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1 Johdanto 

 

Vanhemmuus on merkittävä asia yksilön elämässä ja tuo tullessaan sekä iloa 

että huolta. Vanhemmuuden myötä perheet liittyvät aiempaa tiiviimmin osaksi yh-

teiskunnan palveluiden verkostoa. Erityisen suuri tarve palveluille on silloin, kun 

perheen lapsella todetaan haasteita, joiden johdosta lapsi tarvitsee erityistä tukea 

ja hoivaa kasvunsa ja kehityksensä tueksi. Näistä lapsista käytän tutkimukses-

sani termiä erityislapsi (palaan termiin luvussa 2.1). Perheiden hyvinvointi ja jak-

saminen sekä näihin liittyvät palvelut ovat olleet mielenkiinnonkohteena sosiaali- 

ja terveydenhuollon uudistuksen myötä. Vuonna 2016 käynnistyikin Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen THL:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, 

jonka tavoitteena on tukea lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä varmis-

taa näille laadukkaat ennaltaehkäisevät ja korjaavat palvelut. (THL, 2021.)  

 

Perheet, joissa on erityislapsi, joutuvat usein olemaan tekemisissä eri hallinto-

kuntiin, kuten sosiaali- terveys- ja koulutoimeen kuuluvien ammattilaisten kanssa. 

Yhtenä LAPE-muutosohjelman tavoitteena on siirtyä nykyisestä hallinto- ja am-

mattikuntakeskeisestä toimintakulttuurista perhelähtöiseen toimintakulttuuriin 

(Heinonen, ym., 2018). LAPE:n teeseihin kuuluu muun muassa sivistystoimen 

sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön lisääminen, jotta palveluissa voidaan 

ottaa huomioon perheiden tilanteet kokonaisvaltaisesti (Kaukonen, ym., 2018). 

On havaittu, ettei perheiden näkemyksillä tai tutkitulla tiedolla ole ollut kuntien 

päätöksenteossa juurikaan merkitystä ja eniten päätöksentekoon sekä palvelui-

den suunnitteluun ja kehittämiseen on vaikuttanut kunnan talous (Kanste, ym., 

2014). Perhelähtöisessä toimintakulttuurissa perheiden näkemysten tulisi olla 

keskiössä, kun palveluita suunnitellaan ja toimintaa kehitetään. Jotta voidaan 

edistää palveluiden perhelähtöisyyttä, tulee selvittää kuinka perheet kokevat yh-

teistyön ammattilaisten kanssa. 

 

Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota vanhempien uupumiseen. Miko-

lajczak, ym. (2019) ovat havainneet, että vanhemmuuden uupumus on oma esi-

merkiksi stressistä tai työuupumuksesta erillään oleva ilmiönsä. Vanhemmuuden 
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uupumusta aiheuttavat olosuhteet, joissa stressitekijät ylittävät vanhemman käy-

tössä olevat resurssit. Pahimmillaan vanhemmuuden uupumus voi johtaa van-

hemman haluun paeta tilannetta tai lapsen laiminlyömiseen. (Mikolajczak, ym. 

2019.) Roskam, ym. (2021) havaitsivat, että suomalaiset vanhemmat ovat uu-

puneimpien joukossa ja Suomessa vanhemmuuden uupumusta tutkitaan Jyväs-

kylän yliopiston Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät- eli VoiKu-tutki-

muksessa. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat erityislasten vanhemmat, 

sillä nämä ovat muita vanhempia uupuneempia (Sorkkila, ym., 2021). Erityislas-

ten vanhempien uupumus heijastuu koko perheen hyvinvointiin ja haastaa esi-

merkiksi vanhempien taloudellista tilannetta sekä työelämään osallistumista 

(Sorkkila, ym., 2021; Paajanen, ym., 2021).  

 

On havaittu, että laadukas perhelähtöinen tuki ammattilaisilta parantaa erityislas-

ten vanhempien elämänlaatua (Davis & Gavidia-Payne, 2009). Ammattilaiset 

usein kertovat pitävänsä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä hyvin tärkeänä 

mutta se, kuinka yhteistyö ymmärretään ja kuinka tämä käytännössä toteutetaan, 

saattaa vaihdella suuresti (Cottle & Alexander, 2014; Alasuutari, 2010). Onkin 

tärkeää tuottaa tietoa erityislasten vanhempien kokemuksista, jotta yhteistyötä 

voidaan kehittää. Tutkimukseni on osa Tampereen yliopiston Asiantuntijat koh-

taamassa erityistä tukea tarvitsevien lasten huoltajia eli ASKEL-hanketta ja tarve 

vanhempien kohtaamiseen liittyvälle tiedolle nousi käytännön toimijoilta. Van-

hempien kokemukset kohtaamisista ovat avainroolissa, kun halutaan selvittää 

millainen tuki ammattilaisilta auttaa erityislasten vanhempia jaksamaan. 

 

Olen pohtinut erityislasten vanhempien kohtaamista jo pitkään sekä henkilökoh-

taisesti että ammatillisesti. Olen kohdannut viimeisen kymmenen vuoden aikana 

erityslapsen vanhemman roolissa satoja terveydenhuollon, sosiaalitoimen, var-

haiskasvatuksen ja koulutoimen ammattilaisia. Toisaalta olen työskennellyt yli 

kymmenen vuotta kehitysvammaiseksi diagnosoitujen henkilöiden asumispalve-

luissa ja pohtinut usein, kuinka kohdata asiakkaiden vanhemmat. Tämän tutki-

muksen tavoitteena on nostaa esiin ja auttaa ymmärtämään erityislasten van-

hempien kokemuksia kohtaamisista ammattilaisten kanssa. Tutkimukseni tavoit-

teena on auttaa ymmärtämään, kuinka vanhemmat kokevat kohtaamiset ammat-

tilaisten kanssa ja mikä merkitys näillä kohtaamisilla on vanhemmille. 
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2 Erityisyys perheessä 

 

Lapsen saaminen on merkittävä hetki vanhemmille, mutta aina kaikki ei mene 

tavanomaisesti. Kun lapsella todetaan tarve erityiselle tuelle ja hoivalle, joutuvat 

vanhemmat yleensä olemaan tekemisissä sosiaali-, terveys-, ja koulutoimen am-

mattilaisten kanssa, jotta lapsen tarvitsema tuki ja palvelut toteutuvat. Tässä lu-

vussa esittelen erityisyyttä perheessä. Aloitan luvun määrittelemällä lapsen eri-

tyisyyttä, jonka jälkeen kuvaan millä tavoin erityislapsen vanhemmuus vaikuttaa 

vanhempiin. Lopuksi esittelen lyhyesti millaista tukea ja palveluita erityislapsi 

sekä tämän perhe voivat saada.   

 

2.1 Lapsen erityisyys 

Tutkimuksessani käytän erityistä tukea ja erilaisia palveluita kasvunsa ja kehityk-

sensä tueksi tarvitsevasta lapsesta termiä erityislapsi. Jokainen lapsi tarvitsee 

kasvuunsa ja kehitykseensä tukea, mutta tässä työssä viittaan erityislapsi termillä 

lapseen, jonka tarvitsema tuki on jollain tavalla tavanomaisesta poikkeavaa. 

Usein erityislapsi termillä myös kuvataan lasta, jonka kasvatus, hoito ja huolen-

pito vaatii useiden perheen ulkopuolisten toimijoiden osallistumista. Erityislapsi 

on kuitenkin terminä ongelmallinen, sillä se määrittelee lapsen vain yhden näkö-

kulman kautta. Erityislapsi terminä myös ylläpitää haitallista diskurssia, jossa 

vammaisuus ja erityisyys paikantuvat yksilöön jättäen huomiotta ympäristön osal-

lisuuden (Oliver 1996, s.30-31). Yksinkertaisuuden vuoksi käytän kuitenkin työs-

säni kyseistä termiä, sillä tämä on yleistynyt tapa kuvata lasta, jonka kasvatus, 

hoito ja huolenpito vaativat perheeltä tavanomaisesta poikkeavia toimia.  

 

Koska erityislapsesta ei ole virallista määritelmää, ei heitä tai heidän määräänsä 

ole tilastoitu. Aihetta voidaan kuitenkin lähestyä eri tilastojen kautta ja esimerkiksi 

Kansaneläkelaitoksen ([Kela], 2021a) alle 16-vuotiaan vammaistukea sai vuoden 

2020 lopussa 37 466 lasta. Samaan aikaan Suomessa oli 921 358 alle 16-vuoti-

asta (Findikaattori, 2021), joten tuensaajia oli noin 4 % alle 16-vuotiaista. Tuen-

saajista suurimman ryhmän (61,8 %) muodostivat pääryhmään mielenterveyden- 
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ja käyttäytymisen häiriöt kuuluvan diagnoosin saaneet lapset. Seuraavaksi suu-

rimman ryhmän (11,9 %) muodostivat pääryhmään umpieritys-, ravitsemus- ja 

aineenvaihduntasairaudet kuuluvan diagnoosin saanet lapset eli pääosin diabe-

tes diagnoosin saaneet lapset. (Kela, 2021a.) 

 

Tuen tarpeessa olevien lasten määrää voidaan tarkastella myös erityisopetuksen 

tilastojen kautta. Vuoden 2020 syksyllä tehostettua tukea sai 69 300 perusope-

tuksen oppilasta eli 12,2 % oppilaista ja erityistä tukea sai 51 100 perusopetuksen 

oppilasta eli 9,0 % oppilaista. Yhteensä erityistä ja tehostettua tukea sai siis kes-

kimäärin 21,2 % perusopetuksen oppilaista. Tukea saavien oppilaiden määrät 

vaihtelevat kuitenkin maakunnittain. Esimerkiksi vuonna 2020 vähiten tehostetun 

ja erityisen tuen oppilaita oli Manner-Suomen maakunnista Pohjois-Pohjan-

maalla, jossa näitä oppilaita oli 16 % perusopetuksen oppilaista. Eniten erityistä 

tai tehostettua tukea saavia oppilaita oli Kymenlaaksossa, jossa tuen oppilaita oli 

27 % perusopetuksen oppilaista. (Tilastokeskus, 2021.) Suuret alueelliset erot 

tukea saavien oppilaiden määrässä kertovat, ettei tuen piiriin ottamisessa ole pe-

ruskouluissa yhtenäisiä kriteereitä. Rämän ja Lintuvaaran (2022, s.10) tutkimuk-

sessa todetaankin, että riippuu opetuksen järjestäjästä mille tuen tasolle oppilas 

määrittyy, vaikka käytössä olisivat samat tukimuodot. 

 

2.2 Erityislapsen vanhemmuus 

Vanhempien terveys Lapsen erityisyyden mukanaan tuomilla tekijöillä on monen-

laisia vaikutuksia vanhemmille ja vanhemmuudelle. Lapsen saadessa diagnoosin 

voivat vanhemmat kokea hämmennystä, epäuskoa ja ahdistusta lapsensa tilan-

teeseen liittyen (Smith, ym, 2013). Erityislasten vanhemmat ovatkin terveiden las-

ten vanhempia stressaantuneempia ja uupuneempia (Cousino & Hazen, 2013; 

Sorkkila & Aunola 2020). Esimerkiksi kroonisesti sairaiden lasten vanhemmista 

36 % kärsii uupumuksesta, kun terveiden lasten vanhemmista uupumuksesta 

kärsii 20 % (Lindström, ym. 2010). Tutkimuksessaan Sorkkila, ym. (2021) havait-

sivat, että erityislasten vanhemmat eroavat muista vanhemmista erityisesti uupu-

musasteisessa väsymyksessä vanhemmuuden rooliin. Tilastollisesti merkitsevää 

eroa havaittiin myös muissa uupumuksen osa-alueissa, jotka olivat negatiivinen 
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muutos vanhemmuudessa, tympääntyminen ja emotionaalinen etääntyminen 

lapsesta.  (Sorkkila, ym., 2021). Erityislasten vanhemmat kokevatkin uupumuk-

sen yhdeksi suurimmista haasteistaan (Caicedo, 2014). 

 

Stressiä, ahdistusta ja uupumusta vanhemmille aiheuttaa esimerkiksi vanhem-

pien kokemus siitä, että järjestelmät, joiden piirissä he joutuvat toimimaan eivät 

toimi tai että he joutuvat taistelemaan ammattilaisten kanssa saadakseen tarvit-

semaansa apua ja tukea (Ryan & Quinlan, 2018; Beresford, 2007; Currie & 

Szabo, 2020; Green, 2007). Stressiä aiheuttaa myös jatkuva lapsen asioiden aja-

minen, ja stressiä aiheutuu silloinkin, kun asioiden ajaminen sujuu hyvin (Rios, 

ym. 2021). Vanhempien taakkaa lisäävät myös ympäristön negatiiviset tai haital-

lisia ajatusmalleja ylläpitävät asenteet (Green, 2007; Johnson, 2020).  

 

Tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia siitä, vaikuttaako lapsen vamman 

aste vanhempien kuormitukseen. Osassa tutkimuksia lapsen vamman tai sairau-

den vaikeusasteen ei havaittu olevan suoraan yhteydessä perheen elämänlaa-

tuun tai vanhempien kokemaan stressiin (Cousino & Hazen 2013; Davis & Gavi-

dia-Payne, 2009), mutta on saatu myös tuloksia, joiden mukaan lapsen tilan va-

kavuus tai tuen tarve lisäävät vanhempien ahdistusta ja elämään tyytymättö-

myyttä (Kaji, ym., 2021; Vanderkerken, ym., 2019). Tutkijat ovat kuitenkin pohti-

neet, että vanhempien kokema stressi voi olla ensisijaisesti yhteydessä lapsen 

hoitoon liittyviin seikkoihin itse vamman sijaan (Cousino & Hazen 2013). Esimer-

kiksi kehitysvammaiseksi diagnosoitujen lasten äidit, jotka kokevat, että heillä on 

erittäin hyvä suhde koulun ammattilaisiin, raportoivat matalampia stressitasoja 

(Burke & Hodapp, 2014). Emotionaalista hyvinvointia tukeekin tunne, että tukijär-

jestelmä kantaa lapsesta vastuuta vanhemman kanssa (Beresford, 2007). 

 

Erityslapsen vanhemmuus vaikuttaa myös vanhemman fyysiseen vointiin (Cai-

cedo, 2014; Smith, ym, 2013; Brehaut, ym., 2011). Brehautin, ym. (2011) pitkit-

täistutkimuksessa havaittiin, että erityislapsesta huolehtiminen voi vaikuttaa van-

hemman fyysiseen terveyteen useita vuosia ja mitä vaikeampia lapsen terveydel-

liset haasteet olivat, sitä huonommaksi vanhemmat raportoivat oman fyysisen 

terveytensä. Lapsen terveydelliset haasteet vaikuttivat myös vanhemman ma-

sennusoireisiin ja psyykkiseen terveyteen, mutta nämä helpottivat ajan myötä. 
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(Brehaut, ym., 2011.) Vanhemmat oppivat mukautumaan lapsensa tilanteeseen 

ja tämä on jatkuva dynaaminen prosessi lapsen ja perheen tarpeiden muuttuessa 

(Smith, ym, 2013). Lapsen diagnoosin hyväksyminen onkin emotionaalinen pro-

sessi, joka voi aktivoitua uudestaan, kun lapsen tilanteessa tapahtuu muutoksia 

tai eteen tulee siirtymä (Beresford, ym., 2007).  

 

Arki Erityislapsen perheen tuen ja palveluiden tarve vaikuttaa perheen ajankäyt-

töön ja arkeen. Palveluiden hakuprosessit voivat olla moniosaisia ja -vaiheisia 

eikä näissä useinkaan hyödynnetä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Nämä 

aiheuttavat vanhemmille runsaasti työtä, minkä seurauksena vanhemmat saatta-

vat jättää arjen helpottamiseksi tarkoitettuja palveluita hakematta, varsinkin jos 

palveluita on haettavana useita. Palvelut ovat usein pirstaloituneita vaikuttaen 

kuitenkin toinen toisiinsa. Myös aika aiheuttaa haasteen, sillä lähes poikkeuksetta 

tapaamiset ja käynnit ajoittuvat arkeen kello kahdeksan ja kuudentoista välille, 

hankaloittaen näin muuta arkea. Jokainen palvelu on oma osa-alueensa omine 

toimintatapoineen, joihin vanhemmat joutuvat sopeutumaan. Näistä syistä per-

heissä onkin paljon kuormittavaa toimintaa, joka jää palveluntarjoajille näkymät-

tömäksi. (Särkikangas, 2020.) Terapia- ja poliklinikkakäynnit voivat vaikuttaa 

myös perheen yhtenäisyyteen, sillä nämä voivat vaatia perheen jakautumista 

kahdeksi yksiköksi toisen vanhemman huolehtiessa käynnistä ja toisen sisaruk-

sista (Smith, ym, 2013; Beresford, ym., 2007). 

 

Erityislapsen perheessä perhesuhteet saatetaan kokea kireinä ja ilmapiiri jännit-

tyneenä, ja osa vanhemmista kokikin tilanteen aiheuttavan riskin avioerolle 

(Smith, ym, 2013; Beresford, ym., 2007; Caicedo, 2014). Vanhempien väleihin 

voi vaikuttaa esimerkiksi erilaiset lähestymistavat lapsen tilanteeseen, mutta osa 

vanhemmista kokee väliensä vahvistuneen, kun lapsesta on pitänyt kantaa yh-

dessä vastuuta (Smith, ym, 2013). Vanhemmat voivat kokea arkea kuormittavia 

kognitiivisia haasteita kuten muisti- ja keskittymisvaikeuksista mihin vaikuttaa esi-

merkiksi jatkuva lapsen hoitojen, lääkitysten, perheen tilanteen ja lapsen tulevai-

suuden miettiminen. Myös arjen perusrutiineista kuten kotitöistä huolehtiminen 

voi olla haastavaa. (Caicedo, 2014.) Huolta vanhemmille aiheuttavat erityisesti 

tilanteet, jossa sairautta tai sen etenemistä ei tunneta. Tällöin sairauden oireet 
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muodostavat jokapäiväiseen elämään uhan, joka tekee arjesta haavoittuvaa. 

(Currie & Szabo, 2020.) 

 

Erityislapsen saaminen vaikuttaa vanhempien työelämään osallistumiseen ja ai-

heuttaa huolta taloudellisesta tilanteesta (Caicedo, 2014; Burton, ym., 2017; 

Smith, ym, 2013; Paajanen, ym., 2021). Yhtenä syynä tähän on vanhempien uu-

pumus, joka vaikuttaa työelämän lisäksi heidän kykyynsä hallita talouttaan. Eri-

tyislapsesta huolehtiminen vaatii aikaa, sillä vanhemmat joutuvat osallistumaan 

esimerkiksi poliklinikkakäynneille ja erilaisiin tapaamisiin koulussa, mikä vaikut-

taa vanhempien mahdollisuuteen käydä töissä. (Paajanen, ym., 2021.) Oulun 

seudun omaishoitajat toteuttivat syksyllä 2021 valtakunnallisen kyselyn erityislas-

ten vanhempien työelämään osallistumisesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 924 eri-

tyislapsen vanhempaa, joista 720 oli työelämässä. Työssäkäyvistä vanhemmista 

42,8 % kertoi, että kokoaikainen työelämään osallistuminen on erityislapsen van-

hemmuuden aiheuttamien haasteiden takia mahdotonta tai lähes mahdotonta. 

Samasta syystä vastaajista 16,5 % kertoi joutuneensa jättäytymään pois työelä-

mästä joko hetkellisesti tai kokonaan. (Oulun seudun omaishoitajat, 2021.) 

 

Useimmiten vanhempi, joka jättäytyy pois työelämästä tai vähentää työntekoaan 

on äiti. Taloudellisesti erityisen haavoittuvassa asemassa ovat yhden huoltajan 

perheet. Suomessa erityislapsen vanhemman on mahdollista saada erilaisia tu-

kia ja terveydenhuolto on lähes ilmaista. Vanhemmat kokevatkin, että maailman 

mittakaavassa heidän asiansa ovat pääsääntöisesti taloudellisesti hyvin. Tästä 

huolimatta vanhemmat kokevat, etteivät taloudelliset tuet riitä kompensoimaan 

kuluja, joita erityislapsen vanhemmuudesta koituu. (Paajanen, ym. 2021.) Erityis-

lasten vanhemmat toivovatkin parempaa taloudellista tukea sekä työelämän jous-

tavuutta (Sorkkila, ym., 2021). 

 

Sosiaalinen ympäristö Erityislapsen vanhemmuus vaikuttaa vanhempien sosiaa-

lisiin suhteisiin, ja vanhemmat ovat kuvanneet sosiaalisten suhteidensa vähenty-

neen tai muuttuneen erityislapsen saamisen myötä. Sosiaalisten suhteiden vä-

hentymisen taustalla on esimerkiksi lapsen hoidon vaativuus ja perheen saaman 

tuen vähäisyys. (Smith, ym, 2013; Caicedo, 2014; Brock, 2015.) Vanhemmat voi-
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vat kokea, etteivät muut ymmärrä heidän elämäänsä ja haasteitaan, jolloin hei-

dän on vaikeaa puhua näistä ystävilleen tai perheenjäsenilleen (Caicedo, 2014; 

Currie & Szabo, 2020). Toisaalta osa vanhemmista kokee, että säilyneet sosiaa-

liset suhteet ovat muuttuneet merkityksellisemmiksi (Brock, 2015). Erityislapsen 

vanhemmuuden nähdään myös kartuttavan vanhempien sosiaalisia taitoja kuten 

kommunikointitaitoja ja organisointikykyä (Smith, ym, 2013).  

 

Erityislapsen vanhemmuus vaikuttaa vanhemman identiteettiin ja vanhemmat 

saattavat kokea, että heidän oma identiteettinsä häviää. Vanhemman huolenpi-

täjän rooli voi nousta hallitsevaksi, sillä vanhempi voi kokea olevansa ensisijai-

sesti lapsensa hoitaja ja hänet saatetaan nähdä lähinnä tästä roolista käsin. 

(Smith, ym, 2013; Beresford, ym., 2007.) Vanhemman huolenpitäjän rooli voi olla 

lähes tauoton ja ristiriidassa vanhemmuuden kanssa, kun lohduttajan sijaan van-

hempi joutuu olemaan se, joka suorittaa kivuliaita hoitotoimenpiteitä. Vanhemmat 

kokevat myös menettävänsä yksityisyytensä joutuessaan päästämään terapeutit 

ja muut perheen arkeen osallistuvat työntekijät elämänsä yksityisille osa-alueille. 

(Currie & Szabo, 2019.)  

 

Erityislapsen vanhemmuus asettaa vanhemmat erilaiseen asemaan julkisilla pai-

koilla. Vanhemmat kokevat erilaisuutta ja ymmärryksen puutetta tavanomaisissa 

sosiaalisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi leikkikentillä, ostoskeskuksissa tai 

kouluissa. Vanhemman erilaisuus saattaa ilmetä ympäristön heihin ja lapseen 

kohdistamina kysymyksinä, kommentteina tai uteliaisuutena. (Currie & Szabo, 

2020; Johnson, 2020.) Vanhemmat kokevat rikkovansa sosiaalisia tabuja julki-

silla paikoilla etenkin silloin, kun lapsi käyttäytyy poikkeuksellisesti ja tämä saat-

taa aiheuttaa vanhemmille sosiaalisten tilanteiden välttelyä ja stressiä (Currie & 

Szabo, 2020). Vanhemmat saattavat yllättäen joutua tilanteisiin, joissa he joutu-

vat puolustamaan lastaan ja tämä koetaan emotionaalisesti raskaana (Currie & 

Szabo, 2020; Johnson, 2020). Vanhempi voikin kokea joutuvansa kasvamaan 

eräänlaiseksi vammaisaktivistiksi, joka joutuu jatkuvasti kouluttamaan ympäristö-

ään vammaisuuteen liittyvistä haitallisista asenteista. Tämän seurauksena myös 

tavanomaisista paikoista tulee erityislasten vanhemmille poliittisia. (Johnson, 

2020.) 
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2.3 Tuki erityislapselle ja perheelle 

Sosiaalitoimi Erityislapsi ja tämän perhe voivat saada sosiaalihuoltolain sekä so-

siaalihuollon erityislakien mukaisia palveluita. Sosiaalihuoltolain mukaisia yleisiä 

sosiaalipalveluita ovat esimerkiksi sosiaalityö, perhetyö, kotipalvelu sekä kasva-

tus- ja perheneuvonta. Sosiaalihuoltolain mukaiset yleiset sosiaalipalvelut ovat 

ensisijaisia, mutta näiden ollessa riittämättömiä voi palveluita saada myös erityis-

lainsäädännön mukaisesti. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi vammaispalvelut, 

kehitysvammaisten erityishuolto, omaishoidontuki ja lastensuojelu. Vammaispal-

veluihin kuuluvia palveluita ovat muun muassa kuntoutus, tulkkauspalvelut ja ta-

loudelliset tuet. Suurin osa palveluista on määrärahasidonnaisia, jolloin kunta voi 

käyttää harkintaa palveluiden myöntämisessä, kuitenkin lain asettamissa puit-

teissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö [STM], n.d.a.) 

 

Terveydenhuolto ja kuntoutus Terveydenhuollon osalta erityislapsi voi saada hoi-

toa perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta. Perusterveydenhuolto 

järjestetään kunnallisissa terveyskeskuksissa. Erikoissairaanhoito sen sijaan on 

jakautunut eri erikoisalojen mukaan ja sekä tutkimus että hoito järjestetään pää-

sääntöisesti sairaaloissa. Lisäksi näitä täydentää yksityinen terveydenhuolto. 

(STM, n.d.b.) Kuntoutuksesta vastaa pääsääntöisesti Kela. Kela voi myöntää eri-

tyislapselle tai tämän perheelle esimerkiksi sopeutumisvalmennusta, moniamma-

tillista yksilökuntoutusta kuntoutuslaitoksessa tai vaativaa lääkinnällistä kuntou-

tusta kuten eri terapioita. (Kela, 2021b.) Erityislapselle myönnettäviä terapioita 

voivat olla esimerkiksi fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, musiikkiterapia, 

neuropsykologinen kuntoutus tai psykoterapia, joka voi olla myös perheterapiaa. 

Terapioiden toteuttamisesta vastaavat yksityiset palveluntuottajat. Terapiakäyn-

nit voidaan toteuttaa erityislapsen arkiympäristössä ja näihin kuuluu yleensä 

myös lähipiirin ohjaus. (Kela, 2021c.) 

 

Varhaiskasvatus ja koulutoimi Koulussa lapsi voi saada tukea kolmiportaisen 

tuen puitteissa ja syksystä 2022 lähtien myös varhaiskasvatukseen osallistuvalla 

lapsella on oikeus kolmiportaiseen tukeen (Valtioneuvosto, 2021). Kolmiportai-

sen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukea tulee tarjota 
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matalalla kynnyksellä heti kun tuen tarve ilmenee ja tuen tarpeen tunnistami-

sessa, tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee tehdä yhteistyötä vanhem-

pien kanssa. Yhteistyö vanhempien kanssa korostuu etenkin lapsen saadessa 

erityistä tukea. (Opetushallitus [OPH], n.d.) Kolmiportaisen tuen lisäksi tai joissa-

kin tapauksessa sijaan lapsi voi saada koulussa vaativaa erityistä tukea. Tätä on 

määritelty seuraavasti: ”vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimi-

seensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyyk-

kisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismikir-

joa. Lisäksi ryhmään saattaa kuulua lapsia, joiden opetus järjestetään perusope-

tuslain 18 pykälän mukaisesti.” Yleensä vaativan erityisen tuen oppilaan opetus 

vaatii moniammatillista yhteistyötä sekä tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa. 

(Tuvet, n.d.) Haasteita vaativan erityisen tuen toteuttamiselle on kuitenkin aiheut-

tanut se, ettei sosiaali-, terveys- ja koulutoimen yhteistyö useinkaan ole koordi-

noitua ja toimivaa (Heinonen, ym., 2018, s.32). 
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3 Lähtökohtana perhe 

 

Vuonna 2016 käynnistyneen LAPE-muutosohjelman tavoitteena on siirtyä nykyi-

sestä hallinto- ja ammattikuntakeskeisestä toimintakulttuurista perhelähtöiseen 

toimintakulttuuriin (Heinonen, ym., 2018). LAPE-muutosohjelman taustalla on so-

siaali- ja terveydenhuollon uudistus, mutta myös kouluille on Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin (OPH, 2014) kirjattu velvoite toimia yhteistyössä 

kotien ja perheiden kanssa. Lisäksi Perusopetuslakiin (3:16-17 §) on kirjattu vel-

voite toimia huoltajien kanssa yhteistyössä etenkin silloin, kun lapsi saa tehostet-

tua tai erityistä tukea. Perhelähtöisestä toimintakulttuurista ei kuitenkaan ole yhtä 

määritelmää, vaan ennemminkin tämä on kokooma periaatteita (Shields, ym., 

2006; Kuo, ym., 2012). Tässä kappaleessa esittelen ensin perhelähtöisen toimin-

takulttuurin periaatteita, jonka jälkeen esittelen millaisia vaikutuksia toimintakult-

tuurilla on perheelle ja millaisia haasteita tähän liittyy. 

 

3.1 Perhelähtöisen toimintakulttuurin periaatteita 

Perhelähtöisen toimintakulttuurin kehittyminen Suhtautuminen vammaisista lap-

sista huolehtimiseen on vaihdellut historiassa. 1900-luvun alkupuolella nähtiin, 

etteivät vanhemmat ole kykeneviä huolehtimaan vammaisesta lapsestaan ja tä-

män on parempi kasvaa kodin ulkopuolelle sijoitettuna. 1900-luvun puolivälistä 

lähti hidas prosessi, jonka seurauksena perheet alkoivat irtaantumaan ammatti-

laisten kontrollista, ja perheet alettiin nähdä merkittävinä toimijoina lastensa elä-

mässä. Pikkuhiljaa nämä periaatteet saivat sijaa myös lainsäädännössä ja viral-

lisissa näkemyksissä, jolloin autoritäärisistä näkökulmista alettiin siirtymään 

kumppanuuteen perustuviin näkökulmiin. Perinteisissä lääketieteellisissä mal-

leissa lapsi nähtiin toiminnan keskiössä ja ammattilainen asiantuntijana, mutta 

uusissa malleissa otettiin huomioon perheen merkitys lapsen elämässä. Tutki-

muksen ja vanhempien aktiivisuuden myötä ammattilaiset alkoivat ymmärtä-

mään, kuinka suuri merkitys perheen tiedoilla ja tuella on lapsen tilanteelle. (Ro-

senbaum, ym., 1998.)  
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Yhdysvalloissa vammaisten lasten ja heidän perheidensä pariin perhelähtöinen 

toimintakulttuuri työtapana lähti leviämään 1980-luvun lopulla, kun teos Family-

centered care for children with special health care needs julkaistiin (Trivette, ym. 

1993). Teos esitteli perhelähtöisen toimintakulttuurin viitekehyksen, joka oli kehi-

tetty yhteistyössä vanhempien kanssa, joiden lapsilla oli oppimiseen liittyviä 

haasteita. Tämän jälkeen tutkijat jatkoivat viitekehyksen kehittelyä myös muille 

osa-alueille. Isossa-Britanniassa perhelähtöinen toimintakulttuuri työtapana levisi 

ensimmäisenä vammaisten lasten perheiden pariin akuuttisairaanhoidossa. 

(Hutchfield, 1999.) Suomessa vammaisten lasten vanhempien arki ja kokemuk-

set olivat VARHE-tutkimusprojektin kiinnostuksen kohteena koko 1990-luvun, ja 

tutkimusprojektin aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltalaisten yliopistojen 

kanssa. VARHE-tutkimushankkeen myötä Suomessakin levisi tietoa vammaisten 

lasten perheiden tuen tarpeista sekä vanhempien kokemuksista ammattilaisten 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä. (Määttä, 2001, s.5-7.) 

 

Dunst, ym. (1991) esittelevät neljä paradigmaa (kuvio 1), jotka kuvaavat per-

heorientoituneen toimintamallin kehittymistä. Kaikissa toimintamalleissa perhe 

on osana interventiota, mutta se millaisena perheen ja ammattilaisen roolit näh-

dään, vaihtelee. Perhelähtöisessä ja perhekeskeisessä paradigmassa perhe 

osallistuu tarpeidensa määrittelyyn, kun taas perheen liittolaisena huomioivassa 

ja ammattilaislähtöisessä paradigmassa ammattilainen määrittelee perheen tar-

peet. Perhekeskeisessä ja perhelähtöisessä paradigmassa erona on, että perhe-

keskeisessä paradigmassa keskiössä ovat lapsen kehitykseen liittyvät perheen 

tarpeet, kun taas perhelähtöinen paradigma ottaa huomioon perheen tarpeet laa-

jemminkin. Lisäksi perhekeskeisessä paradigmassa ammattilaiset nähdään edel-

leen ensisijaisina perheen tarpeiden määrittäjinä ja tuen tarjoajina. 
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Kuvio 1 Perheorientoituneet paradigmat (Dunst, ym., 1991) 
 

Perheen keskeisyys ja yksilöllisyys Perhelähtöisen toimintakulttuurin lähtökoh-

tana on perheen keskeinen rooli lapsen elämässä ja oletuksena on, että vanhem-

mat tuntevat lapsensa parhaiten ja haluavat lapselleen vain parasta. Koska lap-

sen kasvuun ja kehitykseen vaikuttaa hänen lähiympäristönsä, on perheellä 

tässä suuri rooli, ja perheen nähdään toimivan lapsen ensisijaisena tukena. Per-

helähtöisessä toimintakulttuurissa lapsen hoitoon ja tukeen liittyvissä asioissa tu-

lee ottaa huomioon perheen tarpeet ja hyvinvointi, sillä perheen kokeman stres-

sin katsotaan olevan suoraan yhteydessä myös lapsen hyvinvointiin. (MacKean, 

ym., 2005; Rosenbaum, ym., 1998.) Työskentelyssään ammattilaisten tuleekin 

huomioida lapsi perheensä kontekstissa, sillä kaikki tuki ja päätökset vaikuttavat 

lapseen hänen luonnollisessa ympäristössään (Kuo, ym., 2012).  

 

Perhelähtöisessä toimintakulttuurissa ymmärretään, että lapset ja perheet ovat 

yksilöllisiä (MacKean, ym., 2005; Rosenbaum, ym., 1998), ja kaikessa päätök-

senteossa tulee ottaa huomioon perheen yksilöllinen tilanne. Koska perheet ovat 

yksilöllisiä ja eroavat toisistaan, tulee heille tarjottavan hoivan ja tuen olla heidän 

yksilöllisyytensä huomioivaa. (Rosenbaum, ym., 1998.) Ammattilaisten tulee hy-

väksyä, että perheillä on erilaisia arvoja ja kulttuureita, ja ammattilaisten tulee 

ottaa nämä huomioon kommunikoidessaan perheiden kanssa (Rosenbaum, ym., 

1998; Kuo, ym., 2012). Ammattilaisten tulee myös kunnioittaa perheen yksilölli-

syyttä ja erilaisuutta (Kuo, ym., 2012). Koska perheet ovat asiantuntijoita siinä 

mikä heitä auttaa ja haavoittaa, voivat perheet olla viranomaisia innovatiivisempia 

keksimään ratkaisuja haasteisiinsa (Briar-Lawson & Lawson, 2001, s.185-187).  

1. Perhelähtöinen 

(family-centered)

•kaikki toiminta perustuu 
perheen tarpeisiin ja 
toiveisiin

•ammattilaiset toimivat 
välittäjinä, joiden 
tehtävänä on vahvistaa 
perheen päätöksentekoa, 
kyvykkyyttä ja 
kompetenssia

•viralliset ja epäviralliset 
tukimuodot yhtä 
arvokkaita

•toimet perustuvat 
perheen vahvuuksiin

2. Perhekeskeinen

(family-focused)

•perhe ja ammattilaiset 
yhdessä määrittävät 
perheen tarpeet

•perheet nähdään 
edelleen ammattilaisista 
riippuvaisina

•ammattilaisten tarjoama 
apu ja tuki nähdään 
ensisijaisena

3. Perhe liittolaisena

(family-allied)

•perhe nähdään 
ammattilaisten toimien 
välittäjänä

•perhe toimii 
ammattilaisten parhaaksi 
näkemien toimien 
toteuttajana

•perheen roolit 
ammattilaisten 
määrittelemiä

4. Ammattilaislähtöinen

(professional-centered)

•ammattilaiset 
asiantuntijoita, jotka 
määrittelevät perheen 
tarpeet

•perheet avun kohteita, 
ammattilaiset toteuttajia

•arviointi perustuu 
ammattilaisen arvioon ja 
ammattilainen koordinoi 
palvelut perheelle
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Kumppanuus ja yhteistyö päätöksenteossa Perhelähtöisessä toimintakulttuu-

rissa ammattilaisen ja perheen välisen yhteistyön tulee perustua kumppanuuteen 

(Rosenbaum, ym., 1998; MacKean, ym., 2005; Briar-Lawson & Lawson 2001, 

s.185-187), jossa ammattilaisella on tieto esimerkiksi hoidoista ja palveluista ja 

vanhemmalla taas on tieto perheen tilanteesta, tarpeista ja lapsesta yksilönä. 

Ammattilaisen ja perheen välisen suhteen tulee perustua luottamukseen ja avoi-

meen kommunikaatioon. (Espe‐Sherwindt, 2008.) Perheet tulee tunnustaa tasa-

veroisina, välttämättöminä ja arvokkaina yhteistyökumppaneina ja ammattilaisen 

tulee kunnioittaa perhettä (Briar-Lawson & Lawson, 2001, s.185-187; Kuo, ym., 

2012). Ammattilaisten tulee aktiivisesti kuunnella mitä vanhemmat kertovat ja 

luottaa vanhempien havaintoihin lapsestaan (Rosenbaum, ym., 1998), sillä van-

hemmilla on lapseensa liittyvää asiantuntemusta sekä yksilön että järjestelmän 

tasolla (MacKean, ym., 2005).  

 

Ammattilaisen tulee tarjota vanhemmalle tietonsa (Rosenbaum, ym., 1998) ja tie-

donjakamisen tulee olla avointa, rehellistä ja ennakkoasenteista vapaata (Kuo, 

ym., 2012). Ammattilaisen tulee kannustaa vanhempia osallistumaan päätöksen-

tekoon (Rosenbaum, ym., 1998) ja päätöksiä tehdessä tulee ottaa huomioon per-

heen yksilöllinen tilanne, voimavarat, arvot ja toiveet (Kuo, ym., 2012). Perheen 

tulee kuitenkin saada itse päättää missä määrin he haluavat päätöksentekoon 

osallistua (Rosenbaum, ym., 1998; Kuo, ym., 2012). Yhteistyön tulee perustua 

yhteiseen neuvotteluun (Kuo, ym., 2012, Shields, 2006) ja ammattilaisen tavoit-

teiden tulee olla joustavia eikä näitä tule nähdä absoluuttisina. Ammattilaisten 

tuleekin ottaa huomioon vanhempien toiveet hoivalle ja tuelle. (Kuo, ym., 2012.) 

 

Vahvuudet, valtaistuminen ja vertaistuki Perhelähtöisessä toimintakulttuurissa 

käytännöt perustuvat perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin ja nämä tulee ottaa 

huomioon kaikessa perhelähtöisessä työskentelyssä ja päätöksenteossa (Briar-

Lawson & Lawson, 2001, s.185-187; Rosenbaum, ym., 1998; MacKean, ym., 

2005). Perheitä ei tule kohdella ammattilaisista riippuvaisina asiakkaina vaan ta-

saveroisina kumppaneina, joita autetaan valtaistumaan. Perhelähtöiset toiminta-

tavat tunnustavat myös epävirallisen tuen merkityksen kuten vertaistuen ja yhtei-



15 
 

sön tarjoaman tuen. (Briar-Lawson & Lawson, 2001, s.185-187.) Perheen mah-

dollisuutta vertaistukeen pitääkin vahvistaa ja tarjota perheille palveluita, jotka 

tarjoavat sekä emotionaalista että taloudellista tukea (MacKean, ym., 2005). Per-

helähtöinen toimintakulttuuri edistää demokratiaa ja tasa-arvoa ottaen huomioon 

valta-asemat, mahdollistaen näin heikommassa asemassa olevien äänen kuulu-

misen niin yhteiskunnassa kuin perheen sisällä (Briar-Lawson & Lawson, 2001, 

s.185-187).  

 

3.2 Perhelähtöisyyden vaikutukset ja haasteet 

Vaikutukset Useissa tutkimuksissa on havaittu, että perhelähtöiseen toimintakult-

tuuriin perustuvat käytännöt ovat yhteydessä vanhempien tyytyväisyyteen ja tyy-

tyväisyyttä saatettiin kokea esimerkiksi ammattilaisia tai interventio-ohjelmaa 

kohtaan (Dunst, ym., 2007; Kuhlthau, ym., 2011; Espe‐Sherwindt, 2008; Stewart, 

ym., 2021). Ammattilaisten perhelähtöisyyden on havaittu olevan yhteydessä 

myös perheen parempaan elämänlaatuun ja vanhempien elämään tyytyväisyy-

teen (Davis, ym., 2006; Vanderkerken, ym., 2019; McCarthy & Guerin, 2022). 

Erityisesti yhteistyön mutkattomuus sekä käytännöt, joissa ammattilainen tekee 

aktiivista yhteistyöstä perheen kanssa ja ottaa huomioon vanhempien autono-

mian, ovat yhteydessä elämään tyytyväisyyteen (Vanderkerken, ym., 2019).  

 

Käytäntöjen ollessa perhelähtöisiä perheet kokevat saavansa enemmän apua ja 

tukea ja heillä esiintyy vähemmän täyttymättömiä tarpeita (Dunst, ym., 2007; 

Kuhlthau, ym., 2011). Perhelähtöisten käytäntöjen on havaittu olevan suoraan 

yhteydessä vanhempien minäpystyvyyden kokemukseen ja hyvinvointiin sekä 

välillisesti minäpystyvyyden kautta hyvinvointiin ja vanhemmuudesta nauttimi-

seen (Dunst, ym., 2007; Trivette, ym., 2010; Dunst & Dempsey, 2007). Vanhem-

pien hyvinvointi taas on yhteydessä vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaiku-

tukseen sekä lapsen kehitykseen (Trivette, ym., 2010). Myös McCarthyn ja Gue-

rinin (2022) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa havaittiin, että perheläh-

töisiä käytäntöjä käyttävät varhaiset interventiot vaikuttavat positiivisesti lapsen, 
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vanhempien ja perheen kehittymiseen. Lisäksi katsauksessa havaittiin perheläh-

töisillä käytännöillä olevan positiivisia vaikutuksia perheen yhteisöön kiinnittymi-

seen ja ammattilaisten kehittymiseen. 

 

Perhelähtöisten käytäntöjen vaikutuksia on tutkittu myös kumppanuuden näkö-

kulmasta. Perhelähtöiset käytännöt ovat yhteydessä ammattilaisen ja vanhem-

pien välisen kommunikaation ja yhteistyön paranemiseen sekä perheen parem-

paan toimivuuteen (Kulthau, ym., 2011; McCarthy & Guerin, 2022). Kumppanuu-

teen perustuvat perhelähtöiset käytännöt vaikuttavat positiivisesti lapsen tai van-

hemman terveyteen, ja kumppanuus on yhteydessä palveluiden tehokkaampaan 

käyttöön sekä hoidon saatavuuteen (Kuhlthau, ym., 2011).  Dunst ja Dempsey 

(2007) sen sijaan havaitsivat, että vaikka vanhemman ja ammattilaisen välinen 

kumppanuus on yhteydessä valtaistumiseen, ei tällä ole yhteyttä vanhemman 

varmuuteen vanhempana, kompetenssiin tai vanhemmuudesta nauttimiseen. 

Toisaalta tutkijat pohtivat, että tähän saattoi vaikuttaa heidän tapansa mitata van-

hemman ja ammattilaisen välistä kumppanuutta vain muutamasta näkökulmasta. 

(Dunst & Dempsey, 2007.)  

 

Haasteet Ammattilaiset voivat kokea perhelähtöisen toimintakulttuurin omaksu-

misessa haastavana sen, ettei heitä nähdä enää auktoriteetteina, joita vanhem-

mat uskoisivat kritiikittömästi (Rosenbaum, ym., 1998). Tämä voi saada ammat-

tilaiset kokemaan ammatillisen uskottavuutensa heikkenemistä (Bamm & Rosen-

baum, 2008). Vanhemmat voivat tehdä ratkaisuja, jotka ammattilaisen näkökul-

masta eivät ole optimaalisia, mutta perhelähtöisessä toimintakulttuurissa näitä 

tulee kunnioittaa niin kauan, kun lapsen fyysinen tai psyykkinen hyvinvointi ei ole 

vaarassa. Vanhempien päätösten taustalla voikin olla ammattilaisen tietojen li-

säksi seikkoja, joita ammattilainen ei tiedä. (Rosenbaum, ym., 1998.) Toisaalta 

vanhemmat eivät aina ymmärrä, että he voisivat osallistua päätöksentekoon tai 

aktiiviseen tiedonjakamiseen, jolloin he tarvitsevat ammattilaisen apua tässä 

(Kuo, ym., 2012). Ammattilaiset voivat kokea perhelähtöiset käytännöt epämuka-

vina, sillä nämä vaativat ammattilaiselta uudenlaista osaamista, kuten psykolo-

gisten seikkojen ymmärtämistä ja erilaisia kommunikaatiotaitoja. Perhelähtöiset 

käytännöt vaativat ammattilaiselta myös itsevarmuutta, sillä nämä haastavat 
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valta-asetelmia ja näiden myötä ammattilaisten roolit muuttuvat. (Bamm & Ro-

senbaum, 2008.) 

 

Ammattilaiset kokevat perhelähtöisten käytäntöjen omaksumisessa haastavana 

sen, ettei näistä ole tarkkoja määritelmiä (Bamm & Rosenbaum, 2008; Kuo, ym., 

2012; MacKean, ym., 2005). Terveydenhuollossa hoitajille on esimerkiksi epäsel-

vää missä määrin heidän tulee osallistua vanhempien lisätiedon hankintaan tai 

kuinka paljon käyttää aikaa ongelmiin, jotka eivät koske suoraan lasta (Espe‐

Sherwindt, 2008). Vanhemmat kokevatkin, että perhelähtöisiä käytäntöjä käyttä-

ville ammattilaisille haasteita aiheuttaa erityisesti tiedonjakaminen (McManus, 

ym., 2020; Stewart, ym., 2021). Perhelähtöiset käytännöt vaativat hoitajilta re-

sursseja, sillä he joutuvat olemaan enemmän tekemisissä vanhempien kanssa 

(Shields, 2006). Toisaalta tutkimuksissa on viitteitä, että pitkällä tähtäimellä per-

helähtöiset käytännöt voivat säästää terveydenhuollon kustannuksia, sillä esi-

merkiksi hoidon tulokset voivat parantua. Perhelähtöisen toimintakulttuurin omak-

suminen vaatiikin tämän tukemista organisaation tasolla. (Bamm & Rosenbaum, 

2008.) 

 

Perhelähtöisissä käytännöissä vanhemmat kokevat haasteena sen, että näissä 

saatetaan toisinaan painottaa vanhempien aktiivista osallistumista lastensa tilan-

teen hallinnoimiseen ja hoitoon sen sijaan, että pyrittäisiin rakentamaan kumppa-

nuuteen perustuvaa yhteistyötä (MacKean, ym., 2005). Vanhemmat eivät toivo 

vastuun siirtymistä heille vaan kumppanuutta ammattilaisen kanssa, joka kantaa 

heidän kanssaan yhdessä vastuun. Vanhemmat haluavat, että päätökset ja näi-

den toimeenpano tehdään yhteistyössä niin, että nämä parhaiten palvelevat hei-

dän lastansa ja perhettään. (MacKean, ym., 2005; Smith, ym., 2013.) Bamm ja 

Rosenbaum, (2008) ovat havainneet, että vanhemmat pitävät kumppanuutta 

huomattavasti tärkeämpänä kuin ammattilaiset. Vanhemmat toivovatkin, että hei-

dän roolinsa määriteltäisiin tarkemmin ja että he saisivat tehdä yhteistyötä am-

mattilaisten kanssa, jotka aidosti välittävät heidän lapsestaan (MacKean, ym., 

2005).  
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Perhelähtöisiä käytäntöjä on kritisoitu siitä, että nämä jättävät lapsen ulkopuo-

lelle. Meta-analyysissään Dunst, ym. (2007) toteavat, että perhelähtöiset käytän-

nöt ovat yhteydessä vanhempien kokemaan lapsen positiiviseen käyttäytymi-

seen. Pohdinnassaan tutkijat toteavatkin, että perhelähtöisessä toimintakulttuu-

rissa lapsi on edelleen keskiössä, toimintakulttuuri vain määrittää kuinka lapseen 

kohdistuva toiminta toteutetaan. (Dunst, ym., 2007.) Myös Trivette, ym. (2010) 

havaitsivat meta-analyysissään, että perheen systeemisyyden huomioivilla käy-

tännöillä on yhteys vanhemman ja lapsen vuorovaikutukseen sekä lapsen kehi-

tykseen, vaikkakin epäsuorasti. 
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4 Vanhempien kokemukset kohtaamisista ammatti-

laisten kanssa 

 

Erityislasten vanhemmat kohtaavat usein lapsensa ja perheensä asioissa lukui-

sia sosiaali-, terveys- ja koulutoimen ammattilaisia. Tässä luvussa esittelen aiem-

pia tutkimuksia vanhempien kokemuksista kohtaamisista ammattilaisten kanssa. 

Aloitan esittelemällä asiantuntemukseen ja tiedonjakamiseen liittyviä kokemuk-

sia, jonka jälkeen esittelen kumppanuuteen ja vastuunjakamiseen liittyviä koke-

muksia. Lopuksi esittelen järjestelmään liittyviä kokemuksia. 

 

4.1 Asiantuntemus ja tiedon jakaminen 

Erityislasten vanhemmat kokevat, että vaikka heidän tietonsa on rajallista, tunte-

vat he lapsensa parhaiten ja heillä on tietoa lapsestaan sekä tämän toiminnasta 

pitkällä aikavälillä vaihtelevissa ympäristöissä (McNeilly, ym., 2017; Sandberg & 

Harju-Luukkainen, 2017). Vanhemmat kokevat kasvavansa lapsensa asiatunti-

jaksi vuosien saatossa lapsesta huolehtiessaan ja heidän päätöksentekoon liit-

tyvä itsevarmuutensa kasvaa (Smith, ym., 2013; McNeilly, ym., 2017). Vanhem-

mat voivat kuitenkin kokea, etteivät ammattilaiset arvosta tietoa, joka heille on 

kertynyt arjessa lapsen kasvun myötä (Cohen & Mosek, 2019). Vanhempia tur-

hauttaa erityisesti ammattilaiset, jotka julistautuvat asiantuntijoiksi ja ohittavat 

vanhempien näkökulman (McNeilly, ym., 2017). Ammattilaisten kanssa työsken-

nellessään vanhemmat kokevat haastavana sen, että joku toinen määrittelee, 

mikä on parhaaksi heidän lapselleen (Cohen & Mosek, 2019). 

 

Vanhemmat kokevat monenlaisia haasteita ammattilaisten tiedonjakamiseen liit-

tyen. Vanhemmat kokevat, etteivät he saa riittävästi tieto saadessaan lapselleen 

diagnoosin (McNeilly, ym., 2017; Smith, ym., 2013). Myös sosiaalipalveluista ja 

näiden hakemisesta on haastavaa saada ajankohtaista ja riittävää tietoa ja van-

hemmat kokevat, että tieto pitää usein selvittää itse (Matthews, ym., 2021; 

McNeilly, ym., 2017). Vanhemmat arvostavatkin sitä, että ammattilaiset ovat hei-

hin aktiivisesti yhteydessä ja jakavat tietoaan (Sandberg & Harju-Luukkainen, 

2017). Esteenä tehokkaalle tiedonjakamiselle vanhemmat kokevat muun muassa 
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ammattikielen käyttämisen, liian epämääräisen tiedon ja sen ettei kohtaamiselle 

ole riittävästi aikaa (Smith, ym., 2013; Hämeenaho, 2016; Cohen & Mosek, 2019). 

Vanhemmat kokevat myös, että ammattilaiset suhtautuvat heihin toisinaan alen-

tuvasti jakaessaan tietoa (Cohen & Mosek, 2019).  

 

Etenkin terveydenhuollon osalta vanhemmat kokevat, ettei heitä aina oteta mu-

kaan päätöksentekoon ja kohtaaminen on epäsymmetrinen (Aarthun & Akerjor-

det, 2014). Vanhemmat kokevat, että heidän täytyy ottaa haltuun ammattilaisten 

kieli ja tiedot päästäkseen mukaan lastansa koskevaan päätöksentekoon. Tämän 

seurauksena vanhempi joutuu usein perehtymään lapsensa hoitoon ja diagnoo-

seihin kokemuksellista maallikkotietoa syvemmin. (Hämeenaho, 2016.) Vanhem-

mat voivat kokea, että he ovat hankkineet perustiedot lapsensa diagnoosista 

mutta ammattilaisilta nämä uupuvat (Sandberg & Harju-Luukkainen, 2017). Van-

hemmat toivovatkin, että ammattilaisilla olisi aikaa ja mielenkiintoa perehtyä lap-

sen diagnoosiin ja tilanteeseen (Sandberg & Harju-Luukkainen, 2017; Hä-

meenaho, 2016).  

 

4.2 Kumppanuus ja vastuun jakaminen 

Vanhemmat kokevat erityisen positiivisina ammattilaiset, jotka kuuntelevat heitä, 

pitävät kiinni lupauksistaan, tietävät asioista, ovat luotettavia ja joiden koetaan 

välittävän heistä. Vanhemmat kunnioittavat erityisesti ammattilaisia, jotka kuun-

televat heitä. (McNeilly, ym., 2017.) Vanhemmat kokevat, että kumppanuuden 

perusedellytyksiä ovat kommunikaatio, luottamus ja vastavuoroisuus (Matthews, 

2021; Aarthun & Akerjordet, 2014). Suhteet, jotka perustuvat keskinäiseen kun-

nioitukseen ja luottamukseen, kehittyvät ajan myötä ja kehityttyään nämä tarjoa-

vat tukea vanhemmille (Smith, ym., 2013). Positiivisesti koetaan ammattilaiset, 

jotka ovat valmiita menemään yli rajojen, jotta perhe saisi tukea (McNeilly, ym., 

2017). Vanhemmat kokivat hyödyllisimpänä ammattilaisten positiivisen ja toiveik-

kaan asenteen. Erityisesti ensikohtaamisten asenteilla on suuri merkitys, ja nämä 

vaikuttavat pitkällä aikavälillä vanhempien kokemukseen selviytymisestä. (Shee-

han & Guerin, 2018.)  
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Ammattilaisten vaihtuvuus vaikuttaa vanhempien kokemukseen kohtaamisista. 

Esimerkiksi kehitysvammaiseksi diagnosoitujen lasten isät kokevat rasitteena 

sen, että lääkärit tai opettajat vaihtuvat, sillä luottamuksen rakentaminen täytyy 

aloittaa aina uudestaan alusta (Romakkaniemi, ym., 2014). Työntekijöiden vaih-

tuminen voi myös johtaa tilanteisiin, joissa vanhemmat joutuvat yhden suositellun 

tapaamisen sijaan tapaamaan ammattilaisen useita kertoja ja kertomaan joka 

kerta samat asiat lapsestaan ja tilanteestaan (Hämeenaho, 2016).  

 

Vanhemmat kokevat olonsa erityisen haavoittuvaksi tilanteissa, joissa he ovat eri 

mieltä ammattilaisten kanssa ja he pelkäävät vaarantavansa suhteen ammattilai-

siin (McNeilly, ym., 2017). Tilanteet, joissa vanhempien tieto ohitetaan, aiheutta-

vat vanhemmissa turhautumista ja epäluottamusta. Vanhemmasta voi tuntua, 

ettei lapsen parhaaksi yritetä kaikkea mahdollista ja vanhempi voi kokea, että hän 

itse on vastuussa lapsensa mahdollisimman hyvästä hoidosta. Hankalalta tun-

tuva tilanne voikin saada vanhemman puolustautumaan, mikä voi vaikuttaa sii-

hen, millaiseksi vanhemman ja ammattilaisen välinen kohtaaminen muodostuu. 

(Hämeenaho, 2016.) Vanhemmat kokevat, että ammattilaiset saattavat leimata 

vanhemmat häiriköiksi tai ei-suostuvaisiksi jos he ovat eri mieltä ja tämä vaikeut-

taa suhdetta ammattilaisiin (Cohen & Mosek, 2019; Smith, ym., 2013). Vanhem-

mat kokevat myös, että tästä leimasta saattaa olla vaikea päästä eroon (Cohen 

& Mosek, 2019). Tilanteet, joissa vanhemmat kokevat valtataistelua, turhauttavat 

vanhempia suuresti ja nämä muistetaan vielä vuosien päästä hyvin yksityiskoh-

taisesti (McNeilly, ym., 2017). 

 

Vanhemmat haluavat työskennellä yhteistyössä ja jakaa vastuuta ammattilaisten 

kanssa. Vaikka vanhemmat toivovat, että hoidosta neuvotellaan ja heidät otetaan 

mukaan päätöksentekoon, eivät he halua vastuuta kokonaan itselleen. (Smith, 

ym., 2013.) Toisaalta on havaittu, että on hyvin vaihtelevaa kuinka paljon van-

hemmat haluavat osallistua päätöksentekoon (Aarthun & Akerjordet, 2014). 

Usein vanhemmat pitävät omaa rooliaan tärkeänä päätöksenteossa ja varmuutta 

päätöksentekoon heille tuo ammattilaisen hyvä kommunikaatio ja se että ammat-

tilainen tuntee heidän lapsensa (McNeilly, ym., 2017; Aarthun & Akerjordet, 

2014). Vanhemmilla on monialaista tietoa lapsestaan, jonka myötä he kokevat 
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olevansa vastuussa lapsestaan myös asioissa, jotka perinteisesti nähdään ole-

van ammattilaisten vastuulla. Vanhemmat kokevat, että heidän vastuullaan on 

esimerkiksi varmistaa, että ammattilainen osaa ottaa huomioon lapsen erityistar-

peet toimenpiteitä tehtäessä tai että ammattilaisella on kaikki tarvittava tieto, jota 

lapsen hoito ja huolenpito vaatii. (Hämeenaho, 2016.)  

 

4.3 Järjestelmä 

Vanhemmat kokevat, että lapsen hoitoa haastaa palvelujärjestelmän haja-

naisuus. Vanhemmat kokevat, että he joutuvat toimimaan siltana eri tahojen vä-

lillä hajanaisessa järjestelmässä, jossa jokainen taho toimii erillään (Matthews, 

ym. 2021). Vanhemmat kokevat, että vaikka he kertovat ammattilaisille arkensa 

kokonaistilanteen, kuulevat nämä vain omaa sektoriaan koskevat tiedot (Hä-

meenaho, 2016). Vanhemmat kokevat, että lapsen tilanteen ja palveluntarpeiden 

kokonaisvaltainen hahmottaminen ja koordinointi jää yksin heidän vastuulleen 

(Hämeenaho, 2016; Dodd, ym., 2009). Vanhemmat arvostavatkin sitä, että am-

mattilainen koordinoi palveluita ja että ammattilaiset tekevät yhteistyötä keske-

nään (Dodd, ym., 2009). Vanhemmat toivovat, että heidät ja lapsen tilanne huo-

mioitaisiin kokonaisvaltaisesti ja kun näin ei tapahdu, koetaan ammattilaisen toi-

minta liian yksipuolisena ja tunteettomana. Toisaalta vanhemmat eivät aina ym-

märrä mihin käytäntöihin tai tietoihin ammattilaisen toiminta perustuu. (Hä-

meenaho, 2016.) 

 

Vanhemmat kokevat, etteivät ammattilaiset aina ymmärrä heidän elämänsä 

kompleksisuutta ja että heillä on rajallinen määrä energiaa toimia aktiivisesti lap-

sensa elämässä, mikä vaikuttaa heidän kykyynsä osallistua päätöksentekoon 

(Dodd, ym., 2009). Vanhemmat kokevat, että he joutuvat taistelemaan saadak-

seen tukea ja tuen saamisessa kestää kauan (McNeilly, ym., 2017). Myös lapsen 

saaman diagnoosin ja tästä löytyvän tiedon määrän koetaan vaikuttavan siihen, 

kuinka helposti vanhemmat saavat tukea ja ilman selittävää diagnoosia vanhem-

man havaitsema oireilu saatetaankin ohittaa kokonaan (Gundersen, 2012; Hä-

meenaho, 2016). Saadakseen tukea ammattilaisilta, vanhempien täytyy keskittyä 
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lapsensa haasteisiin, mikä koetaan kuormittavana. Tuen tarpeen jatkuva perus-

teleminen saa vanhemmat kokemaan, että heidän epäillään käyttävän järjestel-

mää hyväkseen. (Gundersen, 2012.) Toisaalta vanhemmat ymmärtävät ammat-

tilaisia, sillä he kokevat, että järjestelmä rajoittaa myös ammattilaisten toimintaa 

(Cohen & Mosek, 2019). 

 

Perheet eivät välttämättä saa sitä tukea, mitä he ovat hakeneet ja tämä voidaan 

kokea loukkaavana, sillä usein vanhemmat kokevat harkinneensa huolella sitä 

mikä auttaisi ja tukisi heidän perhettään. Tuen epääminen voi tuntua vanhem-

mista heidän tilanteensa vähättelyltä ja aiheuttaa vanhemmissa suuttumusta. 

Kun vanhemmilta evätään tuki, johon heillä on laillinen oikeus, vaikuttaa tämä 

heidän ja heidän lapsensa omanarvontuntoon. Vanhemmat kokevat, että ilman 

tukea he eivät kykene pitämään huolta lapsestaan tämän vaatimalla tavalla ja he 

ovatkin valmiita työskentelemään entistä enemmän varmistaakseen lapselleen 

hyvän huolenpidon. (Gundersen, 2012.) Vanhemmat kokevatkin olevansa sorret-

tuja ollessaan riippuvaisia viranomaisista (Cohen & Mosek, 2019). 

 

4.4 Yhteenveto aiemmasta tutkimuksesta 

Vanhemmat kokevat olevansa asiantuntijoita lapseensa liittyvissä asioissa, mutta 

ammattilaiset eivät tätä aina tunnusta (Smith, ym., 2013; McNeilly, ym., 2017; 

Cohen & Mosek, 2019). Vanhemmat kokevat, että heidän on haastavaa saada 

tarvitsemaansa tietoa ammattilaisilta (McNeilly, ym., 2017; Smith, ym., 2013; 

Matthews, ym., 2021). Vanhemmat myös kokevat, että jotta heidät otetaan mu-

kaan päätöksentekoon, tulee heidän perehtyä lapsensa tilanteeseen maallikkoa 

syvemmin (Hämeenaho, 2016). Vanhemmat pitävät tärkeänä kumppanuutta am-

mattilaisten kanssa ja erityisen haavoittuvia vanhemmat ovat tilanteissa, joissa 

he ovat eri mieltä ammattilaisten kanssa, sillä he pelkäävät, että yhteistyö vaa-

rantuu ja heidät leimataan häiriköiksi (McNeilly, ym., 2017; Cohen & Mosek, 

2019; Smith, ym., 2013). Vanhemmat haluavat jakaa vastuuta ammattilaisten 

kanssa, mutta on vaihtelevaa, kuinka paljon vanhemmat haluavat osallistua pää-

töksentekoon (Smith, ym., 2013; Aarthun & Akerjordet, 2014). Vanhemmat koke-

vat, että lapsen hoitoa haastaa palvelujärjestelmän hajanaisuus ja he joutuvat 
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kantamaan kokonaisvastuun lapsen hoidosta ja huolenpidosta (Matthews, ym. 

2021; Hämeenaho, 2016; Dodd, ym., 2009). Vanhemmat kokevat myös, etteivät 

ammattilaiset aina ymmärrä heidän elämänsä kompleksisuutta ja he joutuvat tais-

telemaan saadakseen tukea (Dodd, ym., 2009; McNeilly, ym., 2017). 
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita erityislas-

ten vanhempien kokemuksia kohtaamisista ammattilaisten kanssa, ja tarkoituk-

sena on nostaa esiin mikä merkitys näillä kokemuksilla on vanhemmille. Tavoit-

teena on ymmärtää vanhempien kokemuksia ja tuottaa tietoa, jonka avulla per-

heiden kanssa yhteistyötä tekevät tahot ja ammattilaiset voivat kehittää toimin-

taansa paremmin perheitä ja vanhempia tukevaksi. Tietoa tarvitaan erityisesti 

ajankohdassa, jossa erityislasten vanhempien uupumus on noussut keskustelun-

aiheeksi ja palveluita ollaan kehittämässä. Tutkimuskysymykseni on: 

 

1. Millaisia kokemuksia erityislasten vanhemmilla on kohtaamisista ammatti-

laisten kanssa? 

 

Tutkimustehtävään etsitään vastausta haastattelemalla erityislasten vanhempia, 

ja aineisto koostuu vanhempien puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Ai-

neisto analysoidaan tulkitsevalla fenomenologisella analyysillä (Interpretative 

Phenomenological Analysis, IPA). 
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6 Tutkimuksen toteutus 

 

Toteutin tutkimukseni laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus voidaan 

nähdä eräänlaisena sateenvarjoterminä, jonka alla on useita erilaisia lähestymis-

tapoja (Tuomi & Sarajärvi 2018, s.13). Koska tarkoituksenani on selvittää erityis-

lasten vanhempien kokemuksia kohtaamisista ammattilaisten kanssa, lähestyn 

aihetta hermeneuttis-fenomenologisesta näkökulmasta. Aineistoni keräsin puo-

listrukturoituina haastatteluina ja analyysini suoritin tulkitsevana fenomenologi-

sena analyysina (IPA). 

 

6.1 Hermeneuttis-fenomenologinen näkökulma 

Fenomenologisen näkökulman keskiössä on ihmisen kokemusmaailma sekä tä-

män ymmärtäminen. Ihmisellä nähdään olevan vastavuoroinen suhde maail-

maan, jossa maailma muokkaa ihmistä ja ihminen maailmaa. Erilaiset ilmiöt ovat 

ihmisen ja maailman välisiä kokemuksellisia suhteita ja fenomenologisissa näkö-

kulmissa tieto on aina sidoksissa kokijaan. Ihmisillä voi olla hyvinkin erilaisia ko-

kemuksellisia suhteita samoihin asioihin tai samoihin hetkiin. (Laine, 2018, s.29-

30; Puusa & Juuti, 2020, s.36). Esimerkiksi ammattilaisen ja erityislapsen van-

hemman kohdatessa heillä usein on hyvinkin erilainen kokemuksellinen suhde 

hetkeen, jossa he keskustelevat lapsen tilanteesta. 

 

Siihen, millaisista kehyksistä käsin maailmaa koemme, vaikuttaa muun muassa 

elämänhistoriamme. Fenomenologian lähtökohtana on, että ihmisen ensisijainen 

suhde maailmaan on kokemuksellinen, ja tämä suhde on intentionaalinen eli kai-

kella kokemallamme on jokin merkitys meille. Kokemuksia tutkittaessa tutkitaan-

kin nimenomaan kokemusten merkityksiä ja näiden rakenteita. (Laine 2018, s.30-

31.) Fenomenologiassa on erilaisia suuntauksia, jotka suhtautuvat kokemukseen 

hieman eri tavoin. Esimerkiksi kuvaileva fenomenologia olettaa, että kokemuksen 

voi kuvata sellaisenaan, kun taas tutkimuksessani käyttämäni tulkitseva fenome-

nologia lähtee siitä, ettei kokemusta voi kuvata puhtaana, sillä välissä on aina 

kokijan ja tutkijan tulkinta. Erilaisia fenomenologian suuntauksia yhdistää ajatus, 

että yksilöiden kokemusmaailmat nähdään yksilöllisinä ja jatkuvasti muuttuvina, 
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jolloin näistä saatava tieto on luonteeltaan yksilöllistä ja muuttuvaa. (Tökkäri 

2018, s.66.)  

 

Hermeneutiikan avulla pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan asioita (Laine 

2018, s.34). Tulkitseva fenomenologia tarvitseekin avukseen hermeneuttisen 

ulottuvuuden, sillä tulkitsevassa fenomenologiassa lähdetään ajatuksesta, ettei 

tutkija voi suoraviivaisesti ymmärtää tutkittavan kokemusmaailmaa ilman tulkin-

taa (Tökkäri 2018, s.68). Hermeneuttisen tutkimuksen kohteena ovat ilmaisut, 

joista yleisimpiä ovat kielelliset ilmaisut ja nämä ilmaisut pitävät sisällään merki-

tyksiä, joista teemme tulkintoja, usein vaistomaisesti kuullessamme ilmaisun. 

Merkitykset ja näiden väliset yhteydet ovat hyvin moninaisia ja nämä voivat olla 

yksilöllisiä tai intersubjektiivisia eli yhteisöstä omaksuttuja. Arjessa käytämme 

useimmiten luontaista ymmärrystä, jota hermeneutiikassa kutsutaan esiymmär-

rykseksi ja myös tutkijalla on jo valmiiksi luontaisia tapoja ymmärtää tutkimuk-

sensa kohde. Sekä fenomenologiassa että hermeneutiikassa on kaksi tasoa: en-

simmäinen taso on tutkittavan kokemus sellaisena kuin hän sen itse ilmaisee, 

kun taas toisella tasolla tutkija tutkii ensimmäistä tasoa tematisoiden ja käsitteel-

listäen tätä. (Laine 2018, s.34-35.) Tutkimus voidaankin nähdä sosiaalisena kon-

struktiona, joka rakentuu eri toimijoiden ja tutkittavana olevan ilmiön välisessä 

vuorovaikutuksessa (Puusa 2020, s.103). 

 

Merkityksiä tutkittaessa tutkimuskohde ei siis yleensä ole tutkijalle vieras ja jon-

kinasteinen tuttuus ja jaettu kulttuurimaailma ovat jopa edellytyksiä, jotta voimme 

ymmärtää merkityksiä (Laine 2018, s.35). Hermeneuttis-fenomenologisessa tut-

kimuksessa lähdetään siitä, että tutkijan ennakko-oletukset ja kokemukset tutkit-

tavasta aiheesta tulee sekä tiedostaa että valjastaa käyttöön tulkintaa tehdessä, 

ja tavoitteena on, että kokemuksen tasolla jo tunnettu tehdään tiedetyksi (Tökkäri 

2018, s.65; Laine 2018, s.34). Tutkijan on kuitenkin varottava, ettei hän sorru 

kulttuurissa esiintyviin stereotyyppisiin tulkintoihin (Laine 2018, s.35). Tulkinnas-

saan tutkija kulkee hermeneuttista kehää, jossa tutkija palaa aina tarkastelemaan 

aiempia tulkintojaan luoden kokonaisuuden, jossa tulkinta ei ole ristiriidassa ai-

neiston yksittäisten osien kanssa. Hermeneuttisen kehän avulla tutkija tekee 

mahdollisimman perustellun tulkinnan aineistostaan, jossa yksityiskohdat sopivat 

kokonaisuuteen ja kokonaisuus yksityiskohtiin. (Puusa ja Juuti 2020, s.73.)  
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Vaikka fenomenologiaan sisältyy ajatus yhteisöllisyydestä ja intersubjektiivisuu-

desta, korostaa fenomenologia yksilön näkemystä, sillä vain yksilö voi olla koke-

muksellisessa suhteessa maailmaan. Tästä syystä fenomenologisesta tutkimuk-

sesta on myös sanottu, ettei se ole tiedettä, sillä se ei pyri löytämään yleisiä sään-

nönmukaisuuksia, vaan on kiinnostunut ainutkertaisesta sekä ainutkertaisuu-

desta. (Laine 2018, s.31-32.) Toisaalta fenomenologisissa suuntauksissa lähde-

tään siitä, ettei niin monimutkaista ilmiötä kuin ihmisen kokemus voida lähteä tut-

kimaan luonnontieteellisillä menetelmillä ilman, että ilmiöstä menetetään jotain 

oleellista (Tökkäri 2018, s.66; Puusa & Juuti 2020, s.71). Vaikka yleistyksiä ei 

voida saavuttaa, voidaan tutkimuksella saada esiin kokoavia johtopäätöksiä sil-

loin, kun tutkittavien elämäntilanteet ovat riittävän yhteneväiset (Tökkäri 2018, 

s.66). Voidaan myös ajatella, että ilman oletusta jonkinlaisesta intersubjektiivi-

suudesta tutkiminen ei olisi edes mielekästä (Juuti, 2020, s.109).  

 

6.2 Aineisto ja aineiston keruu 

Aineistoni muodostuu kolmestatoista haastattelusta, jotka toteutin keväällä 2021. 

Haastattelua pidetään hyvänä tapana päästä käsiksi toisen kokemuksiin ja näille 

annettuihin merkityksiin (Laine 2018, s.39; Puusa 2020, s.104). Haastatteluihin 

osallistui vanhempia kolmestatoista taloudesta, ja haastatteluista kahdessa oli 

mukana perheen molemmat vanhemmat. Haastateltavia oli siis yhteensä viisi-

toista. Haastattelut tehtiin yhtä lukuun ottamatta etänä Teamsin välityksellä. 

Haastatteluiden ajalliset kestot vaihtelivat, ollen lyhyimmillään noin 20 minuuttia 

ja pisimmillään noin kaksi tuntia. Yhteensä haastatteluita kertyi 8 tuntia ja 15 mi-

nuuttia. Haastateltavia tutkimukseen etsittiin omaishoito- ja vammaisjärjestöjen 

sekä omien kontaktieni kautta. Kriteereinä osallistujille oli, että haastateltava on 

erityislapsen vanhempi, jolla on kokemuksia kohtaamisista ammattilaisten 

kanssa, mutta esimerkiksi lasten iät sekä tuen tarpeet vaihtelivat. Tutkimuksessa 

ei eritelty lasten tuen tarpeita, mutta haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki vanhem-

mat ovat säännöllisesti tekemisissä sosiaali-, terveys- ja koulutoimen ammatti-

laisten kanssa. Haastateltavina oli vanhempia sekä yhden että kahden vanhem-
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man talouksista. Kahden talouden osalta lapsi oli muuttanut jo omaan kotiin asu-

misyksikköön, ja aineistonani käytin vanhempien kokemuksia ajalta, kun lapsi 

asui vielä vanhempien kanssa. Tämä yhdenmukaisti tutkittavien elämäntilanteen, 

ja toisaalta nämä haastattelut toivat arvokasta tietoa esimerkiksi siitä, kuinka pit-

kät jäljet kohtaamisilla voi olla. 

 

Haastattelukysymykset laadin yhdessä kahden Tampereen yliopiston psykolo-

gian kandidaatin tutkielman tekijän kanssa, jotka tutkivat samaa aihetta. Koska 

tutkimuksemme ovat aineistolähtöisiä, pohdimme millaisilla kysymyksillä pääsi-

simme käsiksi meitä kiinnostaviin aiheisiin. Kokemuksia olisi hyvä lähestyä mah-

dollisimman avoimilla kysymyksillä, jotka johdattelevat tutkittavaa mahdollisim-

man vähän. Tutkimushaastattelu ei kuitenkaan voi olla täysin avoin, sillä tutkijan 

lähtökohdat ja tutkimuskysymykset vaikuttavat väistämättä haastattelun linjoihin. 

(Laine, 2018, s.39.) Tästä johtuen laadullisen tutkimuksen haastattelut ovatkin 

useimmiten puolistrukturoituja haastatteluita (Hyvärinen 2017, s.21). Puolistruk-

turoidussa haastattelussa tutkijalla voi olla tukenaan valmis luettelo kysymyk-

sistä, mutta haastateltava saa itse sanoittaa kokemuksensa (Juuti, 2020, s.112). 

Myös tutkimuksessani haastattelut olivat puolistrukturoituja. Kokemattomana 

haastattelijana koin, että etukäteen mietityt kysymykset jäsensivät hyvin haastat-

telutilanteita, enkä olisi avoimemmassa haastattelussa kyennyt ohjaamaan haas-

tattelua riittävästi tutkimustehtäväni suuntaisesti. 

 

Lähetin kiinnostuneille henkilöille sähköpostitse sekä haastattelukysymykset että 

tietosuojailmoituksen, minkä jälkeen sovimme haastatteluajat. Yksikään haasta-

teltava ei kieltäytynyt haastattelusta yhteydenottoni jälkeen. Haastattelukysymys-

ten antaminen haastateltaville etukäteen aiheuttaa tutkijoissa erimielisyyttä ja Hy-

värinen (2017, s.38) jopa toteaa tämän ”vaikuttavan tuhoisasti haastattelutapah-

tumaan” sillä tällöin ”tietoa siirretään säiliöstä toiseen”. Ensimmäinen haastatel-

tavani halusi saada kysymykset etukäteen nähtäväksi, joten päätin antaa nämä, 

ja toimia samalla tavalla kaikkien haastateltavien kanssa. Osa tutkijoista onkin 

sitä mieltä, että antamalla kysymykset etukäteen ilmiöstä voidaan saada mahdol-

lisimman paljon tietoa (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.85-86). Kolme haastateltavaa 

oli kirjoittanut itselleen muistiinpanoja, joita he haastattelun aikana katsoivat, 
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mutta kaikki kertoivat haastattelutilanteessa asioista omin sanoin. Osa haastatel-

tavista ilmaisi, että kysymykset olivat herättäneet heidät pohtimaan kokemuksi-

aan etukäteen tai keskustelemaan lapsen toisen vanhemman kanssa. Näkisinkin, 

että kun tutkimuksen kohteena on kokemukset, joihin liittyy aiemmin tapahtuneet 

kohtaamiset, kysymysten pohtiminen etukäteen voi parhaimmillaan tuottaa ri-

kasta tietoa, sillä haastateltava saa aikaa muistella kokemiaan kohtaamisia. 

 

Ennen haastatteluitani kerroin haastateltaville, että olen myös itse erityislapsen 

vanhempi, sillä ajattelin tämän tekevän minusta helpommin lähestyttävän haas-

tattelijana sekä lisäävän tutkittavien luottamusta minua kohtaan. Tutkijan tulisikin 

pyrkiä luomaan haastattelutilanteeseen luotettava ja motivoiva ilmapiiri (Puusa 

2020, s.108). Tutkija saa myös itse vetää rajan siihen, kuinka henkilökohtaisia 

aiheita hän kertoo itsestään (Eskola, ym., 2018, s.29). Toisaalta kerroin myös 

työskennelleeni pitkään kehitysvammaiseksi diagnosoitujen henkilöiden asumis-

palveluissa ja tämä saattoi osaltaan vaikuttaa haastateltavien suhtautumiseen, 

jos heillä on aiempia kokemuksia kyseisistä palveluista ja näissä työskentelevistä 

ammattilaisista.  

 

Aiemmin ajateltiin, että haastattelun tulee olla mahdollisimman neutraali tilanne, 

mutta nykyisen näkemyksen mukaan haastattelijan reaktiot tekevät haastattelu-

tilanteesta luontevamman ja miellyttävämmän haastateltavalle. Etänä tehtävät 

haastattelut poikkeavat kuitenkin jossain määrin kasvokkain tehdyistä haastatte-

luista, sillä tällöin esimerkiksi elekieli jää pienemmälle huomiolle. Haastatelles-

sani tutkittavia kiinnitin erityistä huomiota siihen, että nyökkäyksin ja äännähdyk-

sin toin haastateltavalle ilmi, että kuuntelen häntä aktiivisesti. Myös haastattelu-

paikalla on merkitystä haastattelun onnistumisen kannalta, sillä esimerkiksi tila 

vaikuttaa siihen, millaiseksi haastateltava olonsa kokee. Jos haastateltava kokee 

olonsa epämukavaksi tilassa, voi haastatteluun olla vaikea saada luontevaa il-

mapiiriä. (Eskola, ym., 2018, s.28, 33-35.) Koska haastattelut tehtiin Teamsin vä-

lityksellä, saattoi jokainen haastateltava itse vaikuttaa siihen, missä fyysisessä 

tilassa hän haastattelun ajan oli. Toisaalta Teams-yhteys eräänlaisena etä-tilana 

saattoi vaikuttaa siihen, kuinka luontevaksi haastateltavat kokivat olonsa haas-

tattelun aikana. Yhden haastattelun litteroin itse, mutta muuten litteroinnit suoritti 
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litterointipalvelu. Litterointi tapahtui perustasolla eli litteraatteihin jätettiin sanatar-

kasti haastateltavien puhekieli, mutta litteraateista oli poistettu äännähdykset ja 

täytesanoja. Litteraatteihin oli merkitty myös pienet tauot ja merkityksellisiä tun-

neilmaisuja, kuten esimerkiksi nauru. (Kallio, n.d.) 

 

6.3 Aineiston analyysi 

Aineistoni analyysimenetelmänä toimii tulkitseva fenomenologinen analyysi eli 

IPA (interpretative phenomenological analysis). Menetelmä on uudempi kuin pe-

rinteisesti käytetty kuvaileva fenomenologia ja sitä onkin toistaiseksi käytetty vä-

hemmän. (Tökkäri, 2018, s.68.) IPA menetelmänä on kiinnostunut ihmisten ko-

kemusten yksityiskohtaisesta tutkimisesta ja pyrkimyksenä on kuvata kokemuk-

set näiden omilla ehdoilla valmiiden teorioiden tai kategorioiden sijaan. Jo aiem-

min kuvatun fenomenologian ja hermeneutiikan lisäksi IPA:aan liittyy läheisesti 

idiografinen näkökulma eli pyrkimys ymmärtää syvällisesti yksilön kokemus. Ylei-

sempien johtopäätösten tekeminen on mahdollista vasta, kun jokainen tutkittava 

on analysoitu syvällisesti yksittäin. Yleisiä johtopäätöksiä voidaan tehdä koke-

muksista, jotka ovat olleet tutkittaville yhteisiä, eriäviä tai näiden variaatioita. 

(Smith, ym., 2009, s.3,32,38.) 

 

IPA:n mielenkiinnonkohteena ovat arkipäiväiset kokemukset, jotka ovat olleet ko-

kijalleen merkityksellisiä (Smith, ym. 2009, s.33). Koska ihmiset eivät useinkaan 

puheessaan kykene tai halua ilmaista kokemuksiaan sellaisena kuin he ovat 

nämä kokeneet, muistuttaa IPA jossain määrin narratiivista analyysia (Tökkäri, 

2018, s.68). Vaikka IPA yrittää päästä mahdollisimman lähelle koettua, tunnustaa 

se myös sen, että kokemuksen analyysiin vaikuttaa väistämättä sekä tutkittavan 

että tutkijan tulkinta kokemuksesta. IPA:ssa tutkija onkin sidoksissa ns.kaksinker-

taiseen hermeneutiikkaan, sillä tutkija yrittää tulkita aineistoa, jossa tutkittavat 

yrittävät tulkita kokemuksiaan. Tutkijan esioletukset vaikuttavat tutkijan tulkin-

taan, eikä tutkija aina ole tietoinen esioletuksistaan ennen aineistoon tutustu-

mista. Kehämäisen analyysin ja reflektion avulla tutkija voi tarkastella esioletus-

tensa vaikutusta analyysiin analyysinsa aikana. (Smith, ym., 2009, s.3, 35, 37.)  
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Smith ym. (2009, s.106) suosittelevat IPA:aa analyysimenetelmänä käyttäviin 

opinnäytteisiin aineistoksi kolmesta kuuteen haastattelua. IPA:aa voidaan käyt-

tää suurempaankin tutkittavien ryhmään, mutta tällöin ei jokaista tutkittavaa voida 

analysoida yhtä syvällisesti. Tutkimuksessani analysoitavana oli kolmetoista 

haastattelua, mikä vaikutti analyysiini. Suuremman ryhmän kohdalla analyysistä 

IPA:n tekee se, että ryhmän teemat ovat edelleen palautettavissa yksilöihin ja 

heidän kokemukseensa. Kun tutkittavana on suurempi joukko, tulee tutkijan poh-

tia teemojen toistuvuutta, mikä vaikuttaa myös tutkimuksen luotettavuuteen. 

(Smith, ym., 2009, s.106-107.) Tutkimuksessani otin rajakseni sen, että jokaisen 

alateeman tulee nousta vähintään puolesta haastatteluista. 

 

Aloitin analyysini lukemalla haastattelujen litteraatit kahteen kertaan. Ensimmäi-

sillä lukukerroilla kirjoitin muistiinpanoja erilliseen tiedostoon ensimmäisistä aja-

tuksista, joita minulla heräsi aineistosta. Koska tutkijan esioletukset voivat vaikut-

taa vahvasti tapaan, jolla hän aineistoa aluksi lukee, suosittelevat Smith, ym. 

(2009, s.42) kirjoittamaan ensimmäiset ajatukset muistiin, jotta näistä esioletuk-

sista voi päästää irti analyysin ajaksi. Myöhemmin tutkija voi halutessaan palata 

näihin ensimmäisiin muistiinpanoihinsa. Seuraavaksi siirryin yksittäisten haastat-

telujen analysoimiseen. Aloitin kopioimalla haastattelun taulukkoon, jossa oli 

kaksi marginaalia oikealla, ensimmäinen pelkistyksille sekä kommenteille ja toi-

nen alateemoille. Luin haastattelun ensin kokonaisuutena, jonka jälkeen luin 

haastattelun ilmaisuja pelkistäen ja kommentoiden. Tämän jälkeen luin vielä 

haastattelun, pelkistykset ja kommentit karkeita alateemoja muodostaen. Yksit-

täisiä analyyseja tehdessäni luin aineistokatkelmia läpi useita kertoja päästäkseni 

kiinni haastatellun kokemukseen ja tämän merkitykseen. Saatoin lukea kohtia 

tarkkaan jokaista sanaa analyyttisesti pohtien tai ikään kuin kauempaa silmäillen, 

jolloin pääsin paremmin kiinni kohdan tunnelmaan. Yliviivasin Wordin yliviivaus-

toiminnolla tutkimustehtävän kannalta tarpeettoman tiedon, mutta en poistanut 

näitä kohtia. Halusin, että nämä jäävät näkyville, sillä tarvittaessa nämä tarjosivat 

kontekstin ymmärtää analyysin kannalta oleellisia kokemuksia. Esimerkiksi tutki-

mustehtäväni kannalta epäoleellista oli vanhempien toiveet kohtaamisille, mutta 

nämä auttoivat ymmärtämään vanhempien kokemuksia kohtaamisista. 
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Analysoidessani yksittäisiä haastatteluita mietin millaisia yläteemoja kyseisestä 

haastattelusta voisi nousta ja kirjoitin näitä erilliseen tiedostoon. Kirjoitin myös 

muistiinpanoja ajatuksista, joita analyysi minussa herätti. Kun IPA:a käytetään 

suurempaan tutkittavien joukkoon, voi tutkija jättää yksittäisen haastattelun ana-

lyysin alateemojen tasolle ja etsiä haastateltaville yhteisiä alateemoja ennen ylä-

teemojen muodostamista (Smith, ym., 2009, s.106). Kun olin analysoinut kaikki 

haastattelut yksittäin, luin muistiinpanojani ja listaa mahdollisista yläteemoista. 

Koska analysoin aluksi jokaisen haastattelun yksilönä pyrkien unohtamaan aiem-

mat haastattelut, olivat yläteemat osin päällekkäisiä ja erilaisissa suhteissa toi-

siinsa. Tässä vaiheessa luinkin jälleen kaikki haastattelut läpi syvemmän ymmär-

rykseni varassa ja samalla tarkensin sekä ala- että yläteemoja. Huomasin, että 

analyysini alkuun minun oli ollut haastavaa päästää irti mielenkiintoisista koh-

dista, jotka eivät vastanneet tutkimustehtävääni, joten karsin tässäkin vaiheessa 

aineistoani.  

 

Seuraavaksi loin jokaiselle muodostuneelle yläteemalle oman Word-tiedoston, 

joihin aloin taulukkotoimintoa hyödyntäen poimimaan alateemoittelemiani osioita 

aineistostani. Tässäkin vaiheessa alateemat elivät ja tarkentuivat, kun pysähdyin 

ajoittain tarkastelemaan tiedostojen yhdenmukaisuutta. Osa alateemoista säilyi 

lähes muuttumattomina ensihetkistä lähtien mutta osa haki muotoaan loppuun 

asti. Pitkin analyysia vaihtelin järjestystä, jossa kävin haastatteluja läpi, jottei en-

simmäisten haastattelujen teemat hallitse ja saa aikaan tilannetta, jossa lähden 

tulkitsemaan muita haastatteluita näiden teemojen läpi. Lopuksi tulostin tiedostot 

paperille ja kävin analyysin läpi yläteema kerrallaan. Pilkoin tulosteet ja jaottelin 

katkelmat alateemoittain isoille papereille samalla teemojen sisäistä johdonmu-

kaisuutta tarkastellen. Tämä helpotti analyysin lopullista arviointia, sillä pystyin 

kerralla silmäilemään kokonaisuutta, eri teemojen muodostamia kokonaisuuksia 

sekä näiden välisiä suhteita. 

 

Koko analyysiprosessin ajan kävin jatkuvaa vuoropuhelua yksittäisen ja kokonai-

suuden välillä, sillä jokaisella lukukerralla käsitykseni kokonaisuudesta syveni, 

mutta jokainen vaihe vaati myös alkuperäisen aineiston yksityiskohtiin palaa-

mista, jotta en kadottaisi tutkittavan alkuperäistä kokemusta. Kuviossa 2 näkyy 
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pääpiirteittäin analyysini eteneminen ja taulukossa 1 näkyy esimerkit tekemästäni 

analyysista. 

 

 

Kuvio 2 Analyysin eteneminen 
 
 
  

Litteraattien
alustava  

lukeminen ja 
muistiin-
panojen 

tekeminen.

Haastattelu-
jen 

analysointi 
yksittäin 

alateemojen 
tasolle. 
Samalla 

erilliseen 
tiedostoon 

kaikkien 
alateemojen 
kirjaaminen 

ja ehdotuksia 
yläteemoi-

sta.

Aineiston 
lukeminen 

kokonaisuu-
tena läpi 

samalla ylä-
ja 

alateemoja 
yhdenmu-
kaistaen ja 
tarkentaen. 
Muodostui 

viisi 
yläteemaa.

Viidelle 
yläteemalle 

omat 
tiedostot. 
Aineiston 

läpilukemi-
nen ja 

lajittelu 
yläteemojen 
tiedostoihin 

samalla 
sisäistä 

johdonmu-
kaisuutta 

tarkkaillen.

Tiedostojen 
tulostami-

nen. 
Aineiston 
jaottelu 
isoille 

papereille 
yläteemoit-
tain samalla 
alateemoista 

kokonai-
suuksia 

muodostaen. 
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Taulukko 1 Esimerkkitaulukko analyysista 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alateema Yläteema 

Et mua on ainakin helpottanut jos joku lääkäri 
on sanonut että ”kyllä mä ymmärrän, että nyt 
on tosi vaikeaa tehdä mitään päätöstä”. Tai 
annetaan aikaa esimerkiksi. Pelkästään sii-
hen kuunteluun ja sitten jos pitää tosiaan 
vaikka tehdä niitä päätöksiä, niin annetaan ai-
kaa sille. Että sanotaan vaikka että ei nyt tar-
vitse päättää, että ensi kerralla vaikka sitten, 
tai annetaan vaikka puoli vuotta lisää aikaa, 
jos ei tarvitse jotain siinä samassa päättää.  
H1 

Helpottanut kun lää-
käri viestii ymmär-
rystä, kuuntelee ja 
antaa aikaa. 

Ammatti-
lainen 
kanssa-
kulkijana 

Ammatti-
laisen 
roolit 
 
  

Meidänkin lapsella ei ole sinänsä ihan harvi-
naisista harvinaisin se oireyhtymä mutta kui-
tenkin sellainen josta Suomessa tiedetään 
aika vähän. Niin sitten välillähän se aiheuttaa 
sen, että itse on enemmän asiantuntija siinä 
kun se, vaikkapa neurologi. H7 

Oireyhtymästä tie-
detään vähän, jol-
loin vanhempi jou-
tuu olemaan asian-
tuntija. 
 

Vanhempi 
asiantun-
tijana 

Vanhem-
man roolit 

Siis ei mun mielestä se tuen tarve on ollut ihan 
sen jälkeen asiallista, kun on ollut nuo diag-
noosit ja ne. Ja ne on kysynyt että ”mitä mieltä 
olette että hyötyisikö teidän lapsi tästä esimer-
kiksi ADHD-lääkkeestä, oletteko valmiita ko-
keilemaan?”. Että ei siinä ole mun mielestä 
mitään semmoista ollut näiden diagnoosien 
saamisen jälkeen ja näin et se on mennyt 
ihan. H13 

Diagnoosin saami-
sen jälkeen suhtau-
tuminen asiallista ja 
tarjottu lääkitystä. 

Diagnoosi Järjes-
telmä 
asettaa 
puitteet 
kohtaami-
selle 

No, osa asiantuntijoista jakaa sitä hyvin ja au-
liisti, ja osa pitää sitä sitten kyllä niin visusti 
omassa tallessansa että se pitää kaikki hakea 
itse. H8 

Tiedonjakaminen 
vaihtelee. 

Tiedonja-
kaminen 

Sattuman 
varassa 

Ja siinä kohdassa sitten kun oli se ensimmäi-
nen vanhempainilta tai tämmöinen kohtaami-
nen sen opettajan kanssa, niin silloin mä sitten 
mietin pitkän aikaa että miten menen siihen, 
koska mua otti niin hirveästi päähän että se oli 
ylipäätään se koulu, mihin mentiin. Niin sitten 
mä päätin pelata sillain hyvin avoimilla kor-
teilla ja ilmoitin heti sillein kättelyssä et heti tie-
doksi että en ole puoltanut tätä koulusijoitusta. 
H3 

Ennen kohtaamista 
opettajan kanssa 
vanhempi miettii 
kuinka mennä koh-
taamiseen suuttu-
muksensa takia, 
päätös pelata avoi-
milla korteilla. 

Tunteet 
vaikutta-
vat koh-
taami-
seen 

Tunteet 
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

 

Vanhempien kokemuksista kohtaamisissa ammattilaisten kanssa muodostui viisi 

yläteemaa, jotka olivat 1) ammattilaisen roolit kohtaamisessa, 2) vanhemman 

roolit kohtaamisessa, 3) järjestelmä asettaa puitteet kohtaamiselle, 4) sattuman 

varassa sekä 5) tunteet. Aluksi esittelen vanhempien taustatietoja. 

 

Tutkimukseeni osallistui vanhempia kolmestatoista taloudesta, joista seitsemän 

oli kahden vanhemman ja kuusi yhden vanhemman talouksia. Erityislapsista 

kaksi oli aikuisia ja muuttaneet jo omaan kotiin asumisyksikköön, yksi oli 19-vuo-

tias mutta asui edelleen vanhemman kanssa ja loput olivat alaikäisiä, jotka asui-

vat vanhempiensa kanssa. Erityislapsista nuorin oli 4-vuotias ja vanhin 43-vuo-

tias. Osalla vanhemmista oli useampi tuen tarpeessa oleva lapsi. Erityisyyden 

häilyvyydestä kertoo se, että vanhemmat, joiden perheessä oli useampi tuen tar-

peessa oleva lapsi, saattoivat kuvata perheen vähemmän tukea tarvitsevat lapset 

normaaleina. Vanhempien tai lasten sukupuolta ei kysytty (kts. luku 8.2) ja osa 

vanhemmista jätti vastaamatta kysymykseen koulutuksestaan. 

 

Kysymykseen keiden asiantuntijoiden kanssa vanhemmat ovat olleet tekemi-

sissä, yhtä lukuun ottamatta kaikki vastasivat olleensa tekemisissä varhaiskas-

vatuksen tai koulun, sosiaalitoimen, terveystoimen ja Kelan tai kuntoutuksen am-

mattilaisten kanssa. Ainoastaan yksi vanhempi kertoi olleensa tekemisissä vain 

varhaiskasvatuksen, koulun ja terveystoimen kanssa. Tutkimukseeni osallistu-

neet vanhemmat olivat siis kohdanneet useiden eri tahojen ammattilaisia lap-

sensa asioissa. Taulukosta 2 ilmenee, minkä tahojen kohtaamisista vanhemmat 

kertoivat haastatteluissa. 
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Taulukko 2 Haastatteluissa mainitut tahot 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Varhaiskasvatus 
tai koulu 

 x x x x x x   x x x x 

Sosiaalitoimi 
 

x x x x x  x x x x  x x 

Terveystoimi 
 

x x x x x x x x x x x x x 

Kela tai kuntoutus 
 

 x x x   x x x x  x x 

 

Kuviosta 3 käy tarkemmin ilmi, keiden toimijoiden kanssa vanhemmat mainitsivat 

tehneensä yhteistyötä. Tutkimukseen osallistuneet vanhemmat kohtasivat ja oli-

vat kohdanneet laajasti eri tahojen ammattilaisia. 

  

Kuvio 3 Tahot, joiden ammattilaisten kanssa vanhemmat kertoivat olleensa tekemisissä 

 

Olen liittänyt tulosten yhteyteen katkelmia haastatteluista. Merkitsen katkelmaan 

vanhemmat koodilla ”vanhempi H1/13”, jossa ensimmäinen numero viittaa haas-

tattelun järjestysnumeroon ja toinen haastatteluiden kokonaismäärään. Haastat-

teluissa 2 ja 4 haastateltavana olivat erityislapsen molemmat vanhemmat, jolloin 

erotan vanhemmat merkitsemällä nämä ”vanhempi 1” ja ”vanhempi 2”. Katkel-

mista olen muuttanut anonymiteetin varmistamiseksi esimerkiksi sijainnit, nimet, 

sukupuolen sekä diagnoosit sekä yhdenmukaistanut puhekielen. Liitteessä 3 on 

taulukot, joista ilmenee missä haastatteluissa teemat esiintyivät. Alateema nousi 

tuloksiin, jos tämä esiintyi yli puolessa haastatteluista. 

 

Varhaiskasvatus 
ja koulu

•varhaiskasvatus ja 
esikoulu

•lähikoulun yleisopetus

•lähikoulun 
erityisopetus

•erityiskoulu

•Oppimis- ja 
ohjauskeskus Valteri

•iltapäivätoiminta

Sosiaalitoimi

•sosiaalityö

•vammaispalvelut

•kotipalvelu

•lastensuojelu

•omaishoidon tuen 
palvelut

•perheneuvola

Terveystoimi

•neuvola

•perusterveydenhuolto

•useat 
erikoissairaanhoidon 
poliklinikat ja osastot

•hammashoito

•hammashoito 
kehitysvammaisille

•yksityiset 
terveyspalvelut

Kela ja 
kuntoutus

•Kelan 
asiantuntijalääkärit

•moniammatillinen 
yksilökuntoutus

•sopeutumis-
valmennus

•fysioterapia

•toimintaterapia

•puheterapia

•musiikkiterapia

•ratsastusterapia

•vuorovaikutusterapia

•apuvälineyksiköt

•tulkkauspalvelu
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7.1 Ammattilaisen roolit 

Ammattilaiset näyttäytyivät eri rooleissa kohtaamisissa vanhempien kanssa. Am-

mattilaisen roolit yläteema muodostuu neljästä alateemasta, jotka ovat 1) kans-

sakulkija, 2) asiantuntija, 3) paremmin tietäjä ja 4) rajavartija.  

 

Kanssakulkija Kaikilla vanhemmilla oli kokemuksia kohtaamisista, joissa ammat-

tilainen toimi kanssakulkijana ja kanssakulkevia ammattilaisia löytyi kaikilta ta-

hoilta. Vanhemmilla oli kokemuksia ammattilaisista, jotka osoittivat myötätuntoa, 

kuuntelivat vanhempaa, ymmärsivät vanhempaa, antoivat vanhemmalle aikaa, 

katsoivat asioita vanhemman näkökulmasta ja vastasivat vanhemman toiveisiin. 

Aiemmissa tutkimuksissa vanhemmat ovat kertoneet kokevansa, että ammattilai-

sen osoittama myötätunto sekä kunnioitus vanhempaa ja vanhemman näkökul-

mia kohtaan ovat onnistuneen suhteen ja kumppanuuden edellytyksiä (Fereday, 

ym., 2010; Matthews, ym., 2021; Aarthun & Akerjordet, 2014).  

 

”Mutta pitkään oli sellaiset lääkärit peräkkäin, tai siis ei peräkkäin, mutta siis oli 
sellaisia lääkäreitä, jotka todella kuunteli ja otti siinä omassa arviossaan huomi-
oon, mitä me kerrottiin tilanteesta. Sitten samoin, on itse asiassa ollut esimerkiksi 
ortopediassa sellainen lääkäri, joka on kyllä ottanut huomioon paljonkin meidän 
ajatuksia tilanteesta, ja esimerkiksi leikkaustarpeen ajankohtaisuudesta.” Van-
hempi H7/13 

 

Alla eräs vanhempi kuvaa kohtaamista uuden lääkärin kanssa sen jälkeen, kun 

aiemmat lääkärit eivät olleet suostuneet harkitsemaan vanhemman epäilemää 

allergiaa lapsen oireiden syyksi. 

 

”Ja tämä lääkäri sanoi, kun mä hänelle kerroin tämän tilanteen, niin hän sanoi 
sitten että ”no tämä ei ole tyypillistä et oirehtii tällä tavalla hengityselimistöllä jo-
honkin allergeeniin, mutta se ei ole mahdotonta”. Ja sitten hän vaihtoi lapselle 
korvikkeen ja sitten siinä oli tietty prosessi miten me se vaihto tehtiin, ja sitten kun 
me oltiin vaihdettu kokonaan siitä tietystä korvikkeesta siihen toiseen, niin se oi-
rehdinta loppu saman tien.” Vanhempi H11/13 

 
 
Usealla vanhemmalla oli kokemuksia tilanteista, joissa ammattilainen eli mukana 

ja paneutui perheen asioihin. Osa vanhemmista kertoi, kuinka koulussa ammat-

tilaiset ryhtyivät toimiin vanhemman nostaessa esiin huolia. Toisaalta eräs van-

hempi kertoi tilanteesta, jossa opettaja oli tyrmännyt vanhemman huolen, kun 
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koulua rakastava lapsi yhtäkkiä muutti suhtautumistaan kouluun. Tällöin van-

hempi sai kumppanikseen puheterapeutin, joka koulussa käytyään raportoi van-

hemmalle koulussa näkemistään haasteista. Myös esimerkiksi neuropsykologi-

nen ohjaaja ja sosiaalitoimen ammattilaiset saattoivat elää mukana perheen ti-

lanteessa. 

 

”Paneutui siihen ja hän oli saatavilla ja tuli katsomaan meidän mukana tilapäis-
paikkoja ja tutustumaan kun x:lläkin oli semmoinen jakso, kun oli esimerkiksi 
x:ssa hetken aikaa perhehoidon jälkeen ja muuta. Silleen kokonaan halusi siihen 
mukaan ja muistaakseni kävi kotona.” Vanhempi 2, H2/13 

 

Osalla vanhemmista oli kokemuksia, joissa ammattilainen kantoi yhdessä vas-

tuuta lapsen asioissa. Aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat kertoivatkin, ettei-

vät halua vastuuta kokonaan itselleen vaan haluavat jakaa tämän ammattilaisten 

kanssa (Smith, ym., 2013). Tutkimuksessani yhdessä vastuun kantaminen näkyi 

esimerkiksi kokemuksissa, joissa vanhemmat tekivät tiivistä yhteistyötä ammatti-

laisten kanssa sekä tilanteissa, joissa ammattilaiset huomasivat ja tarttuivat las-

ten haasteisiin ilman, että vanhempi näistä mainitsi. Osa vanhemmista koki tär-

keänä myös sen, että heillä on aktiivinen kontakti ammattilaisiin ja mahdollisuus 

ottaa yhteyttä mieltä painavissa asioissa. Aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat 

kertoivat, että varsinkin heti diagnoosin jälkeen heidän selviytymistään auttaa se, 

että he saavat olla yhteydessä tahoon, joka kantaa heidän kanssaan vastuuta 

lapsen tilanteesta (Nuutila ja Salanterä, 2006). 

 

”Hän jotenkin ottaa myös vastuun. Hän sanoo että nyt me edetään näin ja sitten 
mä selvittelen ja sitten mä palaan sulle asiaan, mä laitan sulle sähköpostia tai mä 
soitan tai sä voit aina soittaa mulle. Se jotenkin antaa sen luvan siihen, että hä-
neen voi olla yhteydessä.” Vanhempi H11/13 

 

Osa vanhemmista nosti esiin pitkän suhteen merkityksen kohtaamiselle. Pitkässä 

suhteessa vanhemmat kokivat, että ammattilainen ymmärtää helpommin lapsen 

ja perheen tilanteen, jolloin asioiminen muuttuu sujuvammaksi. Pitkä suhde voi 

vaikuttaa siihen, kuinka vanhemmat kokevat lapsensa saaman hoidon, sillä aiem-

massa tutkimuksessa vanhemmat kertoivat kokevansa hoidon olevan laadukasta 

silloin, kun ammattilainen ja perhe tuntevat toisensa (Fereday, ym., 2010).  
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”Ja sitten no fysioterapeutti ja puheterapeutti ne on aina ollut, siis x:llä on ollut 
onneksi sama fysioterapeutti yli 10 vuotta, että hänhän nyt on melkein perheen-
jäsen tässä. Se on tietysti, hän ottaa hyvin huomioon ja puheterapeutit on ottanut 
myös kyllä.” Vanhempi H7/13 

 

Ammattilainen voi toimia kanssakulkijana myös tilanteessa, jossa vanhempi on 

ollut eri mieltä, osoittamalla vanhemmalle olevansa avoin vanhemman näkemyk-

sille ja yhteiselle keskustelulle. Tämä käy ilmi erään vanhemman kokemuksesta, 

jossa hän tapasi ensimmäistä kertaa opettajan tilanteessa, jossa hän oli ollut eri 

mieltä koulun sopivuudesta lapselleen. 

 

”Ja no siinä kävi sillä tavalla hyvin, että siinä oli sitten sen verran rautainen am-
mattilainen vastapäätä, että hän otti sen tiedon että ”aha, no hyvä tietää”. Eikä 
hän ottanut sitä itseensä, että nyt tuo ihminen ei halua minun kanssa tehdä töitä, 
vaan hän otti sen sillä tavalla että ”okei, selvä et tässä on ollut etukäteen vähän 
hankaluutta ja että et ole samaa mieltä tästä mutta että pohditaanko yhdessä että 
miten me saadaan tämä parhaalla tavalla toimimaan lapsen osalta”.” Vanhempi 
H3/13 

 

 

Asiantuntija Lähes kaikki vanhemmat kuvasivat ammattilaisen roolia asiantunti-

jana kohtaamisissa. Ammattilaisen asiantuntemuksesta puhuessaan useampi 

vanhempi nosti esiin erityisesti lääkärit ja kuntouttajat. Osa vanhemmista kuvasi 

näiden omaavan osaamista, jota vanhemmalla itsellään ei ole tai joka poikkeaa 

suuresti vanhemman osaamisesta. Yleisesti ammattilaisten asiantuntemus näh-

tiin kapeana ja lähinnä omaa sektoria koskevana. Vanhemmat kuvasivat ammat-

tilaisten asiantuntijuuden koskevan esimerkiksi tutkimuksia, hoitosuunnitelmia, 

apuvälineitä, lääkityksiä, leikkauksia, sairauksia ja näiden syntymekanismeja, la-

keja sekä apuvälineitä. Aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat kuvasivat koke-

vansa ammattilaisten toiminnan yksipuolisena ja vanhemmat toivoivat, että hei-

dät ja lapsen tilanne huomioitaisiin kokonaisvaltaisesti (Hämeenaho, 2016). Ka-

pean asiantuntijuuden riskinä onkin, että ammattilainen jättää huomioimatta lap-

sen tilanteeseen vaikuttavia tärkeitä seikkoja. Tutkimuksessani muutama van-

hempi koki ammattilaisten asiantuntijuuden laveammin ja asiantuntijuuden näh-

tiin koskevan ammattilaisen oman erityisalan lisäksi myös esimerkiksi lasten 

kanssa toimimista, lapsen yksilöllisyyttä ja yhteistyötä perheen kanssa. 
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”Että ammattilaiset yleisesti ottaen tarkastelee sitä suhdetta tai asiakassuhdetta 
vammaiseen lapseen ja lapsen perheeseen omasta tulokulmastaan, eli he näkee 
sen oman juttunsa.” Vanhempi H3/13 

 

”Siis sillä lailla, että kuitenkin he, kun on lapsesta kyse tuolla sairaalassa, he on 
lasten kanssa kuitenkin olemisen ammattilaisia ja erikoistuneet lapsiin ja näkee 
lapsia paljon.” Vanhempi H13/13 

 

Paremmin tietäjä Lähes kaikilla vanhemmilla oli kokemuksia tilanteista, joissa 

ammattilainen toimi paremmin tietäjänä. Näissä tilanteissa ammattilainen ohitti 

vanhemman näkökulman ja jätti kuuntelematta vanhempaa, jolloin vanhemmalle 

saattoi tulla tunne, ettei ammattilainen luota häneen. Ammattilainen saattoi olet-

taa asioita ja pitää näistä oletuksista kiinni, vaikka vanhempi yritti selittää tilan-

netta omasta näkökulmastaan. Myös aiemmissa tutkimuksissa vanhemmat ovat 

kertoneet kokevansa, etteivät ammattilaiset aina kuuntele heitä tai ota heitä to-

sissaan, ja ammattilaiset saattavat ymmärtää heidät väärin (Ryan & Quinlan, 

2017; Burrell, ym., 2017).  

 

”Niitä kaikkia huonoja kohtaamisia jotenkin on yhdistänyt ehkä se, että tavallaan, 
mulla on tullut sellainen olo, että mua ei kuunnella, ja sitä mun tilannet ehkä ei 
ymmärretä, eikä sitten jotenkin osata ottaa huomioon ehkä sitä mun näkökulmaa 
asiaan.” Vanhempi H12/13 

 

Osalla vanhemmista oli kokemuksia, ettei vanhemman kertomaa lapsen oireh-

dintaa otettu tosissaan ja tämä leimattiin ammattilaisten taholta ongelmiksi per-

heessä tai vanhemmuudessa. Myös aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat ker-

toivat, ettei heidän huomioitaan lapsesta otettu tosissaan ennen kuin ammattilai-

nen teki samat huomiot (Lundeby ja Tøssebro, 2008). Tutkimuksessani muuta-

malla vanhemmalla oli myös kokemuksia tilanteista, joissa he kokivat olevansa 

arvioitavana tai toiminnan kohteena ilman, että ammattilaiset kertoivat heille 

mistä on kyse. Alla katkelma vanhemmalta, jonka lapsella oli haasteita vuorovai-

kutuksessa ja tämän takia perhe ohjattiin vuorovaikutusterapiaan. 

 

”Mulle jäi semmoinen fiilis siitä, koska meidän piti mun kumppanin kanssa istua 
semmoiset hatut päässä ja ne videoi meitä ja siinä tehtiin kaikenlaista, että mä 
en, mä en oikeasti osaa sanoa. Mä olen jälkikäteen jotenkin ymmärtänyt, että 
siinä oli joku tämmöinen kyseessä. Mulle ei tänä päivänäkään ole selvinnyt sitä, 
että mikä tämä niin kuin oikeasti oli edes tarkoitus, että oliko tarkoitus pohjimmil-
taan se, että he meinaa ottaa lapsen meiltä pois.” Vanhempi H13/13 
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Vanhemman ollessa eri mieltä paremmin tietävän ammattilaisen kanssa syntyi 

konflikteja. Vanhemmat kertoivat kokemuksista, joissa he esimerkiksi joutuivat 

palaveriin useiden ammattilaisten ”tentattavaksi”, joissa lääkärin koettiin kiristä-

vän vanhempaa tämän kyseenalaistaessa lapselle tarjotun lääkityksen tai joissa 

koulun ammattilaiset kieltäytyivät ottamasta vinkkejä vastaan vanhemmalta. Van-

hemman voi olla haastavaa kyseenalaistaa paremmin tietävää ammattilaista, 

sillä aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat kertoivat tuntevansa olonsa haavoit-

tuvaksi tilanteissa, joissa he ovat eri mieltä ammattilaisen kanssa ja pelkäävänsä 

että suhde ammattilaiseen vaarantuu (McNeilly, ym., 2017). Alla katkelma van-

hemmalta, jonka lapsi opiskelee erityiskoulussa. 

 
”Ja sitten mä olen huomannut sen, että opettajat on hirveen herkkiä sille, että jos 
niille kertoo, että jos mäkin laitan vaikka linkin, että tässä on yksi tyttö toisesta 
maasta, jolla on x-oireyhtymä, hän opiskelee tällä hetkellä yliopistossa ja hän on 
kaksikielinen, että hän käyttää synteettisen puheen avulla kahta kieltä, ja tuossa 
on Youtube-videoita ja muita, katselkaa tuolta. Ja tuolta löytyy vaikka kuinka pal-
jon materiaalia, että mitkä olisi sopivia tapoja opettaa tällaisia lapsia. Niin kyllä 
mä olen kokenut aika kovaa vastarintaa. Ei opettajalle saa sanoa miten opete-
taan. Siinä on jotain semmoista et se on jotenkin kiellettyä.” Vanhempi H6/13 

 
 
Rajavartija Lähes kaikki vanhemmat kuvasivat kokemuksia kohtaamisista, joissa 

ammattilainen oli toiminut rajavartijana joko vartioiden rajaa tai auttaen vanhem-

man rajan yli. Rajan vartioiminen liittyi useimmiten tilanteisiin, joissa perhe tai 

lapsi olisi tarvinnut tukea ja erilaisia palveluita. Myös aiemmissa tutkimuksissa 

vanhemmat ovat kertoneet kokevansa, etteivät vammaispalvelut ole läpinäkyviä 

ja vanhempien on vaikea saada tietoa mihin palveluihin he ovat oikeutettuja (Cur-

rie & Szabo, 2020; Ryan & Quinlan, 2017; Hayles, ym., 2015). Tämä johtaa sii-

hen, että vanhemmat ovat sen varassa, mitä ammattilainen päättää heille kertoa. 

Tutkimuksessani vanhemmat kertoivat, kuinka heiltä oli ”pimitetty” tietoa eli aktii-

visesti jätetty kertomatta esimerkiksi tarjolla olevista tuista tai heidän oikeuksis-

taan. 

 

”Siinä tiedon saamisessa, niin se on ollut kyllä aika surkeata. Että siis se, meiltä 
on pimitetty tosi paljon tietoa.” Vanhempi H9/13 

 
”Että se on tympeää sitten se, että tiedetään, että palveluja on, mutta niitä ei 
tuoda esille. Ajatuksella että se maksaa kunnalle, mutta mitä sitten, kyllähän jo-
kainen on maksanut myös veroja että. ” Vanhempi H8/13 
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Rajan vartioiminen koski tiedon lisäksi myös itse palveluita. Osa vanhemmista 

kertoi tilanteista, joissa palveluita saatettiin jättää myöntämättä ilmeisestä tar-

peesta huolimatta. Lisäksi yhdellä vanhemmalla oli kokemus, jossa opettaja var-

tioi koulun tiloja yrittäen evätä terapeuteilta mahdollisuuden käydä koulun tiloissa 

kuntouttamassa lasta. Osa vanhemmista koki, että he olivat saaneet tarvitse-

mansa palvelut, mutta myös nämä vanhemmat tunnistivat ilmiön, jossa palveluita 

saatetaan ”pimittää”. 

 

”Ei meiltä oikeastaan ole sitten sen suurempia pimitetty, mutta toisaalta ei me olla 
kyllä hirveästi tarvittukaan.” Vanhempi 1, H4/13 

 

Osalla vanhemmista oli myös kokemuksia tilanteista, joissa ammattilainen auttaa 

vanhemmat rajan yli tai jättää rajan huomioimatta. Aiemmassa tutkimuksessa 

vanhemmat kertoivatkin kokevansa positiivisesti ammattilaiset, jotka ovat valmiita 

menemään yli rajojen, jotta perhe saisi tukea (McNeilly, ym., 2017). Rajan ylittä-

minen vaikuttaakin vanhemman ja ammattilaisen suhteeseen. Tutkimuksessani 

osa vanhemmista oli kohdannut sosiaalityöntekijöitä, jotka ottivat hoitaakseen 

asioita, jotka eivät heille kuuluneet tai ohjasivat vanhemmat eteenpäin ikään kuin 

rajan yli. Muutamalla vanhemmalla oli myös kokemuksia, joissa koulu oli järjes-

tänyt palveluita jo ennen virallista päätöstä tai diagnoosia. Kuviossa 4 on yhteen-

veto ammattilaisten rooleista. 

 

”Että meillä on ollut sairaalassa todella hyvä sosiaalityöntekijä, että mä olen saa-
nut aina soittaa hänelle semmoisistakin asioista mitkä nyt ei välttämättä ihan sitä, 
ole sitä sairaalan sosiaalityöntekijän, hänen heiniänsä. Mutta silti on aina ollut 
valmis ottamaan hän sitten selvää ja auttamaan.” Vanhempi H1/13 
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Kuvio 4 Yhteenveto teemasta ammattilaisen roolit 

 

7.2 Vanhemman roolit 

Myös vanhemmilla oli erilaisia rooleja kohtaamisissa ammattilaisten kanssa. Van-

hemman roolit yläteema muodostuu kolmesta alateemasta, jotka ovat 1) asian-

tuntija, 2) organisoija ja 3) taistelija.  

 

Asiantuntija Kaikki vanhemmat kuvasivat asiantuntijuuttaan kohtaamisissa am-

mattilaisten kanssa. Vanhemman asiantuntijuuden nähtiin perustuvan erityisesti 

vanhemmuuteen ja osa vanhemmista kuvasikin itseään vanhemmaksi asiantun-

tijan sijaan. Vanhemmuuden kartuttama asiantuntemus liittyi useimmiten lapsen 

kokonaisvaltaiseen tuntemiseen, lapsen yksilöllisyyteen sekä arjen ja käytännön 

tuntemiseen. Kysyttäessä vanhemman asiantuntijuudesta useampi vanhempi 

vastasi olevansa asiantuntija kaikessa, ja tämän nähtiin perustuvan siihen, että 

vanhempi tuntee lapsensa koko elämänkaaren ja kohtaa lapsensa päivittäin. 

Useissa tutkimuksissa vanhemmat ovat kuvanneet kokevansa vanhemman ole-

van asiantuntija lapsensa asioissa, ja vanhemman omaavan lapsesta erilaista 

mutta yhtä validia tietoa kuin ammattilaiset (Burrell, 2017; Fereday, ym., 2010; 

Ryan & Quinlan, 2017; Brock, 2015; Lundeby & Tøssebro, 2008).  

Ammattilaisen roolit

Kanssakulkija

-myötätunnon 
osoittaminen

-vanhemman kuuleminen 
ja ymmärtäminen

-mukana eläminen ja 
paneutuminen

-yhdessä 
vastuunkantaminen

-pitkä suhde

-ristiriitatilanteissa 
avoimuus vanhemman 

näkemykselle ja yhteiselle 
keskustelulle

Asiantuntija

-osaaminen jota 
vanhemmalla ei ole

-usein asiantuntemus 
kapeaa ja lähinnä omaa 

sektoria koskevaa

-osalla asiantuntijoista 
asiantuntemus laveampaa

Paremmin tietäjä

-vanhemman näkökulman 
ohittaminen ja 

kuuntelematta jättäminen

-asioiden olettaminen

-vanhemman kertomien 
oireiden ohittaminen tai 

väärin tulkitseminen

-vanhempi arvioinnin tai 
toiminnan kohteena

-aiheuttaa konflikteja

Rajavartija

-vanhemmalle 
annettavan tiedon 

sääteleminen

-palveluiden 
myöntämisen  
sääteleminen

-ammattilainen voi myös 
auttaa rajan yli 

esimerkiksi hoitamalla 
tehtäväänsä 

kuulumattomia asioita 
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”Että kun tuntee ihan syntymästä saakka ja on yötä päivää sen lapsen kanssa, 
niin kyllä taatusti. Voi olla että on semmoisia, jotka vääristelee, mutta että kyllä 
ne vanhemmat siltikin, kyllä mä luulen, että ne tietää parhaiten.” Vanhempi 2, 
H2/13 

 

Vanhemmat kokivat, että he tunsivat lapsensa yksilönä ja pystyivät esimerkiksi 

tulkitsemaan lapsensa tuntemuksia ja eleitä. Erityisen tärkeänä tämä koettiin sil-

loin, kun kyseessä oli lapsi, jolla oli haasteita ilmaista itseään. Eräät vanhemmat 

kertoivat huomanneensa, että koulussa lapselta vaaditaan liikaa siinä vaiheessa, 

kun lapsen itsetunto alkoi laskemaan. Vanhempien huomioiden seurauksena 

myös ammattilaiset kiinnittivät huomiota asiaan, lapsi vaihtoi koulua ja hänen it-

setuntonsa parani. Vanhemmat kertoivat myös tuntevansa lapsen yksilöllisen oi-

reilun esimerkiksi epilepsiaan tai allergioihin liittyen. Toisaalta vanhempi tuntee 

oireiden takana olevan yksilön, kuten käy ilmi katkelmasta vanhemmalta, joka on 

törmännyt ammattilaisten taholta asenteeseen, ettei autismikirjon diagnoosin 

saanut lapsi tarvitse sosiaalisia suhteita. 

 

”Toisaalta juuri tälle meidän autistille selvästi tietyt ihmissuhteet on sellaisia tär-
keitä ja että ei hän kuitenkaan, vaikka hänellä ne on vaikeita hallittavia ja ylläpi-
dettäviä niin, se ei tarkoita etteikö hänellä olisi halua olla ihmisten kanssa teke-
misissä.” Vanhempi H3/13 

 

Vanhemmat kertoivat olevansa asiantuntijoita arjessa ja käytännön asioissa. 

Vanhemmat kokivat, että heidän asiantuntemuksensa toisaalta syntyi arjesta 

mutta myös koski lapsen arkea. Eräs vanhempi kuvasikin, että kuntouttajan 

kanssa kohdattaessa vanhemman asiantuntemusta on lapsen arjen konteksti, 

esimerkiksi millaisille taidoille arjessa on tarvetta.  

 

”Että kun mä näen sitä arkea, mitä lääkäri ei näe, että sitten mä olen se asian-
tuntija kertomaan siitä, että miten se lapsi voi niitten keuhkojen tasolla ja sitten 
suoliston tasolla ja sen ihon tasolla ja miten se lapsi itse kokee ne omat sairau-
tensa, niin siinä mä koen, että mä olen asiantuntija.” Vanhempi H11/13 

 

”Ehkä siinä on se, että mä voin katsoo sitä käytännön tasolla, että mikä toimii 
arjessa.” Vanhempi H6/13 

 
 

Osa vanhemmista kohtasi myös tilanteita, joissa he tiesivät ammattilaista parem-

min lapsensa erityisyyteen liittyvistä seikoista. Aina ammattilaiset eivät tunteneet 
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lapsen oireyhtymää, jolloin vanhempi joutui ensin kertomaan oireyhtymän perus-

tiedot ammattilaiselle. Aiemmissa tutkimuksissa vanhemmat ovatkin kertoneet 

toivovansa, että ammattilaiset perehtyisivät lapsen diagnoosiin (Sandberg & 

Harju-Luukkainen, 2017; Hämeenaho, 2016). Tutkimuksessani myös konteksti 

vaikutti vanhemman asiantuntemukseen, sillä esimerkiksi koulussa vanhempi 

saattoi olla asiantuntija lapsensa terveyteen liittyen tai terveydenhuollossa lapsen 

neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyen. Alla katkelma vanhemmalta, joka joutui ter-

veydenhuollon tutkimustilanteessa neuvomaan hoitajaa, kuinka toimia kehitys-

vammaiseksi diagnosoidun lapsen kanssa. 

 

”Kun x:llä on x-oireyhtymä, niin heillä se lähtee se työstäminen, että kun aivot 
toimii hitaasti ja se pitää rakentaa se asia aina hyvin hitaasti. Niin aina kun siihen 
joku sanoo väliin jotakin, niin se ajatus katkeaa ja se työstäminen lähtee uudes-
taan alusta. Niin sitten tavallaan ettei se mittaaja tahtomattaan tai tiedostamat-
taan häiritse ja vaikuta siihen mittaustulokseen, niin sen takia mä olen joutunut 
monta kertaa sille siinä semmoisessa kohtaa niin kun et hei et, niin kun selittää 
tämän asian. Että sitten pitää olla sen takia hiljaa, että joka kerta kun jompi kumpi 
jotain sanoo, niin se prosessi keskeytyy ja sitten se alkaa yhtä hitaasti taas 
alusta.” Vanhempi H9/13 

 

Osa vanhemmista oli perehtynyt lapsensa erityisyyteen syvemmin. Nämä van-

hemmat saattoivat esimerkiksi osallistua seminaareihin, keskustella muiden asi-

antuntijoiden kanssa tai lukea tieteellisiä tekstejä aiheesta. Aiemmassa tutkimuk-

sessa vanhemmat ovat kertoneet kokevansa, että osallistuakseen päätöksente-

koon heidän tulee perehtyä lapsen tilanteeseen maallikkotietoa syvemmin (Hä-

meenaho, 2016). Tutkimuksessani eräs vanhempi omasi samat neuropsykiatriset 

diagnoosit kuin hänen lapsensa, minkä myötä hän ymmärsi aihetta syvemmin. 

 

”Mä tiedän jotain lapseni asioista, se on varmaan semmoinen, että kuitenkin voi 
käydä erilaisissa konferensseissa, osallistunut erilaisiin seminaareihin ja lukenut 
aiheista kirjoja ja silleen maallikkona tutustunut kaikkiin noihin perusaiheisiin, niin 
se olisi tietenkin hyvä, että voisi sitten keskustella semmoisella tasolla, että var-
sinkin, ei se jäisi semmoiseksi kovin pintapuoliseksi keskustelu tai se näkemykset 
asiasta.” Vanhempi H6/13 

 

”No, just se, että mulla on samat diagnoosit kun lapsilla ja sanosin tietäväni aika 
hyvin mitä niitten pään sisällä pyörii ja muuten.” Vanhempi H10/13 
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Vanhemman rooli asiantuntijana voi tuoda myös haasteita vanhemmuudelle sil-

loin, kun vanhempi joutuu ottamaan kantaakseen asioita, jotka hän kokee kuulu-

van ammattilaiselle. Aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat kuvasivat koke-

vansa ristiriitaa vanhemman roolissa etenkin silloin, kun he joutuvat lohduttami-

sen sijaan itse suorittamaan kivuliaita toimenpiteitä lapselle (Currie & Szabo, 

2019). Osa vanhemmista kertoi, kuinka tärkeää oli ollut kuulla ammattilaisilta, että 

vanhempien tehtävänä oli toimia ensisijaisesti vanhempana. Tilanne, jossa van-

hempi joutui kantamaan vastuuta ammattilaisille kuuluvista asioista, saatettiinkin 

kokea uhkana vanhemmuudelle. Alla olevassa katkelmassa vanhempi kuvaa tun-

temuksiaan tilanteessa, jossa hän koki lapsensa jääneen vaille tarvitsemaansa 

apua.  

 

”Sitten sun pitää vaan itse koittaa miettii, että no mennäänkö nyt siihen, että minä 
olen se terapeutti ja psykologi, ja tsemppaaja. Ei siinä sitten kyllä enää kauheasti 
olla se ihan tavallinen vanhempi.” Vanhempi H1/13 

 

Yli puolet vanhemmista koki, että he olivat kasvaneet asiantuntijaksi pikkuhiljaa. 

Vanhemmat kokivat, että ajan myötä heidät oli alettu ottamaan vakavammin hei-

dän kohdatessaan ammattilaisten kanssa. Myös aiemmissa tutkimuksissa van-

hemmat ovat kertoneet oppivansa lapsensa tilanteesta kokemuksen karttuessa 

ja tiedon lisääntyessä, ja tämän myötä esimerkiksi heidän päätöksentekoon liit-

tyvä itsevarmuutensa kasvaa (Hayles, ym., 2015; Smith, ym., 2013; McNeilly, 

ym., 2017). 

 

”No siis, kun tässä nyt itse on seurannut tämän yli 10 vuotta, niin kyllähän sen 
niin kuin tosi hyvin tuntee lapsensa.” Vanhempi H7/13 

 
”Mulla on oikeastaan tämmöinen kokemus tästä, että kuitenkin koko elämäni itse 
elänyt lapseni kanssa ja tässä niin kuin lapsi on saanut ikää, niin musta tuntuu, 
että meitä vanhempia on alettu kuuntelemaan enemmän hänen asioissaan.” 
Vanhempi H13/13 

 

 

Vanhempi organisoijana Lähes kaikilla vanhemmilla oli kokemuksia kohtaami-

sista, joissa vanhempi joutui toimimaan organisoijana. Myös aiemmassa tutki-

muksessa vanhemmat kertoivat kokevansa, että heidän tulee olla jatkuvasti aloit-

teellisia ja pitää suhteita yllä eri organisaatioihin (Matthews, ym., 2021). Tutki-



48 
 

muksessani vanhemmat joutuivat itse selvittämään ja olemaan tietoisia siitä, mi-

hin heidän lapsensa ovat oikeutettuja, ja tämän jälkeen olemaan yhteydessä am-

mattilaisiin, jotta asia hoituu. Eräs vanhempi esimerkiksi kertoi, että oli saanut 

autoonsa liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen heti tätä kysyttyään, mutta ku-

kaan ammattilainen ei ollut huomannut tästä hänelle kertoa.  

 

”Että mitä kaikkea, ettei itse tarvitse googlettaa ja soitella että ”hei voitaisiinko me 
hommata tällainen” [naurahtaen] ja ”tämä voisi auttaa” ja muuta, että se on ehkä 
se.” Vanhempi H5/13 

 
”Se on vähän että kyllä ne yleensä ne asiat selviää, mutta se tie saattaa olla sitten 
aika pitkä, siinä pitää olla itse sitten aika skarppina ja tehdä töitä.” Vanhempi 
H6/13 

 

Osa vanhemmista kertoi, että he joutuivat itse aktiivisesti kyselemään saadak-

seen tietoa ammattilaisilta ja tämä havaittiin myös aiemmassa tutkimuksessa 

(McNeilly, ym., 2017). Tutkimuksessani muutama vanhempi koki ristiriitaisena 

sen, että joutuu itse aktiivisesti kyselemään tilanteissa, joissa ei välttämättä tiedä 

mitä pitäisi osata kysyä. Osa vanhemmista koki, että he olivat ainoita, joilla oli 

tiedossa lapsen kokonaistilanne. Organisoijan rooli saatettiin kokea raskaaksi ja 

osa vanhemmista kuvasi, kuinka he joutuvat vastentahtoisesti ”pitämään kaikki 

langat käsissään”. Aiemmissa tutkimuksissa vanhemmat ovatkin kertoneet ar-

vostavansa ammattilaisia, jotka koordinoivat eri palveluita, ovat aktiivisesti yhtey-

dessä ja jakavat tietoaan (Sandberg & Harju-Luukkainen, 2017; Dodd, ym., 

2009). 

 

”Mutta että se tietysti missä monetkaan ammattilaiset ei tajua, että vanhemmat 
valitettavasti on asiantuntijoita, niin me ollaan asiantuntijoita siinä kokonaistilan-
teessa. Koska me ollaan käytännössä ainoa taho, joka tietää kaikki lapsen esi-
merkiksi asiakkuudet ja ammattilaisyhteydet.” Vanhempi H3/13 

 
 

Vanhempi taistelijana Yli puolet vanhemmista kuvasi kohtaamisen ammattilaisen 

kanssa liittyvän jollain tavalla taistelemiseen. Myös aiemmissa tutkimuksissa van-

hemmat ovat kertoneet kuinka he joutuvat taistelemaan ammattilaisten kanssa 

lapsensa oikeuksien puolesta (Fereday, ym, 2010; Ryan & Quinlan, 2017). 

Näissä tilanteissa on riskinä, että vanhempi leimataan häiriköksi kuten käy ilmi 
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aiemmista tutkimuksista (Cohen & Mosek, 2019; Smith, ym., 2013). Tutkimuk-

sessani vanhemmat kuvasivat kohtaamisiin liittynyttä toimintaa muun muassa sa-

noilla tappeleminen, taisteleminen, vaatiminen, vääntäminen, jyrääminen ja me-

telin nostaminen. Vanhemmat joutuivat taistelemaan lapsen edun puolesta esi-

merkiksi silloin, kun lapselle oltiin osoittamassa epäsopivaa koulu- tai päiväkoti-

paikkaa tai kun terveydenhuollon ammattilainen oli tekemässä lapselle epäsopi-

vaa ratkaisua. Vanhempien rooli taistelijoina näkyi myös kuvauksissa, joissa 

muutama vanhempi kertoi kohtaamisista, joissa he eivät olleet joutuneet taistele-

maan. Kuviossa 5 on yhteenveto vanhemman rooleista. 

 

”Ja sitten taas ehkä ne semmoiset paikalliset joku, haet omaishoidon tukea tai 
haet jotakin niin, sitten se on taas semmoista työtä ja taistelua ja pitäisi osata 
lakikirja.” Vanhempi H5/13 

 
”Ei mitään ole tarvinnut oikeastaan niiden (lääkärit) kanssa vääntää, että ne on 
aina sujunut hyvin kaikki, että ollaan oltu samoilla linjoilla.” Vanhempi H12/13 

 

 

 
Kuvio 5 Yhteenveto teemasta vanhemman roolit 
 

Vanhemman 
roolit

Asiantuntija

-vanhemman asiantuntemus 
perustuu vanhemmuuteen ja 

lapsen päivittäiseen kohtaamiseen

-lapsen kokonaisvaltainen 
tunteminen

-lapsen yksilöllisyyden ja koko 
elämäkaaren tunteminen

-arjen ja käytännön tunteminen

-syvempi perehtyminen lapsen 
erityisyyteen

-konteksti vaikuttaa vanhemman 
asiantuntijuuteen

-toive vanhemmuudesta

-kasvu asiantuntijaksi ajan myötä

Organisoija

-tahojen kokonaisuuden 
tunteminen

-lapsen oikeuksien selvittäminen ja 
yhteydenotot eri tahoihin

-aktiivinen kyseleminen

-rooli koetaan raskaaksi

Taistelija

-lapsen edun puolesta 
taisteleminen

-rooli tunnistetaan myös silloin kun 
ei jouduta taistelemaan



50 
 

7.3 Järjestelmä asettaa puitteet kohtaamiselle 

Kun vanhempi ja ammattilainen kohtaavat, vaikuttaa kohtaamiseen järjestelmän 

asettamat puitteet. Järjestelmä asettaa puitteet kohtaamiselle yläteema muodos-

tuu neljästä alateemasta, jotka ovat 1) pirstaleet, 2) järjestelmän säännöt, 3) diag-

noosi ja 4) resurssit.  

 
 

Pirstaleet Lähes kaikilla vanhemmilla oli kokemuksia siitä, kuinka lapsen hoidosta 

ja huolenpidosta vastaavien tahojen pirstaloituminen vaikutti kohtaamisiin. Erityi-

sesti terveydenhuollon osalta vanhemmat kokivat asiantuntemuksen pirstaloitu-

neen eri tahoille, jolloin ammattilaisilta puuttui kokonaisvaltainen näkemys tai 

vastuu lapsen asioista. Myös aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat kertoivat 

kokevansa, että terveydenhuollossa hoidosta vastaavat eri alojen asiantuntijat, 

jotka eivät keskustele tai koordinoi keskenään, jolloin kenelläkään ei ole koko-

naisnäkemystä hoidosta (Currie ja Szabo 2020). Tutkimuksessani osa vanhem-

mista kertoi tilanteista, joissa lapsen asioita ei ottanutkaan hoitaakseen taho jolle 

hoito heidän mielestään olisi kuulunut, ja lapsi ohjattiin toisaalle. Muutama van-

hempi kertoi myös turvautuneensa yksityisiin terveyspalveluihin, kun he kokivat, 

etteivät saaneet tarpeeksi apua ja asiantuntemusta julkisesta terveydenhuollosta.  

 

”Kun tämä on niin pirstoutunutta tämä verkosto tosiaan, niin ne ei ketkään ota 
semmoista kokonaisvaltaista vastuuta siitä.” Vanhempi H9/13 

 

Tahojen pirstaloituminen aiheutti haasteita vanhemmille, kun vanhemmat joutu-

vat toimimaan irrallaan toisistaan toimivien tahojen kanssa. Myös aiemmissa tut-

kimuksissa vanhemmat ovat kertoneet kokevansa haastavaksi sen, että he jou-

tuvat navigoimaan eri tahojen välillä ja vanhemmat ovat kertoneet arvostavansa 

ammattilaisia, jotka tekevät yhteistyötä keskenään (Hayles, ym., 2015; Särkikan-

gas, 2021; Dodd, ym., 2009). Tutkimuksessani usealla vanhemmalla oli koke-

muksia tilanteista, joissa yhdellä taholla suositellut palvelut kyseenalaistettiin tai 

evättiin taholla, jonka olisi pitänyt käytännössä palvelut järjestää. Osalla vanhem-

mista oli kokemuksia ”pompottelusta” eri tahojen välillä ja vanhempi saattoi joutua 

asioimaan usealla luukulla saadakseen asiansa hoidettua. Eräs vanhempi kertoi, 
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että vaikka asian hoitaminen vaatisi useamman ammattilaisen yhteistyötä, oli hä-

nellä vaikeuksia saada kaikkia tarvittavia ammattilaisia saman pöydän ääreen. 

Aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat ovatkin esittäneet toiveen ”yhden luu-

kun”-järjestelmästä (Matthews, ym., 2021).  

 

”Tosi paljon varsinkin näissä autismin kirjon piireissä on sitä, että kuntoutussuun-
nitelmat tehdään ilman sosiaalityöntekijöitä. Siis sillä tavalla tarkoitan, että vam-
maispalvelun sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat ei ole maisemissa, kun kun-
toutussuunnitelma tehdään. Esimerkiksi x:ssä tai mikä taho sitten sen milloinkin 
tekee milläkin paikkakunnalla. Niin silloin tavallaan asiakas lähtee menemään 
sen kuntoutussuunnitelman kanssa, että on hyvin palaverissä löydetty, että joo 
toimintaterapiaa ja omaishoitoa ja autismikuntoutusta ja sitä ja tätä ja tota ja ne 
on kirjattu ja vanhempi on ihan niin kun ”jes nyt taivas aukeaa”, että tässä oli 
monta hyvää juttua mitä ajateltiin, että perhe hyötyy. Ja sitten hän menee sinne 
vammaispalveluun ja vammaispalvelussa todetaan pahimmillaan, että ”no kuka 
kertoi, että meihin voi olla edes yhteydessä”. Näin niin kun ou jea, tämähän alkoi 
hyvin tämä juttu.” Vanhempi H3/13 

 

Järjestelmän säännöt Vanhemmat kuvasivat useita kohtaamisia, jossa kohtaami-

seen vaikutti jollain tavalla järjestelmän säännöt. Myös aiemmassa tutkimuk-

sessa vanhemmat kertoivat kokevansa, että heidän täytyy ottaa haltuunsa aina 

kulloisenkin järjestelmän säännöt ja käytänteet (Tetreault, ym., 2013). Tutkimuk-

sessani järjestelmän säännöt saattoivat olla sekä kirjoitettuja että kirjoittamatto-

mia. Kirjoitetuista säännöistä vanhemmat mainitsivat esimerkiksi lait, Kelan käy-

tännöt, koulun tuen portaat ja ammattilaisten soittoajat. Myös aiemmassa tutki-

muksessa vanhemmat kertovat kokevansa, että saadakseen tukea heidän tulee 

ottaa haltuun lailliset dokumentit (Olsson & Roll-Pettersson, 2012). Se, että van-

hemmat joutuvat ottamaan haltuun eri tahojen toimintatavat, aiheuttaa perheisiin 

ammattilaisille näkymätöntä kuormitusta (Särkikangas, 2020). Alla olevassa kat-

kelmassa vanhempi oli tilanteessa, jossa hän opiskelevana usean lapsen yksin-

huoltajana yritti saada apua arkeensa ja toivoi palaveria, jossa hänen tilannettaan 

käytäisiin läpi. 

 
”Pitäisi osata ne paperit, ja omat oikeutensa ja lait ja kaikki ulkoa, että voi lähteä 
semmoiseen palaveriin.” Vanhempi H5/13 

 
 
Muutama vanhempi kertoi tilanteista, joissa lapsi tarvitsi erityisyydestään johtuen 

edelleen vanhemman tukea asioidensa hoitamiseen, vaikka hän ikänsä puolesta 

saisi jo hoitaa omia asioitaan. Eräällä vanhemmalla oli tästä syystä vaikeuksia 
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hoitaa lapsensa asioita, kun taas toisella vanhemmalla oli kokemus tilanteesta, 

jossa hän sai edelleen kulkea ”ison” lapsensa rinnalla. 

 
”Ja sitten meillä oli justiinsakin tämän meidän vahvan tuen kaverin kanssa sai-
raalareissu viime syksynä, kun hän sai ilmeisesti kaikkien aikojen ensimmäisen 
epilepsiakohtauksensa, niin silloin kyllä koin, että mut otettiin tosi hyvin mukaan 
ja kertaakaan ei esimerkiksi kyseenalaistettu sitä, ettenkö minä saisi kulkea rin-
nalla, vaikka hän on jo kuitenkin, täyttää 16 tänä vuonna, niin hän on kuitenkin 
niin sanoakseni iso jo.” Vanhempi H3/13 

 

Vanhemmat kuvasivat myös kokemuksiaan tilanteista, joissa kohtaamiseen oli 

vaikuttaneet kirjoittamattomat säännöt. Vanhemmat esimerkiksi kertoivat, että tu-

kea piti osata hakea oikeilla sanoilla tai tietyllä tavalla kirjoitetulla lääkärintodis-

tuksella. Myös aiemmissa tutkimuksissa vanhemmat ovat kertoneet kokevansa, 

että perheen avun saamiseen vaikutti se, kuinka he avuntarpeensa ilmaisevat 

(Olsson & Roll-Pettersson, 2012; Paajanen, ym., 2021). Tutkimuksessani eräs 

vanhempi pohti kuinka paljon hän voi koululta vaatia tukitoimia ennen kuin kou-

lulta ilmoitetaan, että vanhempi vaatii liikaa. Sama vanhempi koki myös, että ta-

paamisiin liittyy tiettyjä sanomattomia sääntöjä tai odotuksia, kuten käy ilmi kat-

kelmasta, jossa hän kertoo sosiaalitoimen ammattilaisten kotikäynnistä perhee-

seen. Sekä vanhemmalla että kahdella lapsella on neuropsykiatrisia diagnooseja. 

 

”Ja sitten kun ne kävi meillä kotona, ja mä en ymmärtänyt tavallaan, että mitä ne 
haluaa nähdä. Haluaako ne nähdä, että ne istuu kuin kirkossa vai haluaako ne 
nähdä niin kuin ne on normaalisti. Ja mä sitten, no, ei ne sitten sanonut ja mä en 
silloin vielä oikein kunnolla ymmärtänyt. Mullakaan ei tainnut vielä diagnoosia sil-
loin olla, että en mä, mä en kerta kaikkiaan vaan tiennyt. Ja mä annoin niitten 
sitten mennä vähän silleen, vähän pitkin seiniä. Niin sitten ne on silleen, että seu-
raavan kerran kun me mennään sinne niin ”joo, mä olen nyt tosi huolissani, teillä 
ei ole mitään rajoja eikä mitään, että me tehdään nyt lastensuojeluilmoitus” ja 
näin.” Vanhempi H10/13 

 
 

Eräs vanhempi kertoi saaneensa tarpeeseensa epäsopivan palvelun ja tämän 

seurauksena jääneensä lopulta tarpeensa kanssa yksin. Usein palveluita tarjo-

taankin ensisijaisesti palvelu- eikä tarvelähtöisesti. Myös aiemmissa tutkimuk-

sissa vanhemmat ovat kuvanneet kuinka palvelut eivät vastaa perheiden ja lasten 

tarpeita (Robert, ym., 2014).  

 

Diagnoosi Yli puolet vanhemmista kertoi kohtaamisista, joihin diagnoosi vaikutti 

jollain tavalla. Diagnoosi tai tämän puute saattoi vaikuttaa esimerkiksi siihen, 
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kuinka lapsen oireilu nähtiin ja tulkittiin ammattilaisten toimesta. Osalla vanhem-

mista oli kokemuksia, että vaikka lapsella oli selkeitä oireita, riippui tuen määrä 

siitä, oliko lapsella diagnoosi vai ei. Myös aiemmissa tutkimuksissa vanhemmat 

kertoivat kokevansa, että diagnoosi toimii porttina palveluihin (Robert, ym., 2014; 

Tétreault, ym., 2013; Gundersen, 2012). Vain koulusta ja päiväkodista oli yhdellä 

vanhemmalla kokemus, että tukea tarjottiin jo ennen diagnoosia perustuen lap-

sen tuen tarpeisiin. Vanhemmilla oli kuitenkin koulusta myös kokemuksia, joissa 

opettajan näkemys lapsen kyvystä oppia perustui lapsen saamaan diagnoosiin.  

 

”Ehkä, meillä huomasi tuon 12-vuotiaan kohdalla siinä vaiheessa kun ravattiin 
alkuun monella eri polilla. Ja oli ongelmia ja. Kaikenlaista, että sitten se tavallaan 
se käytös, ennen diagnoosia ja diagnoosin jälkeen. Niin se jotenkin toi sitten sen, 
että sitten siellä joku pyyteli anteeksi sanojaan mulle edellisessä palaverissa, kun 
diagnoosi selittikin sitten. Ei ollutkaan laiska vanhempi, vaan tässä oli diagnoosi 
taustalla.” Vanhempi H5/13 

 
 
Resurssit Yli puolet vanhemmista kuvasivat sosiaali-, terveys- ja koulutoimen 

osalta tilanteita, joissa resurssit olivat liian vähäiset. Riittämättömät resurssit nä-

kyivät sekä henkilöstön määrässä että myönnettävissä palveluissa. Etenkin sosi-

aalitoimessa vanhempien tarvitsema tuki ja palvelut saatettiin evätä talouteen ve-

doten. Myös aiemmissa tutkimuksissa vanhemmat ovat kertoneet kokevansa re-

surssien vaikuttavan lapsensa saamaan tukeen (Ryan & Quinlan, 2017; Matt-

hews, ym. 2021). Alla olevassa katkelmassa vanhempi kertoo kuinka ammattilai-

set ovat suhtautuneet hänen lapsensa tuen tarpeeseen. Kuviossa 6 on yhteen-

veto teemasta järjestelmä asettaa puitteet kohtaamiselle. 

 

”Tuen tarve on tosi suurta ja kyllä se tiedostetaan, mutta usein se mikä siihen 
(ammattilaisten suhtautumiseen) eniten ehkä on tuntunut vaikuttavan on talou-
delliset asiat, että joko siis, sosiaalitoimen näkökulmasta tai sitten koululla niin, 
taloudellisten resurssien vähäisyys.” Vanhempi H7/13 
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Kuvio 6 Yhteenveto teemasta järjestelmä asettaa puitteet kohtaamiselle. 
 

7.4 Sattuman varassa 

Vanhempien kohtaamisiin ammattilaisten kanssa liittyi tekijöitä, jotka vanhem-

mille näyttäytyivät sattumanvaraisina. Yläteema sattuman varassa muodostuu 

neljästä alateemasta, jotka ovat 1) kohtaamisen sattumanvaraisuus, 2) osaami-

sen sattumanvaraisuus, 3) palveluiden sattumanvaraisuus sekä 4) tiedonjakami-

sen sattumanvaraisuus.  

 

Kohtaamisen sattumanvaraisuus Lähes kaikilla vanhemmilla oli kokemuksia koh-

taamisiin liittyvästä sattumanvaraisuudesta. Vanhemmilla oli kokemuksia sekä 

hyvistä että huonoista kohtaamisista, eikä hyvää kohtaamista pidetty itsestään-

selvyytenä. Useampi vanhempi kuvailikin olleensa onnekas hyvän kohtaamisen 

tai hyvin kohtaavan ammattilaisen osuessa kohdalle ja tämä on havaittu myös 

aiemmassa tutkimuksessa (Ryan & Quinlan, 2017). Tutkimuksessani osa van-

hemmista kertoi myös tilanteista, joissa yllättävä taho osoitti ymmärrystä, kun 

taas taho, jolta luuli saavansa tukea ei tätä tarjonnut.  

 

”Että meille on jostain syystä osunut kohdalle jotenkin hirvittävän ihania ammat-
tilaisia, että se yhteistyö on sujunut hyvin.” Vanhempi H11/13 

Pirstaleet

-asiantuntemus pirstaloitunut eri tahoille

-vanhemmat joutuvat toimimaan irrallaan 
toisistaan olevien tahojen kanssa

-yhdellä taholla suositellut palvelut evätään 
toisaalla

-kokemuksia "pompottelusta"

Järjestelmän säännöt

-kirjoitetut säännöt kuten lait, toimintatavat ja 
tuen portaat

-kirjoittamattomat säännöt kuten kieli, jolla 
tuen tarve ilmaistaan ja sanomattomat 

odotukset

Diagnoosi

-diagnoosi tai tämän puute vaikuttaa siihen 
kuinka lapsen oireilu nähdään tai tulkitaan

-diagnoosi vaikuttaa lapsen saamaan tukeen

Resurssit

-riittämättömät resurssit näkyvät sekä 
henkilöstön määrässä että myönnettävissä 

palveluissa

Järjestelmä asettaa 
puitteet 

kohtaamiselle
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Osa vanhemmista koki, että kohtaamisiin vaikutti ammattilaisten erilaisuus ja oli 

vaihtelevaa, millainen yksilö osuu kohdalle. Esimerkiksi ammattilaisen persoonan 

tai taustan nähtiin vaikuttavan kohtaamiseen. Usealla vanhemmalla oli kokemus 

tilanteesta, jossa yksittäinen ammattilainen aiheutti suuria haasteita kohtaami-

selle. Toisaalta yhdellä vanhemmalla oli kokemus, että samakin ammattilainen 

voi kohdata hyvin eri tavoin riippuen kohtaamisen kontekstista. Kohtaamisista te-

kee sattumanvaraisia myös ammattilaisten suuri vaihtuvuus, joka vaikuttaa esi-

merkiksi siihen, kuinka hyvin ammattilainen tuntee lapsen ja kuinka syvällisesti 

lapsen asioita voidaan käsitellä. Aiemmissa tutkimuksissa vanhemmat ovat ker-

toneet ammattilaisten vaihtuvuuden vaikuttavan esimerkiksi luottamuksen raken-

tumiseen (Romakkaniemi, ym., 2014; Nuutila & Salanterä, 2006). 

 

”Että ne kuitenkin kaikki on aina erilaisia ja osan asiantuntijoiden kanssa kuiten-
kin keskustellaan eri lailla ja ne tapaamiset on erilaisia.” Vanhempi H8/13 

 
”Sielläkin (koulumaailmassa) opettajat vaihtuu ja avustajat vaihtuu, että siellä on 
aikamoinen semmoinen rumba päällä.” Vanhempi H6/13 

 

Osaamisen sattumanvaraisuus Lähes kaikki vanhemmat kokivat, että ammatti-

laisten osaaminen ja tiedot vaihtelivat, ja olikin sattuman varassa, osuiko kohdalle 

päteväksi koettu ammattilainen. Tämä voi vaikuttaa kohtaamiseen, sillä Aart-

hunin ja Akerjordetin (2014) kirjallisuuskatsauksessa havaittiin vanhempien pitä-

vät ammattilaisen pätevyyttä tärkeänä. Tutkimuksessani ammattilaisen osaami-

seen koettiin vaikuttavan esimerkiksi ammattilaisen koulutus ja aiemmat koke-

mukset. Vanhemmat kertoivat kohtaamisista, joissa he olivat jääneet vaille tarvit-

semaansa tietoa tai tukea ammattilaisen osaamattomuuden tai keinottomuuden 

takia. Etenkin vanhemmat, joiden lapsella oli harvinaiseksi luokiteltava oireyh-

tymä, kokivat ettei esimerkiksi lääkäreillä useinkaan ollut tietoa tai kokemusta ai-

heesta ja tämä havaittiin myös aiemmassa tutkimuksessa (Currie & Szabo, 

2018). Toisaalta yksi vanhempi kertoi, kuinka päiväkoti oli lähtenyt kehittämään 

toimintaansa, jotta päiväkodin osaaminen lapsen haasteisiin liittyen lisääntyisi. 

Alla katkelma vanhemmalta, joka oli kokenut tilanteen, jossa päiväkoti ”rikkoi” hä-

nen autismikirjon diagnoosin saaneen lapsensa syömisen ja koulu puolestaan 

korjasi tämän. 
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”Ja tietysti koulu ja päiväkoti, että joillain varauksilla sanon, että se riippuu hirve-
ästi siitä mimmoinen koulu ja mimmoinen päiväkoti on. Että joissain on hyvä au-
tismitietous ja hyvät systeemit ja joissain ei.” Vanhempi H5/13 

 
”Ja sitten on myös ollut tuon perheneuvolan, perheneuvolasta mä sain tosi hyvän 
työntekijän, että perheneuvolan työntekijä, niin siellä oli tosi, siellä sattui olemaan 
tosi pätevä työntekijä.” Vanhempi H9/13 

 

Palveluiden sattumanvaraisuus Yli puolet vanhemmista oli kokenut palveluihin 

liittyvää sattumanvaraisuutta. Vaikka laki on kaikille sama, kokivat vanhemmat, 

että tämän tulkinta vaihtelee suuresti eri kuntien välillä. Myös aiemmissa tutki-

muksissa vanhemmat ovat kertoneet, että tuen saamisessa on eroja maantieteel-

listen alueiden välillä (Hayles, ym., 2015; Paajanen, ym., 2021). Tutkimuksessani 

eräs vanhempi kertoi tilanteesta, jossa hän oli joutunut valittamaan kunnan vir-

heellisestä tulkinnasta Aluehallintovirastoon, jotta hän sai palvelun, johon lapsella 

oli lain mukaan oikeus. Kuntien välillä on myös eroja esimerkiksi siinä, mitä yksi-

köitä näissä on ja osa vanhemmista kuvasikin olevansa onnekkaita, kun heidän 

alueellaan on yksikkö, jossa on lapsen tarvitsema asiantuntemus. Sosiaalitoimen 

osalta vanhemmilla oli kokemuksia, että ammattilaiset kertoivat palveluista ja sa-

maan hengenvetoon totesivat, ettei perhe palvelua todennäköisesti tule saa-

maan. Muutamalla vanhemmalla oli myös kokemusta siitä, ettei palvelu ollutkaan 

sitä mitä he odottivat tai mitä heille oli luvattu. 

 

”Se tiedon jakaminen on ollut semmoista, että okei joo kerro vaan, että tämmöi-
seen ja tämmöiseen on mahdollisuudet, vaikka lain mukaan tai minkä tahansa 
mukaan, mutta sitten samaan tai seuraavassa lauseessa sitten kuitenkin sillä ta-
valla vedetään se pois, että ”kauhean vaikeata näitä on saada” tai ”ei tämmöistä 
ketään ole saanut” tai ”tuskin onnistuu”.” Vanhempi H12/13 

 
”No esimerkkinä oli sellainen, että meillä omaishoidon vapaita piti olla, tai olikin, 
ja suunniteltiin paikkaa, käytiin vähän tutustumassa. Oltiin viemässä x:ää sinne, 
ja no meille markkinoitiin ensinnäkin koko asia niin, että aina on sama hoitaja kun 
hän tulee, ei ollut, se oli aina eri. Ja sitten yhden kerran, kun oltiin viemässä, niin 
seisoskeltiin eteisessä siellä, kun hoitaja tuli ja kyseli että ”no ketä te olette?”. No 
me sanottiin ja sanottiin, että ”tässä on tämä lapsi, että onko sulla tietoa nyt siitä 
minkälainen kaveri tämä on” ja ei hänellä ole mitään tietoa, että hän on sijaisena 
”mutta kyllähän se tuolta papereista löytyy sitten”. Mä olin, että ei tämä nyt voi 
olla näin. No siinä sitten jonkun verran siitä asiasta keskusteltiin. Mä sitten sanoin 
vaimolle, että kyllä tilanne on se, että ei tänne kyllä lapsi jää.” Vanhempi H8/13 
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Tiedonjakamisen sattumanvaraisuus Yli puolet vanhemmista koki, että ammatti-

laisen tiedonjakaminen vaihteli ja riippui esimerkiksi tietoa jakavasta ammattilai-

sesta. Vanhemmat kokivat, etteivät aina saaneet tietoa, vaikka olisivat tätä yrittä-

neet kysyä ja toisaalta välillä tietoa annettiin liikaakin. Myös aiemmissa tutkimuk-

sissa on havaittu haasteita tiedonjakamisessa ammattilaisten taholta (Hayles, 

ym., 2015; Paajanen, ym. 2021). Tutkimuksessani tiedonjakamiseen koettiin vai-

kuttavan ammattilaisen lisäksi itse tilanne, jossa tietoa jaetaan. Kuviossa 7 on 

yhteenveto teemasta sattuman varassa. 

 

”Että joskus sitä (tietoa) tulee ihan tuutin täydeltä ja sitten toisaalta välillä tuntuu, 
että kun sä kysyt, niin sitten sä et saakaan tietoa siihen johonkin asiaan.” Van-
hempi H11/13 

 

 

 

Kuvio 7 Yhteenveto teemasta sattuman varassa 

 

Kohtaaminen
-sekä hyviä että huonoja kohtaamisia

-hyvä kohtaaminen ei itsestäänselvää, tämä 
voidaan kokea onnekkaana sattumana

-ammattilaisten yksilöllisyys

Osaaminen
-ammattilaisten osaaminen ja tiedot 

vaihtelevat

-osaamiseen vaikuttavat ammattilaisen 
koulutus ja aiemmat kokemukset

-osaaminen puutteellista etenkin harvinaisissa 
oireyhtymissä

Palvelut
-maantieteellinen sijainti vaikuttaa tarjolla 

oleviin palveluihin sekä lain tulkintaan

-palveluista kerrotaan, mutta näitä ei aina 
myönnetä tarpeesta huolimatta

-palvelut eivät aina vastaa kuvausta

Tiedonjakaminen
-tiedonjakaminen vaihtelevaa

-tiedonjakamiseen vaikuttavat sekä tietoa 
jakava ammattilainen että tilanne

Sattuman 
varassa
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7.5 Tunteet 

Vanhempien ja ammattilaisten kohtaamisiin liittyvät tunteet. Tunteet yläteema 

muodostuu kahdesta alateemasta, jotka ovat 1) kohtaaminen herättää tunteita ja 

2) tunteet vaikuttavat kohtaamiseen.  

 

Kohtaaminen herättää tunteita Kaikki vanhemmat kertoivat tunteista, joita heillä 

oli herännyt heidän kohdattuaan ammattilaisten kanssa. Osa vanhemmista koki 

esimerkiksi huolta, pelkoa, ahdistusta ja järkytystä. Huolta, pelkoa ja ahdistusta 

aiheuttivat esimerkiksi kohtaamiset, joissa vanhemmat kokivat, ettei ammattilai-

nen ollut ymmärtänyt vanhemman näkökulmaa tai ammattilainen oli kyvytön aut-

tamaan lasta. Järkytystä vanhemmissa aiheuttivat esimerkiksi kohtaamiset, jossa 

he saivat lapselle vakavan diagnoosin ja myös tapa, jolla diagnoosi kerrottiin, 

saattoi olla erityisen järkyttävä. Eräs vanhempi totesi, että vaikka lapsen tilanne 

on tiedossa, on tämän kuuleminen ammattilaisen suusta musertavaa. Alla kat-

kelma tilanteesta, jonka yksityiskohdat vanhemmat muistavat edelleen tarkasti yli 

30 vuoden takaa. 

 

”Me istuttiin siellä käytävällä odottamassa, että mentäisi sinne jonnekin huonee-
seen. Niin lääkäri tuli siihen käytävälle, meidän viereen ja sanoi, että ”nyt on täm-
möiset CT-kuvat otettu, että teidän lapsella ei ole aivojen tilalle muuta kun mös-
söö”. Niin me oltiin siinä ”selvä, kiitos”.” Vanhempi 1 H2/13 

 
 
Osa vanhemmista koki harmitusta ja suuttumusta. Näitä tunteita aiheuttivat esi-

merkiksi kohtaamiset, joissa ammattilainen aliarvioi lapsen kykyä suoriutua, 

joissa vanhempaa kohtaan ei oltu avoimia tai joissa vanhemman näkemykset 

ohitettiin. Myös aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat kokivat suuttumusta, kun 

heidän näkemyksensä lapsen tuen tarpeesta ohitettiin ja haettu tuki jätettiin 

myöntämättä (Gundersen, 2012). Alla vanhemman kuvaus tuntemuksistaan ti-

lanteessa, jossa ammattilainen ohitti hänen osaamisensa lapsen kielenkehityk-

seen liittyen. 

 

”Ja mä vetäisin pikkuisen syvälle herneen palasen sen verran.” Vanhempi H9/13 
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Muutama vanhempi kertoi kohtaamisten aiheuttaneen hämmennyksen tunteita. 

Eräs vanhempi kertoi olleensa hämmentynyt, kun ammattilainen kehui hänen 

osaamistaan lapsen erityisyyteen liittyen. Hämmennystä vanhemmassa aiheutti 

myös tilanne, jossa lääkäri kieltäytyi kirjoittamasta lapselle diagnoosia vanhem-

man kieltäydyttyä lääkityksestä. Toinen vanhempi haki pitkään tapaa kuvata ris-

tiriitaista oloaan tilanteessa, jossa ammattilaiset olivatkin keinottomia auttamaan 

lasta, kuten käy ilmi alla olevasta katkelmasta. 

 

”Että kyllä se, siinä on semmoinen suuri ristiriita, että tietää kyllä, että ne ammat-
tilaiset varmaan osaa sen hommansa, mutta sitten he vaan levittelee käsiänsä, 
että koska eihän tämä potilas nyt halunnut mitään, eikä häntä pystynyt kohtaa-
maan, eikä hän suostu vastaanotolla sanomaan yhtään mitään, niin ei me tässä 
nyt ruveta sitten tekemään yhtään mitään.” Vanhempi H1/13 

 
 
Osa vanhemmista kuvasi kohtaamisten herättäneen toivon tunteita. Toivon tun-

teita vanhemmissa herätti ammattilaisen asenne tai sanat. Tämä voi auttaa van-

hempia, sillä aiemmassa tutkimuksessa kehitysvammaiseksi diagnosoitujen las-

ten vanhemmat kokivat ammattilaisen positiivisen ja toiveikkaan asenteen hyö-

dyllisimpänä (Sheehan & Guerin, 2018). Tutkimuksessani eräs perhe pääsi heti 

kehitysvammaiseksi diagnosoidun lapsensa synnyttyä mukaan projektiin, jonka 

myötä he saivat lapsensa ensivuosien ajaksi tuekseen moniammatillisen tiimin ja 

alla katkelma, jossa he kuvaavat tuntemuksiaan tästä.  

 

”Kun meille siinä ensitietoprojektissa kerrottiin miten kehitysvammaiset menee 
päiväkotiin, ne menee kouluun, ne menee työhön ja ne muuttaa pois kotoa, niin 
silloin meillä se suurin ahdistus väheni.” Vanhempi 1 H4/13 

 
 
Vanhemmat saattoivat kokea kohtaamisen herättämiä tunteita vielä pitkään koh-

taamisen jälkeen, sillä yli puolet vanhemmista kertoi haastatteluissa kohtaami-

sesta, jonka he muistivat vielä pitkän ajan kuluttua ja joka herätti edelleen tun-

teita. Tapauksista oli kulunut vuosia tai jopa vuosikymmeniä, ja nämä sijoittuivat 

useimmiten tilanteeseen, jossa lapsen tilanne oli jollain lailla uusi tai epävarma. 

Ammattilaisten tulee kiinnittää erityistä huomiota näihin tilanteisiin, sillä aiem-

massa tutkimuksessa kehitysvammaiseksi diagnosoitujen lasten vanhemmat 

kertoivat kokevansa, että ensikohtaamisten asenteilla on suuri merkitys ja nämä 

vaikuttavat pitkällä aikavälillä heidän kokemukseensa selviytymisestä (Sheehan 
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& Guerin, 2018). Ensikohtaamiset hoitavan tahon kanssa vaikuttavat myös siihen 

muodostuuko vanhemmilla luottamuksellinen suhde ammattilaisiin (Nuutila & Sa-

lanterä, 2006). Tutkimuksessani pitkän jäljen jättäneet tilanteet olivat esimerkiksi 

sellaisia, joissa lääkäri kertoi lapsen tilanteesta järkyttävällä tavalla tai vanhempi 

koki, ettei ollut tullut kuulluksi hätänsä kanssa. Esimerkiksi vanhemmat, joiden 

mieltä järkytti ammattilaisen tapa kertoa lapsen tilanteesta yli 30 vuotta sitten, 

kertoivat etteivät he ole päässeet asiasta vieläkään yli. Eräs vanhempi muisteli 

yksityiskohtaisesti raskauden aikaisia mieltä järkyttäneitä tapahtumia edelleen yli 

vuosikymmen tapahtuneen jälkeen. 

 
”Että se on aika käsittämätöntä, että voidaan sanoo esimerkiksi nyt vaikka siellä 
sikiötutkimuspuolella pelkästään ultraäänikuvan perusteella, kun vauva on vielä 
mahassa, että tulee tosiaan vaikeasti vammainen sydänlapsi. Ja raajat ei ole nor-
maalit ja on huuli- ja kitalaki-, ja suulaki- ja kaikki mahdolliset -halkiot, mitkähän 
ei oikeasti edes välttämättä kunnolla näy siinä ultrassa. Mutta kuitenkin sitten 
esitetään asiat niin, että ne on totta. Ja varsinkin jos on kysymys ensimmäisestä 
lapsesta, niin silloinhan se ihan sinisilmäisenä uskot että ”no niin, näinhän se 
sitten täytyy olla”. Ja jos sitten vielä siihen sanotaan, että tätä lasta et tule elävänä 
tuomaan kotia sairaalasta, niin se on sitten jo se kuolemantuomio siinä. Että täm-
möisten tietojen laukominen on, melkein voisi tosiaan tehdä kyllä jonkunlaisen 
valituksen, mutta tästäkin nyt on kulunut jo niin kauan.” Vanhempi H1/13 

 

Tunteet vaikuttavat kohtaamiseen Sen lisäksi, että kohtaamiset herättävät tun-

teita, oli yli puolella vanhemmista kokemuksia siitä, kuinka tunteet vaikuttavat 

kohtaamiseen. Aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat kertoivat toivovansa, että 

ammattilaiset ottaisivat huomioon vanhempien tunteiden vaikutuksen kohtaami-

selle (Hammond & McLean, 2009). Tutkimuksessani osa vanhemmista kertoi ti-

lanteista, joissa he joutuivat säätelemään omaa toimintaansa tai käytöstään koh-

taamisen herättämien tunteiden takia. Osa vanhemmista kertoi myös, kuinka eri-

tyisesti ensitieto-tilanteessa shokki vaikutti vanhempaan niin, että tämän oli lähes 

mahdotonta toimia tai omaksua tietoa. Aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat 

kertovatkin, että toivoisivat emotionaalista tukea etenkin ensitiedon tai diagnoosin 

hetkellä (Matthewsin ym., 2021).  

 

”Ja mä sitten lähdin kävelemään autoon jo, ei tule sitten ainakaan pahasti sanot-
tua, kun se harmitti niin paljon.” Vanhempi H8/13 

 

”Jos mä ajattelen sitä tilannetta missä niin kun tämmöinen ensitietotilanne, että 
saadaan, ollaan saamassa diagnoosia lapselle, niin jotenkin mä koen, että siinä 
tilanteessa jaetulla tiedolla ei ole mitään merkitystä vanhemman kannalta. Koska 
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ei vanhempi välttämättä pysty siinä tilanteessa imemään tai ottamaan mitään 
vastaan, koska eletään semmoista jonkinlaista shokkivaihetta siinä sen tiedon 
äärellä.” Vanhempi H3/13 

 

 
Osa vanhemmista kertoi kokevansa, että myös ammattilaisten tunteet vaikuttivat 

kohtaamisiin. Eräs vanhempi koki, että ammattilaiset voivat kokea pelkoa, jos 

heillä ei ole riittävästi tietoa esimerkiksi vammaisuudesta. Toiset vanhemmat ker-

toivatkin, kuinka lapsen psykologiset testit eivät meinanneet onnistua, kun psy-

kologi pelkäsi lasta. Kuviossa 8 on yhteenveto teemasta tunteet. 

 

”Vanhempi 1: Yksi psykologi, mikä teki testiä kerran, niin se pelkäsi.. 
Vanhempi 2: Kaksi kertaa.  
Vanhempi 1: Pelkäsi x:ää, suunnilleen juoksi karkuun. Niin eihän siitä tule yhtään 
mitään minkään näköisen testin tekemisestä jos se pelkää.” Vanhemmat 1 ja 2 
H2/13 
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Kuvio 8 Yhteenveto teemasta tunteet 

 

7.6 Yhteenveto tuloksista 

Aineistosta nousi esiin vanhempien kokemuksia kohtaamisista ammattilaisten 

kanssa. Tässä kappaleessa esitän tiivistetyn yhteenvedon tuloksista ja kuviossa 

9 näkyy yhteenveto tulosten teemoista. 

 

•vanhempi voi joutua          
säätelemään toimintaansa 
tai käyttäytymistään 
kohtaamisessa tämän 
herättämien tunteiden takia

•etenkin ensitietotilanteessa 
shokki vaikuttaa 
vanhemman kykyyn toimia ja 
omaksua tietoa

•myös ammattilaisen tunteet 
voivat vaikuttaa 
kohtaamiseen

•kohtaaminen voi herättää 
negatiivisena pidettyjä 
tunteita kuten pelkoa, 
ahdistusta tai suuttumusta

•kohtaaminen voi herättää 
myös toivon tai 
hämmennyksen tunteen

•kohtaamisen herättämät 
tunteet voivat vaikuttaa 
vanhempaan jopa 
vuosikymmeniä

Kohtaaminen 
herättää 
tunteita

Tunteet

Tunteen 
vaikuttavat 

kohtaamiseen

Kohtaa-
minen
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Kuvio 9 Yhteenveto tulosten teemoista 
 

Ammattilaisilla koettiin olevan kanssakulkijan, asiantuntijan, paremmin tietäjän ja 

rajavartijan roolit. Kanssakulkijan rooliin kuului vanhemman näkemysten huomi-

oiminen ja myötätunnon osoittaminen. Asiantuntijan rooli koettiin suppeana ja 

asiantuntemuksen nähtiin koskevan lähinnä ammattilaisen omaa osa-aluetta. Pa-

remmin tietäjän rooliin kuului vanhemman näkemysten ohittaminen ja asioiden 

olettaminen vanhemman puolesta. Tämä rooli johtikin usein konflikteihin. Raja-

vartijan roolissa ammattilaisen koettiin säätelevän vanhemmalle jaettavaa tietoa 

ja palveluita. Rajavartijan roolissa ammattilainen saattoi myös ylittää oman teh-

tävänsä rajat auttaakseen vanhempaa. 

 

Vanhemmalla koettiin olevan asiantuntijan, organisoijan ja taistelijan roolit. Van-

hemman rooli asiantuntijana nähtiin perustuvan vanhemmuuteen ja koskevan 

lasta yksilönä sekä tämän toimintaympäristöä. Asiantuntijan rooliin saattoi kuulua 

myös syvempi perehtyminen lapsen erityisyyteen ja myös konteksti vaikutti van-

hemman asiantuntemukseen. Vanhemmat kasvoivat asiantuntijaksi ajan myötä, 

mutta osa vanhemmista toivoi, että saisi olla vain vanhempi lapselleen. Organi-

soijan rooliin kuului aktiivinen lapsen oikeuksista huolehtiminen ja yhteistyö eri 

tahojen välillä. Tämä rooli koettiin usein raskaana. Taistelijan rooli liittyi erityisesti 

tilanteisiin, joissa vanhempi joutui taistelemaan lapsen edun puolesta.  

 

Ammattilaisen 
roolit

Kanssakulkija

Asiantuntija

Paremmin 
tietäjä

Rajavartija

Vanhemman 
roolit

Asiantuntija

Organisoija

Taistelija

Järjestelmä 
asettaa puitteet 
kohtaamiselle

Pirstaleet

Järjestelmän 
säännöt

Diagnoosi

Resurssit

Sattuman 
varassa

Kohtaamisen 
sattumanvarai-

suus 

Osaamisen 
sattumanvarai-

suus

Palveluiden 
sattumanvarai-

suus

Tiedonjaka-
misen 

sattuman-
varaisuus

Tunteet

Kohtaaminen 
herättää 
tunteita

Tunteet 
vaikuttavat 

kohtaamiseen
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Järjestelmä asetti puitteita vanhempien ja ammattilaisten kohtaamiselle. Järjes-

telmä koettiin pirstaleisena ja vanhemmat joutuivat toimimaan irrallaan toisistaan 

olevien tahojen kanssa. Tämän seurauksena yhdellä taholla suositellut palvelut 

saatettiin evätä palveluita järjestävän tahon toimesta. Järjestelmässä koettiin ole-

van erilaisia sääntöjä, joista osa oli kirjoitettuja ja osa kirjoittamattomia. Järjestel-

män osalta myös lapsen diagnoosi tai tämän puute sekä resurssit vaikuttivat koh-

taamiseen. 

 

Vanhempien näkökulmasta kohtaamiset olivat eri tavoin sattuman varassa. Sat-

tuman varassa oli itse kohtaaminen eikä hyvää kohtaamista pidetty itsestään sel-

vänä. Myös palveluiden koettiin olevan sattuman varassa ja näihin vaikutti esi-

merkiksi maantieteellinen sijainti. Näiden lisäksi ammattilaisten osaamisen ja tie-

donjakamisen nähtiin olevan sattumanvaraista.  

 

Vanhempien ja ammattilaisten väliseen kohtaamiseen liittyivät tunteet. Kohtaa-

miset herättivät vanhemmissa useita negatiivisena pidettyjä tunteita kuten suut-

tumusta, järkytystä, pelkoa ja ahdistusta. Toisaalta kohtaaminen saattoi herättää 

vanhemmissa toivon tunteita. Tunteet saattoivat vaikuttaa vanhempiin vielä vuo-

sia tai vuosikymmeniä kohtaamisen jälkeen. Tunteet vaikuttivat myös kohtaami-

siin ja vanhemmat joutuivat säätelemään toimintaansa kohtaamisten herättämien 

tunteiden takia. Etenkin ensitietotilanteessa vanhemman tunteiden koettiin vai-

kuttavan esimerkiksi siihen, kuinka hän omaksuu tietoa. Toisaalta myös ammat-

tilaisen tunteet saattoivat vaikuttaa kohtaamiseen. 
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8 Luotettavuus 

 

Tutkimusta tehdessä tutkijan tulee arvioida tämän luotettavuutta. Laadullisen tut-

kimuksen luotettavuuden arvioinnista ei kuitenkaan ole yhtenäisiä kriteereitä, ja 

käsitykseen luotettavuudesta vaikuttavat esimerkiksi näkemyksemme totuudesta 

ja objektiivisuudesta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.158). Tutkimukseni lähtökoh-

tana on hermeneuttis-fenomenologinen näkökulma, joka on ohjannut tutkimuk-

seni tekoa ja valintojani. Olen pyrkinyt lisäämään tutkimukseni luotettavuutta ku-

vaamalla mahdollisimman huolellisesti tutkimukseni kulun kappaleessa 6. Lisäksi 

tarkastelen tässä kappaleessa joitakin tutkimukseni luotettavuuteen ja eettisyy-

teen vaikuttaneita seikkoja.  

 

8.1 Luotettavuus 

Haastattelussa käytetyt kysymykset ja haastattelutilanne vaikuttavat tutkimuksen 

luotettavuuteen. Kysymysten tulee olla ymmärrettäviä, eivätkä nämä saa sisältää 

hankalaa, arjelle vierasta kieltä. (Puusa, 2020, s.108.) Tulkitsevassa fenomeno-

logisessa tutkimuksessa on tärkeää, että haastattelukysymyksiä laatiessaan tut-

kija on pyrkinyt jättämään ennakko-oletuksensa syrjään (Smith, ym., 2009, s.42). 

Haastattelukysymysteni huolellinen laadinta tiimityönä lisäsi näiden luotetta-

vuutta ja käytimme kysymysten laatimiseen kolme puolentoista tunnin istuntoa. 

Fenomenologinen haastattelu pyrkii saamaan kokemuksellisia ja haastateltavan 

todellisuutta kuvaavia vastauksia kysymyksiin. Haastattelun haasteena voi olla, 

että tutkittavat vastaavat kokemustensa sijaan käsityksiä, joita he ovat voineet 

imeä esimerkiksi ympäröivästä kulttuurista. (Laine, 2018, s.40.) Jälkeenpäin mie-

tittynä esimerkiksi kysymykset ”Miten asiantuntijan tulisi sinut kohdata?” ja ”Miten 

toivot asiantuntijan kohtaavan sinut?” tuntuivat herättävän osalla vanhemmista 

ajatuksia yleisistä käsityksistä hyvään kohtaamiseen liittyen. Haastattelutilan-

teissa pyysin kuitenkin haastateltavia kertomaan esimerkkejä kohtaamisista, jol-

loin he kertoivat omin sanoin tilanteista ja kuinka he olivat nämä kokeneet. Nämä 

esimerkit kohtaamisista syvensivät aineistoani. 
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Tutkimusta tehdessään tutkijan tulee arvioida havaintojensa puolueettomuutta eli 

onko esimerkiksi tutkijan sukupuoli, ikä, kansalaisuus tai virka-asema vaikutta-

neet siihen, millaisista kehyksistä käsin tutkija tutkittavien tuottamaa tietoa katse-

lee (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.160). Huomasin tutkimusta tehdessäni, että esi-

merkiksi analysoidessani aineistoa minun piti ottaa huomioon kokemukseni sekä 

erityislapsen vanhempana, että ammattilaisena. Vaikka minun oli helppo asettua 

tutkittavien asemaan omien erityislapsen vanhemmuuteen liittyvien kokemusteni 

kautta, saatoin välillä ymmärtää joitakin vanhemmalle haastavana näyttäytyneitä 

tilanteita myös ammattilaisen näkökulmasta. Näissä hetkissä muistutin itseäni 

siitä, että tutkittavana on vanhempien kokemukset ja minun tulee pyrkiä nosta-

maan vanhempien kokemukset esiin sellaisena, kuin ne ovat vanhemmille näyt-

täytyneet.  

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa yksi luotettavuuteen merkittävästi vaikuttava 

seikka on se, kuinka hyvin tutkija onnistuu reflektoimaan itseään työskentelyn ai-

kana. Tutkijan tulee pohtia, onko hän onnistunut tulkinnassaan nostamaan esiin 

tutkittavien kokemuksia ja merkityksiä omien kokemustensa sijaan. (Laine 2018, 

s.48.) Minun tuli siis kiinnittää huomiota myös omiin kokemuksiini erityislapsen 

vanhempana. Valitsin analyysitavakseni tulkitsevan fenomenologisen analyysin, 

jossa tutkijan ennakko-oletuksia ei yritetä kokonaan sivuuttaa, toisin kuin esimer-

kiksi kuvailevassa fenomenologiassa. Tulkitsevassa fenomenologiassa tutkijan 

aiemmat kokemukset pyritään tiedostamaan ja nämä toimivat analyysin työka-

luina. (Tökkäri 2018, s.69-70.) Analyysiä tehdessäni kiinnitin erityistä huomiota 

siihen, että pyrin nostamaan aineistosta esiin tutkittavien kokemuksia omien ko-

kemusteni sijaan. Aineistoa lukiessani en tyytynyt ensimmäiseen tulkintaani, 

vaan luin aineistokatkelmia lukuisia kertoja pyrkiessäni pääsemään käsiksi mer-

kitykseen, joka kokemuksella on ollut tutkittavalle vanhemmalle. Erityisen mielen-

kiintoisia olivatkin kokemukset, jotka poikkesivat omistani, ja nämä laajensivat 

käsitystäni aiheesta. 

 

Tutkimukseni otos ei ollut satunnaisotos, sillä otos muodostui vanhemmista, jotka 

vastasivat tutkimuskutsuun. Voikin olla, että tutkimuskutsuun tarttuivat vanhem-

mat, joilla oli jollain tavalla poikkeavia kokemuksia kohtaamisista, kuten esimer-
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kiksi erityisen haastavia kohtaamisia ammattilaisten kanssa. Vaikka tutkimukses-

sani on keskiössä erityislasten vanhempien kokemukset, ei haastatteluissa ky-

sytty esimerkiksi lasten diagnooseja tai millaisia tuen tarpeita lapsilla on. Koen, 

että koska erityislapsesta ei ole virallista määritelmää, ei näiden tietojen kysymi-

nen olisi välttämättä tuonut lisäarvoa tutkimukselleni. Sen sijaan kysyin keiden 

ammattilaisten kanssa vanhemmat ovat olleet tekemisissä, ja näistä piirtyi kuva 

lasten tuen tarpeiden moninaisuudesta ja siitä ammattilaisverkostosta, jonka 

kanssa vanhemmat ovat tekemisissä (kts. taulukko 2). Se, että kaikki vanhemmat 

olivat olleet tekemisissä vähintään kahden eri hallintokunnan ammattilaisten 

kanssa, kertoi osaltaan lasten tuen tarpeesta. 

 

8.2 Eettisyys 

Jotta tutkimus on uskottava, tulee tutkijan sitoutua myös eettisiin periaatteisiin 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.150). Tutkimuksen tulee noudattaa hyvää tieteellistä 

käytäntöä koskevia ohjeita esimerkiksi noudattamalla tiedeyhteisön tunnustamia 

toimintatapoja, käyttämällä asianmukaisia tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointi-

menetelmiä sekä huomioimalla asianmukaisesti muiden tutkijoiden työ (Tutki-

museettinen neuvottelukunta [TENK], 2012). Pyrinkin tutkimuksessani ottamaan 

huomioon hyvän tieteellisen käytännön. Tutkimukseen voi liittyä myös eettisiä ky-

symyksiä, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia tai joita tutkija ei ole osannut ottaa 

etukäteen huomioon. Eettiset periaatteet kuitenkin auttavat pohtimaan näitä ky-

symyksiä. (TENK, 2019.) 

 

Yksi keskeisimpiä eettisiä periaatteita on, että tutkittavan suostumuksen tutki-

mukseen osallistumiseen tulee perustua tietoon (TENK, 2019). Kutsu tutkimuk-

seeni julkaistiin eri yhdistysten verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi 

lähestyin itse joitakin omia kontaktejani kysyen halukkuutta osallistua tutkimuk-

seen. Kaikki osallistujat olivat siis vapaaehtoisia. Lähetin kaikille tutkimukseeni 

osallistuneille vanhemmille tutkimuksen saatekirjeen sekä tietosuojaselosteen 

(kts. liitteet 1 ja 2), jonka jälkeen pyysin heiltä vielä erikseen kuittauksen suostu-

muksesta. Tutkittaville annettiin siis mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta sen 
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jälkeen, kun heille oli tarjottu tietoa tutkimuksesta. Yksikään tutkittava ei kieltäy-

tynyt tutkimuksesta tiedot saatuaan. Jäin kuitenkin myöhemmin pohtimaan, että 

kokivatko omat kontaktini velvollisuudekseen osallistua, kun kysyin heiltä henki-

lökohtaisesti heidän halukkuuttaan osallistua tutkimukseeni.  

 

Tutkittavien henkilötietojen suojaamiseksi aineiston käsittelyn tulee olla vastuul-

lista, suunnitelmallista ja lainmukaista (TENK, 2019). Tutkimuksessani pyrin kai-

kin keinoin suojaamaan tutkittavien henkilötietoja. Tutkittavia informoitiin henkilö-

tietojen käsittelystä tietosuojaselosteella (kts. liite 2), jonka periaatteita noudatin 

tutkimuksessani. Ennen haastattelua olin tutkittaviin yhteydessä sähköpostitse, 

mutta esimerkiksi tutkittavien nimiä ei kysytty missään vaiheessa. Haastattelut 

toteutettiin ja nauhoitettiin Teamsissa, mutta poistin tallenteet heti haastattelun 

jälkeen, kun olin tallentanut nämä muistitikulle. Litteroinnista vastasi ulkopuolinen 

litterointipalvelu ja litteraatit saatuani poistin näistä kaikki tunnistamiseen johtavat 

tiedot, kuten lasten nimet ja paikkakunnat. 

 

Tutkimusjulkaisussa tulee suojata tutkittavien yksityisyyttä kiinnittämällä huo-

miota esimerkiksi nimiin ja taustatietoihin. Kuitenkaan pelkästään henkilötietojen 

poistaminen ei takaa sitä, ettei tutkittavia tunnisteta asiayhteydestä heidät tunte-

vien toimesta. (TENK, 2019.) Liitin tuloksiini katkelmia aineistosta ja jokaisen kat-

kelman kohdalla pohdin huolellisesti, voiko näistä päätellä tai tunnistaa tutkitta-

van. Poistin katkelmista lasten nimiä, paikkakuntia ja diagnooseja sekä yhtenäis-

tin puhekieltä. Vaikka tutkimuksessani ei ollut haastateltavana alaikäisiä, kävi 

haastatteluista ilmi alaikäisiä koskevia erityiseen henkilötietoryhmään kuuluvia 

tietoja, kuten terveydentilaa koskevia tietoja. Myös vanhemmat voivat kokea hen-

kilökohtaiseen elämäänsä liittyvät tiedot arkaluontoisiksi tai heillä voi olla pelko, 

että tunnistettaessa heidän kertomansa uhkaa ammattilaisten kanssa tehtävää 

yhteistyötä. Näistä syistä koen tutkimuksessani henkilötietojen käsittelystä sekä 

yksityisyyden suojasta erityisen suurta vastuuta. 

 

Yksi erityisesti tutkimukseeni liittyvä eettinen kysymys koskee haastateltujen van-

hempien sukupuolta. En kysynyt haastateltavilta heidän sukupuoltaan ja tästä 

syystä en tutkimuksessani ota kantaa tähän. Ymmärsin haastattelut tehtyäni, 
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etten voi päätellä kenenkään sukupuoli-identiteettiä esimerkiksi nimen tai ulkoi-

sen olemuksen perusteella. Sukupuolen kysyminen olisi voinut tuoda tutkimuk-

seeni mielenkiintoisen lisän, sillä ammattilaiset voivat suhtautua eri tavoin äidiksi 

tai isäksi mieltämiinsä vanhempiin. Tutkimus ei kuitenkaan saa tuottaa tutkittaville 

vahinkoa (TENK, 2019) ja näin olisi voinut käydä, jos olisin tehnyt vääriä oletuksia 

sukupuoli-identiteetistä. 
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9 Pohdinta 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia erityislasten van-

hemmilla on ollut kohtaamisissa ammattilaisten kanssa ja mikä merkitys näillä on 

ollut. Aineistosta nousi esiin viisi pääteemaa, joiden alla oli alateemoja. Ensinnä-

kin havaitsin, että vanhemmat kokivat ammattilaisilla olleen kohtaamisissa eri 

rooleja, ja nämä olivat kanssakulkijan, asiantuntijan, paremmin tietäjän ja raja-

vartijan roolit. Toiseksi vanhemmat kokivat myös heillä olleen rooleja, ja nämä 

olivat asiantuntijan, organisoijan ja taistelijan roolit. Kolmanneksi järjestelmä 

asetti puitteet vanhemman ja ammattilaisen väliselle kohtaamiselle. Järjestelmän 

koettiin olevan pirstaleinen ja sisältävän erilaisia sääntöjä, jotka vaikuttivat koh-

taamiseen. Järjestelmän osalta kohtaamiseen saattoi vaikuttaa myös lapsen 

saama diagnoosi sekä eri tahojen resurssit. Neljänneksi kohtaamiset olivat van-

hempien näkökulmasta eri tavoin sattuman varassa. Sattuman varassa olivat 

kohtaaminen itsessään sekä ammattilaisen osaaminen, palvelut ja tiedonjakami-

nen. Viidenneksi vanhemmat kokivat kohtaamisiin liittyvän tunteet. Kohtaamiset 

herättivät vanhemmissa tunteita ja toisaalta tunteiden koettiin vaikuttavan koh-

taamiseen. 

 

Perhelähtöinen toimintakulttuuri on noussut yhdeksi lapsille ja perheille suunnat-

tuja palveluita ohjaavaksi arvoksi ja tämä mainitaan muun muassa yhtenä LAPE-

muutosohjelman arvona. LAPE-muutosohjelman tavoitteena on siirtyä nykyi-

sestä hallinto- ja ammattikuntakeskeisestä toimintakulttuurista perhelähtöiseen 

toimintakulttuuriin sekä lisätä eri hallintokuntien välistä yhteistyötä. (Heinonen, 

ym., 2018, s.66; Kaukonen, ym., 2018.) Vanhempien kokemuksissa hallintokun-

takeskeinen toimintakulttuuri näkyi tahojen pirstaloitumisena omiksi osa-alueik-

seen. Ammattikuntakeskeinen toimintakulttuuri taas näkyi siinä, kuinka ammatti-

laisten asiantuntemus nähtiin kapeana ja lähinnä omaa alaa koskevana. Van-

hemmat kokivatkin, etteivät ammattilaiset kanna vastuuta lapsen kokonaistilan-

teesta, vaan ainoastaan omasta osa-alueestaan. Perhelähtöisessä toimintakult-

tuurissa lapsen ja perheen tilannetta tulee katsoa kokonaisuutena, sillä vain 

oman osa-alueen huomioimisessa on riskinä, että ammattilainen jättää huomio-
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matta tärkeitä lapsen ja perheen elämää koskevia seikkoja. Hallinto- ja ammatti-

kuntien välisen yhteistyön lisääminen on siis paikallaan, mutta huomion arvoista 

oli vanhempien kokemus siitä, että saman hallintokunnan sisälläkin yhteistyö voi 

olla toimimatonta. Ei siis riitä, että hallintokuntien välistä yhteistyötä kehitetään, 

vaan myös hallintokuntien sisäistä yhteistyötä tulee parantaa.  

 

Myös ammattilaisten toiminta vaikuttaa siihen, kuinka perhelähtöisiä kohtaamiset 

ovat. Kaikilla vanhemmilla oli kokemuksia ammattilaisista, jotka toimivat kanssa-

kulkijoina ja vanhemmat kuvasivat huomattavasti moninaisemmin ammattilaisia 

kanssakulkijoina kuin asiantuntijoina. Kumppanuus on yksi perhelähtöisen toi-

mintakulttuurin periaatteista (Rosenbaum, ym., 1998; MacKean, ym., 2005; Briar-

Lawson & Lawson 2001, s.185-187) ja kumppanuuteen perustuvat perhelähtöiset 

käytännöt vaikuttavat positiivisesti esimerkiksi lapsen ja vanhemman terveyteen. 

Ammattilaisen ja vanhemman välinen kumppanuus on yhteydessä myös palve-

luiden tehokkaampaan käyttöön sekä hoidon saatavuuteen. (Kuhlthau, ym., 

2011.) Ammattilaisten onkin siis syytä kiinnittää huomiota kumppanuuteen koh-

datessaan erityislapsen vanhemman, sillä tällä voi olla monenlaisia positiivisia 

vaikutuksia perheelle. 

 

Vanhemmilla oli kokemuksia myös kohtaamisista, joissa ammattilainen ei toimi-

nut kanssakulkijana ja kohtaamisista uupui perhelähtöisyys. Ammattilaiset toimi-

vat paremmin tietäjinä tai vanhemmat joutuivat toimimaan taistelijoina kohtaami-

sissa, joissa vanhemman syvä ja yksilöllinen asiantuntemus lapsestaan ohitettiin. 

Ammattilaisten voikin olla vaikeaa tunnistaa ja tunnustaa vanhemmuuden kerryt-

tämää asiantuntijuutta järjestelmässä, jossa professionaalisuudella on valta-

asema (Hämeenaho, 2016). Kuitenkin yksi perhelähtöisen toimintakulttuurin pe-

riaatteista on, että vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten (MacKean, ym., 

2005; Rosenbaum, ym., 1998). Erityislasten vanhempiin tulisikin suhtautua am-

mattilaisten taholta yhteistyökumppaneina ja heidän osaamistaan sekä tietoaan 

tulisi arvostaa. Vanhemman ollessa eri mieltä ammattilaisen kanssa, on syytä 

pysähtyä tämän äärelle avoimesti ja muistaa ettei kyse ole siitä kenen roolina on 

toimia asiantuntijana tai kuka tietää parhaiten. Tavoitteena näissä tilanteissa tulisi 

aina olla lapsen ja perheen etu. Tällöin voidaan pohtia yhdessä, kuinka tilanne 



72 
 

ratkaistaan lapsen ja perheen parhaaksi sen sijaan, että ammattilainen määritte-

lisi tämän. 

 

Ammattilaisen kanssa kohdattaessa vanhemmuus muodostaa ison osan van-

hemman asiantuntijuudesta. Aiemmissa tutkimuksissa vanhemmat ovat kuvan-

neet kokevansa, että heidän identiteettinsä katoaa, kun heidän ensisijaiseksi roo-

likseen nousee huolenpitäjä (Smith, ym, 2013; Beresford, ym., 2007). Osalla van-

hemmista olikin vahva toive siitä, että he saisivat olla vain vanhempia ja ammat-

tilaiset kantaisivat vastuuta heille kuuluvista osa-alueista. Täytyykin varoa, ettei 

perhekeskeisen toimintakulttuurin puitteissa sysätä liikaa vastuuta vanhemmille 

etenkin silloin, kun he eivät tätä halua tai kykene ottamaan kantaakseen. Tällöin 

ammattilaisen kanssakulkijan rooli korostuu ja vastuuta tulee kantaa yhdessä. 

Vanhempien tulee saada olla ensisijaisesti vanhempia lapselleen sen sijaan, että 

he joutuvat ottamaan hoitajan, terapeutin ja opettajan roolin lapsensa elämässä.  

 

Erityislasten vanhemmat ovat tutkitusti muita vanhempia uupuneempia (Sorkkila, 

ym., 2021) ja onkin syytä pohtia kuinka suuri osa uupumuksesta juontuu tuen 

tarpeessa olevan lapsen hoidosta ja huolenpidosta ja kuinka suuri osa järjestel-

mästä, jossa vanhemmat joutuvat toimimaan. On huomattu, että stressiä, ahdis-

tusta ja uupumusta vanhemmille aiheuttaa vanhempien kokemus siitä, että jär-

jestelmät, joiden piirissä he joutuvat toimimaan eivät toimi tai että he joutuvat 

taistelemaan ammattilaisten kanssa saadakseen tarvitsemaansa apua ja tukea 

(Ryan & Quinlan, 2018; Beresford, 2007; Currie & Szabo, 2020; Green, 2007).  

Vanhempien kokemuksista kävi ilmi, että erityislapsen vanhempien ja ammatti-

laisten kohtaamisissa on useita kuormittavia tekijöitä, jotka altistavat uupumuk-

selle, kuten järjestelmän asettamat puitteet ja vanhempien rooli taistelijoina. 

 

Erityislasten vanhempien uupumusta tutkineessa tutkimuksessa vanhemmat ker-

toivat, että he toivoisivat jaksamisensa tueksi helposti lähestyttäviä ja monipuoli-

sia palveluita sekä vähäistä byrokratiaa (Sorkkila, ym., 2021). Jatkuva lapsensa 

asioiden ajaminen aiheuttaa stressiä vanhemmille, ja stressiä aiheutuu silloinkin, 

kun asioiden ajaminen sujuu hyvin (Rios, ym. 2021). On syytä muistaa, että eri-

tyislapsen hoidosta ja huolenpidosta aiheutuu perheen elämään toimintaa, joka 

jo itsessään on kuormittavaa. Onkin huolestuttavaa, että erityislasten vanhemmat 
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kokivat järjestelmän sekä yhteistyön ammattilaisten kanssa vaikuttavan monin 

tavoin siihen, kuinka helppoa tukea on saada. Paajanen, ym. (2021) tutkivat suo-

malaisia vanhempia ja havaitsivat, että vanhemmat saattavat jättää tukia hake-

matta, koska kokevat näiden hakemisen liian työlääksi uupumuksensa keskellä. 

Tästä voikin tulla kierre, jossa järjestelmä aiheuttaa uupumusta ja toisaalta uupu-

mus vaikuttaa järjestelmässä toimimiseen. Erityisen huolestuttavaa tässä on, että 

hakematta jäänyt tuki ja apu vaikuttavat suoraan jo valmiiksi hauraammassa ase-

massa olevaan lapseen  

 

Yksi vanhempien rooleista oli toimia koordinoijana, jolloin he joutuivat olemaan 

aktiivisia ja ottamaan yhteyttä eri tahoihin. Toisaalta he joutuvat olemaan passii-

visia ja olemaan ammattilaisten, järjestelmän sekä sattuman armoilla. Onkin ris-

tiriitaista, että vanhemmat joutuvat olemaan toisaalta työnjohtajia, mutta myös 

työnkohteita ja toisten varassa. Vanhemmat joutuvat tottumaan siihen, että jon-

kun toisen päätökset määrittelevät perheen elämää ja arkea, eivätkä vanhemmat 

aina tiedä, mitä ammattilaisten toiminnan taustalla on. Ristiriitaista on myös, että 

vanhemmat joutuvat toimimaan koordinoijina järjestelmässä, jota he eivät välttä-

mättä tunne ja jonka toimintaan he eivät voi juurikaan vaikuttaa. Aiemmissa tut-

kimuksissa on havaittu vanhempien toivovan, että myös jollain toisella olisi koko-

naiskäsitys perheen tilanteesta ja että he voisivat asioida yhdellä luukulla (Hä-

meenaho, 2016; Sorkkila, ym., 2021; Matthews, ym., 2021). Perheet voisivatkin 

hyötyä ammattilaisesta, jonka tehtävänä olisi koordinoida perheen tilannetta ja 

palveluita. Aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat ovatkin kertoneet toivovansa 

avaintyöntekijää, joka toimisi koordinoijana (Ryan & Quinlan, 2018). 

 

Erityislasten vanhempien uupumusta tutkineessa tutkimuksessa vanhemmat ker-

toivat toivovansa jaksamisensa tueksi heidän huomioistaan ja ymmärrystä sekä 

parempaa vuorovaikutusta kodin ja koulun tai varhaiskasvatuksen välille (Sork-

kila, ym., 2021). Laadukkaan perhelähtöisen tuen on havaittu parantavan erityis-

lasten vanhempien elämänlaatua (Davis & Gavidia-Payne, 2009). Niinpä kiinnit-

tämällä huomiota kohtaamiseen ja toiminnan perhelähtöisyyteen voidaan osal-

taan helpottaa perheiden arkea ja erityislasten vanhempien uupumusta. Toi-

saalta ei riitä, että ammattilaiset kiinnittävät huomiota kohtaamiseen silloin, kun 
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järjestelmän raamit asettavat haasteita kohtaamiselle ja vanhempi kokee ole-

vansa sattuman varassa. Jäinkin pohtimaan, että voiko perhelähtöisyys aidosti 

toteutua nykyisessä järjestelmässä, joka asettaa useita raameja kohtaamiselle? 

Jotta toiminnasta saadaan aidosti perhelähtöistä, tulee tämä huomioida koko jär-

jestelmän tasolla. 

 

Kohtaamisissa vanhemmilla heräsi tunteita ja toisaalta tunteet vaikuttivat kohtaa-

misiin. Vanhempien ja ammattilaisten välisiin kohtaamisiin voi aiheuttaa ristiriitaa 

se, että ammattilaiselle kyse on työhön liittyvästä kohtaamisesta, kun vanhem-

malle kyse on henkilökohtaisen elämän piiriin kuuluvista asioista. Vanhemman 

tunteet voivat nousta herkästi kohtaamisissa, joissa heillä on huoli lapsestaan ja 

keskustelun aiheena on lapsen elämään sekä hyvinvointiin vaikuttavat asiat. 

Usein mieltä järkyttäneet kokemukset osuivat tilanteisiin, joissa oltiin vanhem-

malle uuden asian äärellä. Ammattilaisten onkin syytä muistaa, että heille arkiset 

kohtaamiset voivat olla vanhemmalle ainutkertaisia. Vanhempiin ensihetkien koh-

taamiset voivat vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Vanhemmat kokivat kasva-

vansa asiantuntijoiksi ajan myötä ja jäinkin pohtimaan, että ovatko vanhemmat 

erityisen haavoittuvaisia tilanteissa, joissa heidän oma asiantuntemuksensa on 

vasta kehittymässä ja nupullaan? 

 

Kohtaamisten herättämät tunteet vaikuttivat vanhempien toimintaan ja käyttäyty-

miseen. Tunteiden vallassa olevan vanhemman kohdalla riskinä on, että hänen 

tietoaan ei oteta tosissaan, jos hän ei pysty ilmaisemaan tätä riittävän ammatti-

maisesti (Hämeenaho, 2016). Ammattilaisten tuleekin muistaa, että vaikka van-

hemmat eivät aina osaa käyttäytyä ammattimaisesti, ei heidän tietoaan ja asian-

tuntemustaan tule väheksyä tai ohittaa. Aiemmassa tutkimuksessa vanhemmat 

ovat ilmaisseet, että vaikka he toivovat empaattista kohtaamista keskustelles-

saan ammattilaisten kanssa lapsensa asioista, he eivät ole halukkaita keskuste-

lemaan hankalista tunteista näissä hetkissä (Sheehan & Guerin, 2018). Onkin 

tärkeää huomata, että vaikka ammattilaisen tulee olla sensitiivinen ja ottaa huo-

mioon vanhemman tunteet kohtaamisessa, ei vanhempi välttämättä ole halukas 

keskustelemaan tunteistaan. Sen sijaan vanhempia voi esimerkiksi ohjata van-

hemmalle suunnatun ammattiavun tai vertaistuen pariin, jossa vanhempien voi 
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olla luontevampaa keskustella tunteistaan. Vaikka tutkimukseni aiheena oli koh-

taamiset ammattilaisten kanssa, sivusivat lähes kaikki vanhemmat haastatteluis-

saan vertaistuen merkitystä. Tutkimuksissa onkin todettu vertaistuen olevan mer-

kittävä tekijä erityislasten vanhempien elämässä (Shilling, ym., 2015; Matthews, 

ym, 2021). 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää vanhempien kokemuksia kohtaamisista 

ammattilaisten kanssa ja mikä merkitys näillä kohtaamisilla on vanhemmille ollut. 

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista selvittää, mitä vanhemmat toivovat koh-

taamisilta. Tämä toisi arvokasta lisätietoa erityislasten vanhempia kohtaaville am-

mattilaisille sekä tahoille, jotka kehittävät erityislasten vanhemmille ja perheille 

suunnattuja palveluita. Olisi myös mielenkiintoista selvittää, mitkä tekijät vaikut-

tavat erityislasten vanhempien uupumukseen. Kuinka paljon tähän vaikuttaa esi-

merkiksi lapsen haasteet ja kuinka suuri rooli uupumuksessa on järjestelmällä, 

jossa vanhemmat joutuvat toimimaan? Erityislasten vanhempien uupumus on 

koko perheeseen vaikuttava haaste, johon tulee kiinnittää tulevaisuudessa enem-

män huomiota sekä pyrkiä selvittämään, millä keinoilla tähän voidaan puuttua. 
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Liitteet 
 

LIITE 1 Saatekirje 

Hei  

Saisimmeko haastatella sinulla?   

Keräämme aineistoa yhtä kanditutkielmaa ja yhtä pro gradu -tutkielmaa varten aiheesta; Miten 
vanhemmat toivovat, että asiantuntijat heidät kohtaavat?  Haastattelu kestää n. puoli tuntia ja 
tapahtuu teamsissä. Tallennamme haastattelun ja litteroimme, jonka jälkeen hävitämme tal-
lenteen turvallisesti. Kaikki tiedot, joista voisi sinut tai perheesi tunnistaa, poistamme. Sitou-
dumme noudattamaan Tampereen ja Helsingin yliopiston eettisiä ohjeita.  
Myönteinen vastauksesi tähän sähköpostiin, on tutkimuslupa. Liitteenä myös tietosuojase-
loste.  
 

Annamme mielellämme lisätietoja ja toivomme, että voimme varata ajan kanssasi.  

  

Ystävällisesti  

Hanna Majuri, KK, sosionomi AMK, erityispedagogiikan opiskelija  

hanna.majuri@helsinki.fi  

  

Tutkimuksessa mukana myös  

Elina Kontu, professori, Tampereen yliopisto   

elina.kontu@tuni.fi , p.+358 50 318 26 09  

Hanna Norri, psykologian opiskelija  

hanna.norri@tuni.fi  

Katariina Rostedt, psykologian opiskelija  

katariina.rostedt@tuni.fi  

  

 

Vanhempien ja asiantuntijoiden välinen kohtaaminen  

Taustatiedot:  

Lapsen / lasten ikä  

Vanhemman sukupuoli  

Työpaikka, koulutus  

Asuminen, jos perheessä esim. aikuinen tai uusperhe  

Keiden asiantuntijoiden kanssa olet ollut tekemisessä (terveys-, sosiaali- ja koulutoimi)  
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Kysymyksiä:  

 

1. Miten asiantuntijan tulisi sinut kohdata? Miten toivot asiantuntijan kohtaavan sinut? Kerro 

esimerkkejä, jolloin olet tullut hyvin /huonosti kohdatuksi?  

 

2.  Miten olet kokenut asiantuntijan tavan jakaa tietoa? Minkälainen tieto on ollut hyödyllistä 

ja riittävää? Entä mitä et ole kokenut tarpeellisena? (Kuvaile, millaista tietoa olet saanut?)   

 

3. Missä asioissa vanhempana koet olevasi asiantuntija? Saatko olla asiantuntija? Mistä lap-

seen liittyvistä asioista sinä tiedät parhaiten, mistä asiantuntija tietää parhaiten? Kuunnel-

laanko sinun asiantuntijuuttasi?  

 

4. Miten asiantuntijoiden tulisi kertoa lapsen tilanteesta? Kuinka paljon ja mitä tietoa?   

 

5. Miten asiantuntijat ovat suhtautuneet lapseesi? Entä lapsesi tuen tarpeeseen? Miten nämä 

ovat välittyneet?  

 

6. Oletko kokenut ennakkoasenteita liittyen lapsen tilanteeseen ammattilaisten toimesta? Mi-

ten nämä ovat vaikuttaneet? Esimerkkejä, tilanteita, tuleeko mieleesi joku tilanne, jossa am-

mattilaisella olisi ollut ennakkoasenteita? Onko ollut valmiita ajatuksia liittyen lapsen tilantee-

seen?  

 

7. Miten näet lapsesi tulevaisuuden? Esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua? Missä hän on, 

mitä tekee?  

 

8. Onko vielä jotain mitä haluaisit kertoa? Mitä haluaisit asiantuntijoiden tietävän? 

  

9. Onko mahdollista ottaa uudelleen yhteyttä tarvittaessa?  
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LIITE 2 Tietosuojaseloste 

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
12–14 artiklat 

Laatimispäivä: 2.2.2021 
 

 
Tietoa henkilötietojen käsittelystä VANHEMPIEN KOHTAAMI-
NEN tutkimuksessa 
 
VANHEMPIEN KOHTAAMINEN -tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tä-
män selosteen tarkoitus on antaa tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä 
henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään tutkimuksessa. Selosteen lopussa 
kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on. 
 
Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei 
kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät 
osallistumisesi tutkimukseen. 

 
1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä 

 
Helsingin yliopisto 
Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 
 

2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija 

 
Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:  
Nimi: Professori, tutkimusjohtaja Elina Kontu 
Tiedekunta/osasto/yksikkö: Kasvatustieteiden tiedekunta 
Puhelinnumero: +358 50 318 26 09 
Sähköpostiosoite: elina.kontu@tuni.fi ja elina.kontu@helsinki.fi 

 

 
3. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tar-

koitus 

 
Tutkimuksessa haastatellaan vanhempia. Haastateltavien henkilötiedot tuhotaan 
heti haastattelun jälkeen ja haastattelun tallenteet hävitetään tiedekunnan ohjeiden 
mukaan heti litteroinnin jälkeen. Litteroinnin (tallenteen kirjalliseen muotoon saatami-
nen) suorittaa salassapitosopimuksen tehnyt yritys (Tutkimustie OY). Litteroinneista 
poistetaan myös kaikki tunnistettavuuttaa mahdollisesti aiheuttavat sanat ,kuten mur-
resanat, paikannimet yms. 
 

4. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 
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Haastattelujen litteroinnit (ks. edellä), josta kaikki tunnistetiedot on poistettu 
 

 
 

5. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 

 
Haastateltavilta kysytään. 
 

6.  Arkaluonteiset henkilötiedot 

 
Tutkimuksessa ei käsitellä tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilö-
tietoryhmiä (eli arkaluonteisia henkilötietoja). 
 

 

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

 
Henkilötietojen käsittely perustuu tutkittavan suostumukseen, tutkittavalla on koska 
tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruminen ei vaikuta en-
nen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

 

8.  Tietojen vastaanottajat 

 

Tietoja käsittelevät tutkimuksen vastuuhenkilön lisäksi opiskelijat Hanna Majuri Hel-
singin yliopistosta ja opiskelijat Hanna Norri ja Katariina Rostedt Tampereen yliopis-
tosta. 
 

 9. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 
Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 
 

10. Automatisoitu päätöksenteko 

 
Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkit-
taviin. 

 

11. Henkilötietojen suojaus 

 
Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, 
että ainoastaan niitä tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja. 

 
Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan seuraavilla tavoilla: 

 käyttäjätunnus ja salasana  
 käytön rekisteröinti/lokitus     
 kulunvalvonta   
 salaus/kryptaus   
 kaksivaiheinen tunnistautuminen   
 muu, mikä: 
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Litteroidut haastattelut säilytetään Helsingin yliopiston suojatulla P-asemalla, jonne 
ne siirretään Funet Finder ohjelmalla, joka on salattu ja yliopistojen hyväksymä. 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

 Rekisterinpitäjä kerää henkilötiedot ilman suoria tunnistetietoja 
 Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa ja säilytetään erillään ana-

lysoitavasta tutkimusaineistosta 
 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetie-

tojen säilyttämiselle):  
 

12. Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa 

 
Henkilötiedot poistetaan välittömästi haastattelujen jälkeen. 
 

13. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

 
 Tutkimusaineisto hävitetään 

 
 Tutkimusaineisto säilytetään tämän tutkimuksen tulosten luotettavuuden arvioi-

mista varten: 
 ilman suoria tunnistetietoja   tunnistetiedoin 

 
 Tutkimusaineisto säilytetään myöhempää, yhteensopivaa tieteellistä tutkimusta 

varten tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti: 
 ilman suoria tunnistetietoja   tunnistetiedoin 

 
Tutkimusaineiston säilytys perustuu tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b ja e 
alakohtiin. 
Ennen uutta tutkimuskäyttöä rekisterinpitäjä varmistaa, että uusi tutkimuskäyttö on 
yhteensopivaa aineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa asetuksen vaati-
musten mukaisesti. Tutkimusaineiston uudesta tutkimuskäytöstä lähetetään rekiste-
röidyille uusi tietosuojailmoitus, paitsi jos rekisterinpitäjä ei enää pysty tunnistamaan 
rekisteröityjä tutkimusaineistosta. 
 
Uudesta tutkimuksesta ei voida lähettää ilmoitusta rekisteröidylle myöskään silloin, 
jos tietojen toimittaminen olisi mahdotonta tai kohtuuttoman vaivalloista tai jos se es-
täisi tai vaikeuttaisi suuresti tutkimustarkoitusten saavuttamista (tietosuoja-asetuk-
sen 14 artiklan 5 kohdan b alakohta). 

 
 

14. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen koh-
dassa 2 mainittu henkilö. 
 
Rekisteröidyn oikeudet 
 
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  
 

• saada pääsy tietoihin 

• oikaista tietoja 

• poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 
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• rajoittaa tietojen käsittelyä 

• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

• vastustaa tietojen käsittelyä 

• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi. 
 

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilantee-
seen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 
 
Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun 
verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 
 
Oikeuksien soveltuminen 
Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista 
eikä rekisterinpitäjä pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastami-
seen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtä-
miseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna tunnistamisen mahdollistavia lisätietoja 
(tietosuoja-asetuksen 11 artikla). 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oi-
keuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuk-
sessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitus-
ten saavuttamista. 
 
Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.   

 
Valitusoikeus 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että 
henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
 
Yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

  

https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa
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LIITE 3 Taulukot teemojen esiintymisestä haastatteluissa 

 

Ammattilaisen roolit 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Kanssakulkija x x x x x x x x x x x x x 
Asiantuntija  x x  x x x  x x x x x 
Paremmin tietäjä x x x  x x   x x x x x 
Rajavartija x x x x x   x x x  x x 

Taulukko 1 Haastattelut, joissa teemat kanssakulkija, asiantuntija, paremmin tietäjä ja 
rajavartija esiintyivät. 
 
Vanhemman roolit 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Asiantuntija x x x x x x x x x x x x x 
Organisoija x x x x x x x x x x   x 
Taistelija  x x x x x   x x x x  

Taulukko 2 Haastattelut, joissa teemat asiantuntija, organisoija ja taistelija esiintyivät. 
 
Järjestelmä asettaa puitteet kohtaamiselle 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Pirstaleet  x x x x x  x x x x  x 
Järjestelmän säännöt  x x x x    x x   x 
Diagnoosi  x x  x x    x x  x 
Resurssit   x x   x x x x   x 

Taulukko 3 Haastattelut, joissa teemat pirstaleet, järjestelmän säännöt, diagnoosi ja re-
surssit esiintyivät. 
 
Sattuman varassa 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Kohtaamisen sattu-
manvaraisuus 

 x x x x x x x x x x x x 

Osaamisen sattuman-
varaisuus 

x x x x  x  x x x x  x 

Palveluiden sattuman-
varaisuus 

 x  x x  x x x   x x 

Tiedonjakamisen sat-
tumanvaraisuus 

  x x x x x  x  x   

Taulukko 4 Haastattelut, joissa teemat kohtaamisen sattumanvaraisuus, osaamisen sat-
tumanvaraisuus, palveluiden sattumanvaraisuus ja tiedonjakamisen sattumanvaraisuus 
esiintyivät. 
 
Tunteet 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

Kohtaaminen herättää 
tunteita 

x x x x x x x x x x x x x 

Tunteet vaikuttavat 
kohtaamiseen 

 x x x x   x   x x x 

Taulukko 5 Haastattelut, joissa teemat kohtaaminen herättää tunteita ja tunteet vaikutta-
vat kohtaamiseen esiintyivät. 
 
 
 

 


