolisesti. Lapsen koulun aloittaminen toi taas uusia yhteistyötahoja 
ja oli vaikeaa aikaa perheelle. Tuolloin äiti koki, että vaatimukset hänen ja lapsen 
suhteen kohdistuivat niin moneen suuntaan. Hän kertoo äitiyden olleen tavallaan 
kadoksissa silloin. 
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Äiti 6. sosiaalinen turvaverkko 
 
Äiti kertoo saaneensa tukea mieheltään, vaikka tämä onkin ollut matkatöissä. Viikon-
loppuisin heillä on ollut mahdollisuus keskustella ja jakaa vanhemmuutta. Äiti saa 
voimaa perheestään ja lapsistaan. Perheen toinen lapsi on äidin kertoman mukaan 
tavattoman kiltti, terve ja kaunis lapsi, todellinen ”hyvä päiväkotilapsi”. Äidin mu-
kaan tämä on tasapainottanut ja auttanut häntä vaikeuksien kestämisessä. Äidin suhde 
vammaiseen lapseensa on ollut läheinen ja herkkä. Äiti kertoo, että hän on hoitanut 
perheen arjen ja ollut sitoutuneena lapsiin. Äidin kertoman mukaan suhde vammai-
seen lapseen on ollut yliholhoava ja puolustava. Äidillä ei ollut aikaisemmin tarpeeksi 
rohkeutta vaatia oikeuksia, vaan hän itki ja suri asioita itsekseen. Nyt hän kokee ole-
vansa vahvempi ja omaavansa enemmän tietoa vammaisuudesta ja hoitaisi asiat ihan 
toisin, eikä turhaan syyllistäisi itseään.  
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Äiti 7 (ikä 30–35) 

Perheessä on autistisen lapsen lisäksi myös vammattomia lapsia. Perheen isä osallis-
tuu lasten hoitoon ainakin jonkin verran, lähinnä lapsen kuljettamiseen. Äiti itse ha-
vaitsi lapsen poikkeavan käytöksen, mutta lopullisen vahvistuksen antoi terveyden-
huollossa toimiva ystävä, joka kysyi äidiltä onko tämä huomannut lapsen autistiset 
piirteet. Lapsi pääsi tutkimuksiin, jossa diagnoosi varmistettiin. Äiti kertoo, että hä-
nelle annettiin autismipaperit käteen ja hänet jätettiin niiden kanssa yksin huoneeseen. 
Äiti olisi kaivannut, että joku olisi keskustellut hänen kanssaan diagnoosin saamisen 
jälkeen, koska hän oli kertomansa mukaan ”ihan maassa”. Vauvana lapsi ei nukkunut, 
vaan saattoi kirkua puoli kahteen asti yöllä. Äiti oli hyvin väsynyt ja päivähoitopaikan 
saamista jouduttiin odottamaan. Äidillä on hyvin negatiivinen kokemus päivähoidos-
ta.  
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Äiti 7. sosiaalinen turvaverkko 
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Odotukset päivähoidon kuntouttavan toiminnan suhteen olivat suuret. Kaikki alkoi 
mennä huonosti jo tutustumisvaiheessa. Äiti kertoo, että heidät jätettiin pihalle seiso-
maan henkilökunnan lähtiessä lasten kanssa kävelemään. Hänelle jäi se tunne, että he 
eivät ole tervetulleita sinne. Äiti on kokenut tiedonkulun päivähoidosta kotiin puut-
teelliseksi. Hän kertoo, että reissuvihkoon ei kirjoiteta lapsen päivän sujumisesta. Hän 
on myös odottanut, että henkilökunta soittaisi kotiin ja keskustelisi lapsen asioista. 
Hänelle on tullut se tunne, että hän soittaa aina väärään aikaan, jolloin henkilökunnal-
la on kiire. Hän on esittänyt kysymyksiä lapsen ruokailusta, mutta ei ole saanut vasta-
usta. Äiti mainitsee, että ryhmässä on liian vähän henkilökuntaa, koska jatkuvasti joku 
on sairaana. Äiti luottaa kuitenkin siihen, että lapsen perushoito tulee hoidettua, sen 
sijaan kuntoutus jää vähemmälle. Hän mainitsee puutteena sen, että iltaisin lasta 
hakiessa, siellä ei ole lapsen ryhmän työntekijöitä työssä, joten keskustelu lapsen 
asioista ei ole mahdollista. Äiti toivoisi enemän palautetta lapsen kehityksestä myös 
kirjallisesti, koska hän haluaa lukea asioista itsekseen omassa rauhassaan. Hoi-
toneuvottelu oli äidin mielestä niin turhauttava, ettei hän saanut siitä mitään. Äiti to-
teaa, että lapsi jää mielellään hoitoon. Lapsi on oppinut myös tunnistamaan vanhem-
mat, mitä hän ei aikaisemmin tehnyt. Hän myöntää, että hoidossa on ollut jotakin 
hyvää, jonka vuoksi hän haluaa lapsen jatkavan hoitopaikassa. Hän toivoisi, että 
päivähoito ottaisi enemmän vastuuta lapsesta helpottaakseen vanhempien asemaa. Äiti 
tuntee saavansa voimaa omista harrastuksista. Hän on tyytyväinen siitä, että perhe on 
pysynyt jollain tavoin koossa vaikeuksista huolimatta. Äiti käy toisten lasten kanssa 
harrastuksissa, mutta suunnittelee kehittävänsä yhteisen harrastuksen myös vammai-
sen lapsen kanssa. Hän ottaa omaa aikaa ja käy silloin vaikka alennusmyynneissä. 
Hän kertoo, että perheessä tehdään asiat usein erikseen. Ongelmana on vaikeus lähteä 
koko perheen kanssa kyläilemään tai matkoille, koska vammaisen lapsen käytös on 
ongelmallista vieraissa tiloissa. Hän kertoo, että hänestä itsestään tuntuu, että hän 
kävelee vihaisen näköisenä, eikä siksi voi aina lähteä kodin ulkopuolelle. Kuitenkaan 
kukaan ulkopuolinen ei ole sanonut häntä mitenkään oudonnäköiseksi. Terveiden 
lasten oppiminen ja kehittyminen on opettanut häntä iloitsemaan pienistä asioista. 
 
Äiti 9 (ikä 25–30) 

Perheen lapsi on kehitysvammainen/monivammainen. Perheeseen kuuluu isä ja tervei-
tä lapsia. Lapsen vammaisuus todettiin jo varsin pienenä. Aluksi äiti ei reagoinut juuri 
mitenkään lääkärin kertoessa lapsen vammasta, mutta kotiin tultua paha olo ja suru 
valtasivat mielen. Äitiä vaivasivat hyvin ristiriitaiset tunteet ja hän itki paljon. Toisen 
lapsen myötätunto äitiä kohtaan herätti hänet ajattelemaan asiaa uudelta kannalta. Hän 
pystyi näkemään asiassa positiivisia puolia ja keskittymään vammaisen lapsen autta-
miseen. Päiväkodin tarjoama turvallinen hoito auttaa perhettä jaksamaan. Äiti kokee 
jaksavansa paljon paremmin hoitaa lapsiaan ja perheen elämä on kaikinpuolin helpot-
tunut hoidon myötä. Hän voi laittaa lapsen turvallisin mielin hoitoon ja luottaa henki-
lökuntaan. Yhteiset keskustelut antavat tietoa lapsen kehityksestä ja sitten voidaan 
yhdessä suunnitella lapsen kuntoutusta. Reissuvihon välityksellä on vaihdettu kuulu-
misia ja äiti on käynyt keskustelemassa päiväkodissa aika ajoin. Hän on kokenut 
vanhempainillat antoisiksi, koska niissä kuulee toisten vanhempien mielipiteitä. Lap-
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sen varhaisvuosina äiti ei saanut riittävää tukea mieheltään, koska isä oli sitä mieltä 
ettei lapsessa ole mitään vikaa ennen kuin se varmasti todetaan. Toisaalta isä oli val-
mis hyväksymään lapsen sellaisena kuin tämä on. 
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Äiti 9. sosiaalinen turvaverkko 
 
Äiti kertoo oman äitinsä suhtautumisesta lapsen vammaisuuden selvittyä. Tämä oli 
välittömästi rientänyt tarkastamaan lasta ja päivitellyt lapsen vammaisuutta ja tehnyt 
omia arvioitaan lapsesta. Äidin kertoman mukaan tämä on hänen äitinsä tapa suhtau-
tua kaikkeen muuhunkin, joten hän tavallaan ymmärtää reaktion. Äiti kokee ihmisten 
kyselyn luonnollisena, koska silloin hän voi kertoa lapsesta. Hän saa voimaa perhees-
tään ja omasta käsityöharrastuksesta. Hän on oppinut laittamaan asioita tärkeysjärjes-
tykseen, eikä hän enää takerru pikkuasioihin. Elämää osaa arvostaa toisella tavalla. 
Hän on tyytyväinen itseensä selvittyään tästä kaikesta. Lapsen vammaisuus ei ollut-
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kaan mikään maailmanloppu. Äiti kertoo, että hän osaa olla onnellinen lapsesta ja 
siitä, että perhe voi hoitaa lasta kotona.   
 
Äiti 10 (ikä 25–30) 

Perheen lapsi on kehitysvammainen/ monivammainen. Perheessä on myös vammat-
tomia lapsia ja perheen isä osallistuu aktiivisesti lasten hoitoon. Lapsen vammaisuus 
tuli esille kehityksen myötä. Äiti koki aluksi voimakasta ahdistusta ja lopullisen diag-
noosin saaminen oli ikään kuin leima, ettei tästä lapsesta tule mitään. Hänellä on ollut 
lapsen isän varaukseton tuki koko ajan ja hän sanookin, ettei olisi millään jaksanut 
ilman miestään. Äidillä on ollut heti alusta alkaen läheinen yhteistyö päivähoidon 
kanssa. Keskusteluyhteys henkilökunnan kanssa on toiminut päivittäin ja äiti on saa-
nut tietoa lapsen päivän kulusta. Tämä on auttanut perhettä kotikasvatuksessa, koska 
kotona tiedetään taustaa ja osataan ohjailla lapsen iltatoimia. Äiti korostaa yhteistyön 
läheisyyden merkitystä. Tällöin vanhemmat pystyvät kysymään neuvoja henkilökun-
nalta ja toisaalta antamaan myös tukea henkilökunnalle vastavuoroisesti. Hän kertoo 
purkaneensa myös omaa surutyötään kertoessaan asioista henkilökunnalle. Äidin 
mielestä lapsen jääminen mielellään hoitoon ja vastavuoroinen kontakti henkilökuntaa 
rakentaa hänen omaa hyvinvointiaan. Hän kokee hoitoneuvottelut antoisiksi, koska 
niissä pohditaan lapsen kuntoutusta perusteellisesti tarkastellen saavutettuja tavoitteita 
ja suunnitellen tulevaa. Äiti kertoo, että hän on nauttinut lapsistaan ja rakastanut heitä 
juuri niin paljon kuin on mahdollista. Hän on hakeutunut vammaisharrastuksiin ja 
tavannut siellä toisia vanhempia. Parasta antia näissä tapaamisissa on tunne, että on 
oikeissa joukoissa. Perhe on tutustunut toisiin vammaisperheisiin ja saanut heistä 
hyviä ystäviä. Äiti toteaa, että isä olisi jossain vaiheessa tarvinnut ulkopuolista apua 
enemmän kuin sai. Äiti kertoo, että keskustellessaan erään äidin kanssa, joka oli juuri 
saanut kehitysvammadiagnoosin lapsestaan, hän koki juuri samoja tunteita. Hän roh-
kaisi toista puhumaan tunnistaessaan tämän vaikeudet. Samanaikaisesti hän itsekin 
koki työstävänsä asiaa uudelleen. Hän on muutenkin pohtinut paljon elämän tarkoitus-
ta ja tuntee muuttuneensa paljon ihmisenä. Hän kokemuksensa mukaan asian perin-
pohjainen miettiminen on antanut hänelle hyvän olon ja tasapainon. Hän on aikuistu-
nut ja kasvanut vastuuseen. Koko perheen ja lasten kiinteä yhteys toisiinsa on sellais-
ta, jonka hän haluaa säilyttää. (Sosiaalisen turvaverkon kuvaaja esitetty luvussa 7.4). 

 Lopussa äitien 1 ja 8 sosiaalisen verkoston kuvaajat. Vanhemmuuskertomukset 
esitetty aiemmin luvussa 6.3.4 Yksilökohtainen merkitysverkosto.  
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Äiti 1. sosiaalinen turvaverkko 
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Äiti 8. sosiaalinen turvaverkko 
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Liite 2. Haastatteluteemat 
 
Äidit 

1. Taustatietoja lapsesta, perheestä, lapsen vammasta ja hoitopaikasta 
2. Perheen arkipäivän sujuminen ja edelleen ongelmia tuottavat asiat, perheen ihmis-

suhteet ja perheen muut lapset, lähiympäristön merkitys. 
3. Lapsen vammaisuuteen liittyvät asiat: vamman toteaminen ja sen jälkeiset tapah-

tumat ja kokemukset, millaisena äiti koki tuon ajan.  
4. Kokemukset yhteistyöstä päivähoidon henkilökunnan kanssa: tuen tarve, tuen saa-

minen, millaista tukea saanut ja miten, luottamuksen syntyminen, perheeseen ja 
lapseen asennoituminen, vuorovaikutuksen sujuminen, ongelmalliset asiat. 

5. Tuen saaminen lähiympäristöltä: mistä saa uusia voimavaroja, kuka tai mikä 
auttaa ja miten, puolison ja isovanhempien osuus. 

6. Miten lapsen vammaisuus vaikuttaa jokapäiväiseen elämään ja miten äiti kokee 
sen, äidin kokemat muutokset ihmisenä ja vanhempana? 

7. Tulevaisuuteen suuntautuminen: millaisia toiveita, mikä huolestuttaa, millaista 
tukea tarvitsee perheelle tai itselleen? Arviointia tämänhetkisestä tilanteesta. 

 
Päiväkodin henkilökunta 

1. Omat vanhemmuuden kokemukset  
2. Asennoituminen vammaisiin henkilöihin ja heidän perheisiinsä. 
3. Miten on vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa ja millaisena on kokenut sen 
4. Vanhemmuuden tukeminen: miten on tukenut ja millaisilla toimintatavoilla 
5. Yhteistyön vahvuudet ja niiden kehittäminen, ongelmat tai vaikeudet ja niistä 

eteenpäin pääseminen.  
6. Mikä auttaa henkilökuntaa yhteistyön toteuttamisessa? 
 
Koulun opettajat 

1. Millaista yhteistyötä teet oppilaiden perheiden kanssa? 
2. Mikä merkitys yhteistyöllä mielestäsi on? 
3. Millaisena olet kokenut vuorovaikutuksen? 
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Liite 3. Kokoavan käsitteen muodostaminen eli yleinen merkitysverkosto 

1. Aineistosta on pyritty nostamaan esille sen olennainen sisältö 
2. Luotiin merkitysten muodostamia merkityskokonaisuuksia 
3. Erillisistä merkityskokonaisuuksista (sisällöistä) luodaan synteesivaiheessa koko-

naisuus, johon on tuotu aikaisemmin erillään tarkastellut merkityskokonaisuudet 
yhteen. 

4. Muodostetaan tutkimusaineistoa kokoava käsite eli yleinen merkitysverkosto 
 

merkityskokonaisuudet sisältöalueiden eli merkitysko-
konaisuuksien synteesi 

kokoava 
käsite 

myötäelävä, perheen tarpeet huomioon 
ottava kuuntelu 

kasvatuskokemusten jakaminen 

äidin ja lapsen välisen vuorovaikutuksen 
tukeminen 

myönteinen palaute ja rohkaisu vanhem-
pana toimimiseen 

henkinen tuki  

tietoa lapsen kehityksestä ja vammasta 

opastusta lapsen kanssa toimimiseen ja 
kasvatukseen 

tietoa muista saatavista palveluista 

tiedollinen tuki kasvatus-
kumppanuus 

lapselle sopiva päivähoitopaikka 

osavastuu lapsen kuntoutuksesta 

sijaishoitopaikkojen järjestelyt 
konkreettinen tuki  
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Liite 4. Vanhemmuus vammaisen lapsen perheessä 
 

merkityskokonaisuudet merkityskokonaisuuksien 
synteesi 

kokoava 
käsite 

vammainen lapsi on rikkaus ja haaste 
vanhemmuudelle 

avoin ja säännöllinen molemminpuolinen 
yhteistyö kasvatuksen ammattilaisten 
kanssa 

kiinteät perhesuhteet ja puolison tuki 

uusien kasvatuskäytäntöjen oppiminen ja 
toisten samassa tilanteessa olevien van-
hempien tukeminen 

vahva vanhemmuus 
vahva elämänhallinta 

 

lapsi hyväksytään omana itsenään per-
heessä 

lapsen kasvatuksessa edelleen paljon 
ongelmia, mutta ne eivät masenna 

myös yksinhuoltajia, joilla sukulaisia 
tukena  

arkielämä sujuu, mutta opastusta ja apua 
lapsen kasvatukseen tarvitaan paljon 

riittävän hyvä vanhemmuus  
toimiva elämänhallinta 

elämäntilantei-
suus ja elä-
mänhallinta 
vanhempana 

lapsi koetaan rasitteena ja pettymyksenä 
– katkeruus 

vastoinkäymiset masentavat  

lapsen hoito ja kasvatus hyvin ongelmal-
lista ja arjen hallinta vaikeaa 

pettymys palveluihin ja tuen saanti 
lähiympäristöltä puutteellista 

puolison tuki puuttuu 

särkynyt vanhemmuus  
heikko elämänhallinta  
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