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Mistä hankkeessa
on kyse
ja mistä hanke
sai alkunsa?
Älä missaa lapsuutta – vaihtoehtoja lasten laitosasumisellle
•-hankkeen
(STEA 2016-2018) juuret ovat Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön Yksi naapureista – laitosasumisen lakkautus Suomessa -hankkeessa (RAY 2011-2015). Yksi naapureista -hankkeen kantavana ajatuksena oli ajatus siitä, että kukaan ei ole liian
vaikeavammainen asumaan omassa kodissaan. Nyt, muutama
vuosi hankkeen jälkeen, on itsestään selvää, että jokainen riippumatta tuen tarpeesta, voi asua omassa kodissaan ja toimia
osana yhteisöään.
Tämä ei kuitenkaan ole vielä todellisuutta lasten palveluissa
– samaan aikaan kun aikuiset muuttavat laitoksista omiin koteihinsa, lapset ajautuvat edelleen laitoksiin. Laitokset ovat ongelman edessä voimattomia; kotona asumista tukevia palveluja
ei ole tarjolla tai niitä ei ole riittävästi. Lisäksi perheiden saamat
palvelut ja tuki vaihtelevat asuinpaikan mukaan. Lapsille ei myöskään ole syntynyt laitoshoitoa korvaavia asumisen vaihtoehtoja.
Vuonna 2015 laitoksissa asui 135 kehitysvammaista lasta, se on
enemmän kuin koskaan 2010-luvulla.
Yksi naapureista -hankkeessa emme pystyneet tarttumaan
lasten tilanteeseen, mutta emme halunneet olla reagoimatta
siihen. Ajatus keskittymisestä lasten palveluihin sai vahvistusta
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Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen pääjohtaja Juhani Eskolan
sanoista Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä vuonna 2015:
”Vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi. Vammaisen lapsen
tulee saada nauttia kaikista lasten oikeuksista yhdenvertaisesti
muiden lasten kanssa. Hänellä on lisäksi oikeus erityisiin järjestelyihin, jotta yhdenvertaisuus toteutuu. Vammaisella lapsella on
oikeus saada hyvinvointinsa ja yhdenvertaisuuden toteutumisen
kannalta tarpeelliset tuet ja palvelut.”
Halusimme tarttua haasteeseen ja selvittää, mistä johtuu,
että lapsia ajautuu edelleen laitoksiin. Halusimme myös selvittää,
mitä tarvitaan, että lapset voisivat elää lapsuutensa perheissä.
Lähdimme rakentamaan pohjaa kehittämistyölle perheiden
kokemuksista ja ajatuksista siitä, minkä tulisi muuttua, jotta perheet pystyisivät elämään hyvää arkea. Halusimme myös aidosti
ymmärtää perheitä, heidän arkea ja moninaisia tilanteita. Kuvittelimme, että perheille tulisi kehittää uusia palveluja. Tavatessamme perheitä meille selvisi, että palveluja on, mutta niiden
oikea-aikaisuuteen ja oikeanlaisuuteen pitäisi panostaa, jotta ne
vastaisivat perheiden senhetkisiin tarpeisiin.
Kenttätutkimuksen alkuperäisenä tarkoituksena ei ollut tuottaa tutkimustuloksia tutkimuksen vuoksi – tarkoituksena oli
luoda pohjaa Älä missaa lapsuutta hankkeen kehittämistyötä
varten. Tutkimuksemme tulokset ovat kuitenkin herättäneet
perheiden ja eri toimijoiden kiinnostuksen – päätimme käyttää
tilaisuuden puhua läheisten äänellä ja tuoda heidän ajatuksiaan
kaikkien luettavaksi. Tässä raportissa nostamme esiin tapaamiemme perheiden kokemuksia ja ajatuksia arjesta, palveluista,
selviytymisestä ja luopumisesta.
Tutkimustuloksistamme ei löydy mitään uutta ja yllättävää.
Moni läheinen on kuitenkin kertonut samaistuneensa esiin nostamiimme ajatuksiin. Raportin alussa kerromme kenttätutkimuksesta ja siitä, kuinka sen teimme. Menetelmistä haluamme
nostaa esiin Innopajat ja niissä testaamamme perheiden kuulemiseksi kehitetyt menetelmät.

Kenttätutkimus
– Miksi ja miten sen
teimme?

Tämän jälkeen lähestymme perheiden arkea ekokulttuurisen
teorian avulla. Ekokulttuurinen teoria auttaa ymmärtämään perheiden arkea ja niitä ratkaisuja, joita perheet tekevät tai jättävät tekemättä säilyttääkseen arjen tasapainon. Teoria myös irtisanoutuu perheitä syyllistävästä asenteesta korostamalla, että
myös vammaisten lasten perheet ovat tavallisia lapsiperheitä1.
Raportin loppuosassa kerromme kohtaamiemme perheiden
arjesta. Aineistossamme korostuu palvelujärjestelmän epäonnistumiset. Tämä johtuu osittain kysymyksenasettelustamme
sekä tehtäväksiannoista – alkuperäinen tavoitteemmehan oli
etsiä kehittämiskohteita ja asioita, joihin perheet toistuvasti
kompastuvat.
1

Määttä & Rantala 2016: Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen

yhteistyön arvoituksia ratkomassa (69).

Älä missaa lapsuutta -hankkeen kenttätutkimus ei ole tie•teellistä
tutkimusta. Vaikka sovelsimmekin työssämme tieteen
tekemisen menetelmiä, tutkimuksemme tavoitteena oli perustan eli asiakasymmärryksen rakentaminen lasten laitoshoitoa
korvaavien palvelujen kehittämiselle. Tarpeiden tunnistaminen
ja ymmärryksen muodostaminen kehittämistyön alussa luo
perustan koko palvelumuotoilulle. Vasta sitten, kun olemme
aidosti ja riittävästi kartuttaneet ymmärrystä asiakkaiden tarpeista, voimme ryhtyä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ja
asiakaskokemuksia.
Kenttätutkimuksen 2 metodiksi valikoitui etnografia, joka
tutkimustyylinä kattaa alleen joukon erilaisia tutkimusasetelmia
ja menetelmiä, kuten osallistuvaa havainnointia, haastatteluja,
päiväkirjoja sekä case-työskentelyä, mikä toteutettiin Innopajaamalla. Osa tutkimukseen osallistuneista myös valokuvasi perheensä arkea ja teki verkostotehtäviä. Yhdistelimme ennakkoluulottomasti eri metodeja ja tutkimuksen edetessä kehitimme
uusia tapoja lisätä ymmärrystä perheiden arjesta.
2

Lue lisää kenttätutkimuksesta: Kenttä-opas avainoivalluksiin. Sitra.

http://www.helsinkidesignlab.org/files/730/original.pdf
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Aloitimme tiedon keräämisen haastatteluilla. Haastatteluihin
osallistui 14 perhettä (n=18 henkilöä) eri puolilta Suomea. Haastattelut aloitettiin perheiden tarinoiden kuulemisella – perheet
saivat vapaasti kertoa tarinansa ja tarinaa täydennettiin lisäkysymyksillä, tapahtumia jäsentävillä aikajanoilla ja verkostokartoilla.
Tämän lisäksi teimme kaksi teemahaastattelua vanhempien vertaisryhmissä: ADHD-lasten vanhempien ryhmään osallistui seitsemän perhettä ja isien vertaisryhmään viisi isää.
Haastattelujen analysointivaihe herätti uusia kysymyksiä.
Näihin kysymyksiin lähdimme hakemaan vastauksia Innopajamenetelmällä. Järjestimme yhteensä kolme Innopajaa, joihin
osallistui yhteensä 31 läheistä. Haastattelujen ja Innopajojen
tuloksia vertasimme Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Loistehankkeen tekemään Nepsy-vanhempien toiveet ja tarpeet -kyselyyn, johon vastasi 58 perhettä.

Innopaja tiedonkeruun menetelmänä
Innopaja3 on Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen Innokylä-hankkeessa kehitetty toimintamalli moninäkökulmaiseen kehittämiseen ja eri toimijoiden osallisuuden vahvistamiseen. Innopajassa eri näkökulmien edustajat kuten asiakkaat, ammattilaiset
ja organisaation johto kohtaavat ja työskentelevät yhdessä. Eri
näkökulmien yhteensovittaminen tarjoaa eri toimijoille väylän
osallistua ja rikastaa kehittämistyötä.
Kenttätutkimuksen tiedonkeruuta tehtiin kolmessa Innopajassa, joista kahteen osallistui perheiden lisäksi kuntien lähityöntekijöitä. Työskentelymenetelmäksi valitsimme pelaamisen. Kehitimme Innopajoihin 2-4 pelipöytää, joissa jokaisessa oli kuvattu
yhden kuvitteellisen perheen alkutilanne. Pelaajat hakeutuivat
niihin pöytiin, joihin heillä oli eniten annettavaa. Keskustelut ja
niistä syntyneet oivallukset kirjattiin pelilautaan. Kun pelaajasta
tuntui, että kyseiseen keskusteluun ei ollut enää annettavaa, hän
siirtyi uuteen peliin ja keskusteluun.
Pelillistäminen koettiin hauskaksi ja innostavaksi tavaksi
kerätä tietoa ja kehittää palveluja. Pelin yhtenä tärkeimpänä
sääntönä oli omasta vanhemman tai työntekijän roolista irrottautuminen ja kaiken olemassa olevan tiedon ja kokemuksen
hyödyntäminen erilaisia ratkaisuja etsittäessä.
3

Voit lukea lisää Innopajoista osoitteesta

https://www.innokyla.fi/kehittaminen/innopajat (viitattu 20.8.2017)
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Ekokulttuurinen
näkökulma
arkeen

Kenttätutkimuksemme näkökulma lapsiperheiden arkeen pe•rustuu
ekokulttuuriseen teoriaan, jonka mukaan perheen arjen
sujumisella, vanhempien hyvinvoinnilla ja lapsen kehityksellä on
kiinteä yhteys toisiinsa. Ekokulttuurinen teoria määrittelee perheen ekokulttuurisen ympäristön, jolla tarkoitetaan perheen
arkirutiinien kannalta olennaisten voimavarojen ja toimintatapojen kokonaisuutta ja niiden ymmärtämistä. Ekokulttuurisen
ympäristön osa-alueet voidaan ryhmitellä perheen ulkopuolisiin
tekijöihin (taloudellinen perusta, julkiset palvelut, tiedonlähteet)
ja perheen sisäisiin tekijöihin (kotityöt, lasten kaverit, roolit). Se,
millaiseksi yksittäisen perheen ekokulttuurinen ympäristö muodostuu, riippuu yhteiskunnan asettamista rajoitteista ja perheille
tarjotuista voimavaroista sekä perheen arvoista, uskomuksista
ja vahvuuksista – nämä tekijät ohjaavat perheen arkielämää ja
sen ymmärtämistä.
Ekokulttuurinen teoria lähtee ajatuksesta, että ekologiset
vaikutukset – perheen elinpiiri ja yhteiskunnan sen hetkinen tila
– näkyvät viimekädessä kunkin perheen arkipäivän valintoina ja
rutiineina. Keskeinen käsite ymmärtämisessä on akkommodaatio, jolla tarkoitetaan niitä muutoksia, joita perhe tietoisesti tekee
tai jättää tekemättä rutiineihinsa ylläpitääkseen arjen sujuvuutta

tai pysyvyyttä. Tämä näkyy kodin arjen muokkaamisena lapsen
kehityksen vaatimien muutosten mukaisesti.
Ekokulttuurinen teoria käsittää kymmenen muutoksen osaaluetta, jotka ovat merkityksellisiä erityislasten perheissä.
Muutoksen osa-alueet ovat:
1. Perheen toimeentulo ja
taloudellinen perusta,
2. Terveydenhuollon, kasvatuksen
ja opetuksen palvelut,
3. Kodin ja lähiympäristön sopivuus
ja turvallisuus
4. Kodin töiden järjestely ja perheen työnjako
5. Lastenhoito
6. Leikkimahdollisuudet ja ystävät
7. Aviolliset roolisuhteet
8. Perheen sosiaalinen tuki
9. Isän rooli perheessä
10. Vanhempien tavoitteet ja tiedonlähteet.
Näistä muodostuu perheen ekokulttuurinen ympäristö eli perheen arkirutiinien kannalta olennainen resurssien ja toimintatapojen kokonaisuus. Se, millaiseksi perheen ekokulttuurinen ympäristö muodostuu, riippuu yhteiskunnan asettamista rajoitteista
ja perheelle tarjotuista voimavaroista sekä perheen arvoista, uskomuksista ja vahvuuksista.
Suhteellisen tasapainon malli4 kuvaa perheen muutosprosessia sekä yhteistyötä ammattilaisten ja palvelujärjestelmän kanssa.
Malli auttaa hahmottamaan, kuinka palvelujärjestelmä vastaa
perheen tarpeisiin ja olemassa olevaan tilanteeseen. Kun kaikki
4

Suhteellisen tasapainon malli on kuvattu tarkemmin teoksessa

Paula Määttä 2001: Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen ja
kuntoutuksen käytännöt (56-64)
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menee hyvin, perhe saa avun ja on tyytyväinen saamaansa tukeen ja palveluun. Tilanne, jossa perhe ei saa riittävästi tukea,
tietoa tai asianmukaista palvelua, johtaa turhautumiseen ja uupumiseen. Molemmissa tilanteissa tapahtuu muutoksia, mutta
lopullinen tasapaino jää saavuttamatta, koska perheiden elämäntilanteet ja tarpeet muuttuvat. Tilanteen muuttuessa avun
hakeminen aloitetaan alusta ja perhe aloittaa uudelleen suhteellisen tasapainon etsimisen. Mitä enemmän vanhemmat tuntevat
hallitsevansa elämäänsä, sitä vähemmän he tuntevat stressiä ja
huolta. Suhteellisen tasapainon löytäneet vanhemmat ovat tietoisempia voimavaroistaan, kun taas tyytymättömät vanhemmat
jatkavat avun hakemista muualta.
Vanhemmat voivat mukautumisprosessissa itse vaikuttaa
siihen, mitä yhteiskunnan taloudelliset ja sosiaaliset ehdot perheelle merkitsevät ja mitä muutoksia se tuo perheen rutiineihin. Perheen arjen valintoja ja päivittäisten rutiinien muutoksia
ohjaa kunkin perheen oma perhekulttuuri eli niiden käsitysten
ja uskomusten kokonaisuus, joka viimekädessä säätelee, millaisiin muutoksiin perhe on valmis lapsen kehityksen turvaamiseksi.
Perhekulttuuri välittyy osittain jatkumona sukupolvelta toiselle,
muodostaen kuitenkin aina ainutlaatuisen kokonaisuuden. Perhekulttuuriin liittyvät muun muassa asenteet vammaisuudesta,
lasten kasvatuksesta, perheen sisäisistä rooleista, muutosten
mahdollisuuksista ja ulkoisesta avusta. Perhekulttuuriin myös
liittyy yhtenä osana kasvatuskäytännöt, jotka ovat osa perheen
asiantuntijuutta. Ammattilaiselle perhekulttuurin ymmärtäminen
on tärkeää, koska se auttaa ymmärtämään, miksi vanhemmat
ajattelevat, tuntevat ja toimivat tietyllä tavalla.

Tavallista,
strukturoitua
arkea

osallistuneiden perheiden arki on taval•listaKenttätutkimukseen
lapsiperheen arkea: se on kaoottista ja kiireistä. Samalla,
kun arki antaa ilon aiheita, se turhauttaa, väsyttää ja jopa uuvuttaa. Ennakkoluuloihin ja kielteisiin asenteisiin voi törmätä missä
tahansa, eivätkä kaikki sukulaisetkaan ole sinut vammaisuuden

Lähteet:
Määttä Paula & Rantala Anja 2016: Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen
yhteistyön arvoitusta ratkomassa. PS-kustannus. Bookwell Oy, Juva. (2. painos)
Tonttila Tuula 2006: Vammaisen lapsen äidin vanhemmuuden kokemus sekä
lähiympäristön ja kasvatus-kumppanuuden merkitys. Helsingin yliopisto.
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kanssa. Perheet joutuvatkin tasapainoilemaan erilaisten tavoitteiden ja joskus ristiriitaistenkin intressien välillä. Tavoitteena on
löytää tasapaino ja saavuttaa sujuva arki, mikä takaa lapselle
turvallisen kasvuympäristön.

Järjettömät rutiinit
Jokaisen lapsen kasvun ja kehityksen perusta on arjen rutiineissa
ja vaihtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Kun perheeseen syntyy
erityislapsi, rutiinit nousevat moninkertaisesti. Tavallista arkea
rytmittävien rutiinien välit täyttyvät hoitotoimenpiteillä, terapioilla, lääkärikäynneillä, toistuvalla toiminnanohjauksella ja äärimmilleen viedyllä ennakoinnilla. Kun rutiineihin tulee pienikin
särö, arki hajoaa ja alkaa kaaos.
Kaaoksen välttämiseksi ja arjen kasassa pysymiseksi monessa

perheessä on tarkat, samanlaisina toistuvat rutiinit, joskus jopa
järjettömyyteen saakka vietyinä. Vaikka rutiinit pitäväkin arjen
kasassa, vanhemmat kokevat, että niiden toistaminen vie mahdollisuuden iloisilta arjen yllätyksiltä. Rutiinien täyttämässä arjessa ei ole myöskään tilaa suunnitelmiin eikä haaveiluun, mikä
tekee arjesta tylsän.
Tiukka struktuurin noudattaminen pitää kodin arjen siedettävänä. Kotona opeteltua struktuuria ja sen merkitystä ei välttämättä kunnioiteta. Yksi struktuuriton viikonloppu kodin ulkopuolella voi romuttaa perheen arjen usean päivän ajaksi ja tekee
arjesta aiempaa kaoottisempaa. Moni perhe eristäytyy ja pysyy
kotona, jolloin arjesta on yritettävä selviytyä yksin.
Kaiken kaikkiaan arki erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa
on sitovaa ja vaatii jatkuvaa suunnittelemista. Vanhempien tunteet vaihtelevat; koetaan rakkautta ja kiintymystä, syyllisyyttä ja
huolta. Erityisen haasteellista perheen arki on yhden vanhemman perheissä.

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, miten arjen
rutiinit saadaan sujumaan. Perheet kuvailivatkin arkensa täyttyvän
järjettömillä rutiineilla, joiden välissä ei ole mahdollisuutta ystäviin,

Naisen hoivarooli ja vastuu perheestä nousee esiin haastatteluista. Erityislapsen tarpeet ovat niin suuria, että usein toinen
vanhemmista, useimmiten äiti, jää hoitamaan lasta kotiin perheen isän ottaessa vastuun kodin ulkopuolisista asioista. Ja
vaikka äiti kävisikin töissä, päävastuu kodin pyörittämisestä jää
usein naisen harteille.
Äidit kokevat, että heidän oletetaan olevan koko ajan tavoitettavissa. Heidän on vastattava aina puhelimeen tai riennettävä paikalle, mikäli lapsi tai tilanne niin vaatii. Valmiudessa ja
varuillaan on oltava, vaikka lapsi olisi toisen aikuisen seurassa.
Toisaalta äidit haluavat pitää ohjat käsissään – vastuuta ei uskalleta antaa muille ja tämä pakottaa olemaan valmiustilassa
ympäri vuorokauden.
Vaikka hoitovastuuta jaettaisiinkin perheissä, haastatellut

harrastuksiin eikä unelmiin.
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Jaksaa, kun on pakko jaksaa
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deille, isät kokevat itsensä perheessä ulkopuolisiksi.
Armoton varuillaan olo vie vääjäämättä voimia ja vanhemmat
elävät voimavarojensa äärirajoilla. Perheet kertoivat, että oma
uupuminen on vaikea huomata kaiken kiireen keskellä. Hyvää
tarkoittavat ohjeet tuntuvat loukkaavilta. Ohjeita enemmän vanhemmat kaipaavat konkreettista apua kodinhoitoon, mikä vapauttaisi vanhemmat tärkeimpään eli lasten kanssa olemiseen.
Vanhemmuutta ja arjessa jaksamista tukee mielekäs työ ja
harrastukset sekä vahva ja toimiva parisuhde. Jatkuva kiire kui-

Vastuun kasautuessa äideille, isät kokevat itsensä ulkopuoliseksi ja

Vanhemmilla on oikeus olla jaksamatta ja saada apua ja tukea, kun

tarpeettomaksi perheessä. Isät muistuttavat, että hekin ovat osa

omat voimavarat eivät riitä.

perhettä.

äidit kokivat, että heillä on edelleen pääasiallinen ja viimesijainen
vastuu lapsen hoitoon liittyvistä päivittäisistä rutiineista. Myös
kontaktit eri palveluihin ovat useimmiten äidin tehtävänä. Lisäksi
äidin vastuuta vahvistaa se, että yhteydenotot lasta koskevissa
asioissa tulevat pääsääntöisesti äideille. Vastuun kasautuessa äi-

tenkin syö parisuhdetta. Aikaa parisuhteelle on vaikea löytää,
kun vanhempien energia menee arjen pyörittämiseen. Avioeron
uhka leijuu koko ajan ilmassa ja pienikin vastoinkäyminen voi
kaataa kupin nurin.
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Vaikka palveluja on saatavilla, ne koetaan aika joustamattomiksi.
Ota tai jätä -kulttuurissa palvelua on tarjolla, mutta se ei vastaa
perheen todelliseen tarpeeseen. Silloin palvelu jää käyttämättä ja
perhe jää ilman tukea.

Pula auttavista käsistä
Perheen sosiaalinen ympäristö voi joko tarjota apua arkeen tai
vaikeuttaa perheen elämää. Moni perhe kertoi sosiaalisten verkostojensa hauraudesta ja siitä, kuinka lapsen ja haasteiden
kasvaessa lähipiiri alkaa ottaa etäisyyttä. Toisaalta ulkopuolisten lapseen tai vanhemmuuteen kohdistamat kommentit loukkaavat ja ystävyyssuhteita katkeaa.
Ystävyyssuhteet säilyvät vahvoina niiden kanssa, jotka osoittautuvat luottamuksen arvoisiksi. Luottamuksen mittarina toimii
usein se, miten ihmiset suhtautuvat perheen uuteen tilanteeseen tai erityislapseen. Lasta kohtaan osoitetut asenteet jakavat lähipiirin nopeasti niihin, jotka eivät ansaitse luottamusta ja
niihin, jotka suhtautuvat lapseen hyväksyvästi ja ovat siksi luottamuksen arvoisia.
Sukulaisten ja läheisten antama apu ja tuki on korvaamatonta. Perheet eivät kuitenkaan halua, että läheiset joutuvat ottamaan liikaa vastuuta perheen arjen pyörittämisestä. Toisaalta
lapsen hoitaminen voi vaatia erityisosaamista, jolloin vanhem-
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Erityisesti erotilanteessa palvelujen joustamattomuus pistää perheet
koetukselle: kodinmuutostyöt ja koulumatkat korvataan yleensä vain
yhteen kotiin. Käytäntö johtaa osaltaan isien ulkopuolisuuteen,
koska useimmiten lapsen ensisijainen osoite on äidin luona.

milla ei ole mahdollisuutta tai rohkeutta irrottautua kodin arjesta ja antaa vastuuta lapsen hoidosta muille.
Jos lähiverkoston tuki on vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan,
korostuu yhteiskunnan antaman tuen merkitys. Perheet kokevatkin, että palveluja on saatavilla, mutta niiden etsiminen, hakeminen ja saaminen ei ole yksinkertaista. Lapsesta huolehtimisen lisäksi vaaditaan voimavaroja sekavan viranomaisverkoston
kohtaamiseen ja omien etujen puolustamiseen.
Eniten perheet toivovat apua kodinhoitoon, jolloin keskittyminen lapsiin ja lasten tarpeisiin olisi mahdollista. Palvelujärjestelmä kuitenkin kääntää asian toisinpäin; ammattilaisten tehtävä
on ottaa vastuu lapsista, jotta vanhemmille jäisi aikaa tiskata,
siivota ja pestä pyykkiä. Kotiin tulevan työntekijän tehtäväkuva
voi myös olla tiukasti rajattu. Uupumusta vastaan taisteleva vanhempi ei välttämättä koe hyötyvänsä kotiaskareiden ohjauksesta – enemmän hyötyä olisi siitä, että joku vain tekisi ne pois.

Pirstaleiset palvelut
Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa ja
pienen lapsen tärkein kasvuympäristö on koti. Lapsen kasvaessa
kodin rinnalle tulevat päivähoito, koulu sekä lapsen harrastukset vertaisryhmineen5 . Kaikkien näiden tulisi muodostaa kodin
kanssa johdonmukainen kokonaisuus. Järjestelmän sirpaleisuus
ja eri toimijoiden väliset yhteydet tekevät kokonaisuudesta vaikeasti hahmotettavan – perheet oppivat tämän muutaman vuoden harjoittelulla sekä yritysten ja erehdysten kautta.
Perheet asioivat lukuisten ammatti-ihmisten kanssa: yksittäisen asiakkaan asioita hoidetaan usein samaan aikaan monessa
organisaatiossa. Jokainen organisaatio hoitaa tehtäväänsä omien
tavoitteiden, tarkoitusperien ja budjettien raameissa. Perheet ko5

Määttä & Rantala 2010: Tavallisen erityinen lapsi.

Onnistuneen yhteistyön arvoituksia ratkomassa (s.83).

Vanhempien asiantuntijuutta lapsensa asioista ei oteta aina huomioon.
Viranhaltijat joutuvat asettamaan vastakkain organisaationsa
määrärahat ja perheiden oikeudet.

kevat joutuvansa koordinoimaan palvelujaan sekä kuljettamaan
tietoa organisaatiosta toiseen. Vaikka tieto ei kulje organisaatioiden välillä, perheet kokevat, että heidän antamansa tieto on
toisarvoista suhteessa viranhaltijoilta tulevaan tietoon.
Sirpaleisuus näyttäytyy perheille myös palvelupäätösten
pompotteluna kustannuspaikalta toiselle ja viranhaltijoiden välisenä kädenvääntönä, johon perheet eivät halua osallistua. Per-
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Sisaruus ja lasten kaverit

Tukien ja palvelujen saaminen edellyttää vuosittaista lapsen vikojen ja
puutteiden listaamista ja toimittamista viranhaltijoille. Tämä syö
vanhempana olemisen ylpeyttä, jota lapsen olemassaolo ja
kehittyminen synnyttävät. Vanhemmat toivovat asiantuntijoilta tietoa
ja avoimuutta, mutta lapsen puutteista kertominen lapsen kuullen
aiheuttaa tuskaa vanhemmille.

Sisaruus 6 nousi perheiden tarinoissa asiaksi, jota halutaan vaalia ja vahvistaa. Lapset kasvavat siihen, että sisarus on erilainen
– sisaruus opettaa erilaisuuden ymmärtämistä ja sisarusten keskinäinen suhde on useimmiten läheinen ja vahva. Vaikka sisaruus antaa voimaa, sisarussuhteisiin voi liittyä myös ristiriitoja.
Vanhemmat ovat huolissaan vammattomista sisaruksista ja
kantavat syyllisyyttä siitä, että perheen muille lapsille ei ole riittävästi aikaa erityisen sisaruksen viedessä suurimman osan ajasta
ja huomiosta. Epätasaisesti jakautuva huomio asettaa lapset eriarvoiseen asemaan perheessä ja vähemmälle huomiolle jääneet
lapset oireilevat kukin tavallaan. Saadakseen huomiota tavallinen
sisarus voi ottaa mallia negatiivisesta käyttäytymisestä ja käyt-

heet tietävät, että palvelut maksavat yhteiskunnalle, mutta he
eivät halua osallistua siihen keskusteluun, miltä kustannuspaikalta heille kuuluvat palvelut tuotetaan. Perheille tärkeintä on
se, että he saavat tarpeitaan vastaavat palvelut oikea-aikaisesti.

Sisarussuhde on elämän pitkäkestoisin ihmissuhde. Sisarusten toivotaan
olevan toisilleen ensisijaisesti sisaria ilman hoito- ja hoivavastuuta.

6
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Lue lisää sisaruudesta http://www.erityinensisaruus.fi/etusivu

täytyä haastavammin kuin perheen erityinen.
Sisarusten lojaalius erityistä kohtaan herättää vanhemmissa
ristiriitaisia tunteita. Muut sisarukset saattavat kieltäytyä esimerkiksi yökyläilystä isovanhempien luona, jos perheen erityinen ei
voi lähteä mukaan. Vanhemmissa tämä herättää paitsi ylpeyttä,
myös surua siitä, että lojaalius sulkee toisilta lapsilta mahdollisuuksia normaaliin elämään.
Vanhemman sisaruksen rooli nuoremman hoitajana ja huolehtijana on tavallista missä tahansa perheessä. Haastattelemissamme perheissä sisarusten toivottiin olevan toisilleen sisaria
ilman hoito- ja hoivavastuusta. Lasten kasvaessa vanhempien
auttaminen erityisen sisaruksen hoidossa on kuitenkin luonnollista ja sisarukset tekevät sen mielellään.
Tavallisen nuoren elämä kavereineen voi olla perheelle ikkuna normaaliin elämään. Vanhemmat iloitsevat tavallisen nuoren tavallisesta elämästä, mutta surevat erityisensä iän myötä
kapenevaa elinpiiriä.

Kun arki kohtaa
palvelujärjestelmän

Ensitieto on perheen ensimmäinen kosketus vammaispal•veluihin
ja tämä kokemus muistetaan läpi elämän . Ensitiedon
7

merkitys on suuri, koska se vaikuttaa siihen, kuinka hyvin perhe
selviytyy uudessa elämäntilanteessa eteenpäin. Epävarmuus sekä
tiedon ja tuen puute tunteiden käsittelyssä vaikeuttavat vamman
hyväksymistä ja vaikuttaa perheen arkeen pitkälle tulevaisuuteen.
Ensitiedon antamisella on myös suuri merkitys ammattilais-

Vanhempien kokemukseen vammaisen lapsen syntymän tai diagnoosin
saannin jälkeen vaikuttavat sekä ympäristön asenteet että mahdollisuus
tuen saantiin. Erityisesti tiedonsaannin vanhemmat kertoivat tärkeäksi
– tärkeää on myös se, kuinka ensitieto annetaan

7

Katso myös Ensitiedon antaminen. Irlantilainen suositus.
http://jaatinen.info/files/Ensitieto_suomennos_Irlanti.pdf
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ten ja perheiden välisen luottamuksen syntymiselle, mikä on
välttämätön edellytys hyvälle yhteistyölle jatkossa. Kyse on koko
perheen ja erityisesti lapsen edusta ja hyvinvoinnista. Vanhemmat tarvitsevat tietoa lapsen vammasta ja siitä, miten lapsen
kehitystä parhaiten tuetaan. Tieto on keino lisätä vanhempien
päätäntävaltaa lapsen kasvatuksessa ja kuntoutuksessa 8 . Kun
tietää riittävästi, pystyy myös keskustelemaan asiasta ja esittämään kysymyksiä sekä tekemään valintoja.
Tietoa saadaan joko sirpaleina tai yliannoksina. Väärä annoskoko johtaa siihen, että olennaista tietoa jää saamatta tai sitä ei
tiedontulvassa pysty omaksumaan. Sillä, miten tietoa annetaan,
on merkitystä – kokemukset ensitiedon onnistumisesta tai epäonnistumisesta muistetaan läpi elämän ja tämä tunne värittää
perheen elämää pitkän aikaa.
Vanhemmat tiedostavat rajoitukset, joita heidän lapsellaan
tulee aina olemaan – lapsi jää osattomaksi asioista, joita yleensä
pidetään ihmiselle tärkeinä. Huoli lapsen tulevaisuudesta ja suru
siitä, että lapsi ei voi tehdä samoja asioita kuin muut saman ikäiset painavat vanhempien mieltä ensitiedon hetkellä, mutta samat tunteet seuraavat vanhempia läpi elämän.

Perheet voivat joutua kohtaamaan tilanteen, jossa lapsi satuttaa ja
aiheuttaa fyysistä kipua. Lapsen väkivaltainen käyttäytyminen rikkoo
perheen sisäisen turvallisuuden tunteen; se myös loukkaa, lamaannuttaa ja nostaa pintaan vihan tunteet. Vihan tunne kääntyy nopeasti
syyllisyydeksi – kuinka voi vihata sellaista, jota myös eniten rakastaa.

Erityisyys ei aina näy päällepäin ja välillä vanhemmista tuntuu
siltä, että heidän on jollain tapaa pyydeltävä anteeksi lapsensa
puolesta. Tunne voi tulla tavallisissa arjen kohtaamisissa tai palveluja hakiessa tai niitä vaatiessa.
Lapsen kasvaessa myös arjen haasteet kasvavat. Viimeistään
lapsen kouluunlähtö haastaa uudella tavalla perheiden arjen.
Koulu olettaa perheiden elävän edelleen 50-luvulla: äidit ovat
kotona ja odottavat, että lapsen voi lähettää kotiin. Koulun epä-

Vanhemmuuteen liittyy monenlaisia, jopa ristiriitaisia tunteita.
Rakkauden ja kiintymyksen rinnalla koetaan vihaa, surua, pettymyksiä
ja pelkoa. Vanhemmat kokevat helposti syyllisyyttä asioista, joihin
heillä ei ole mitään osuutta.
8

Trivette & Hamby 1992: Characteristics and influences of role division

and social support among mothers of pre-school children with
disabilities. (s.367–385).
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onnistuminen pakottaa vanhemmat valintoihin – pitääkö toisen
vanhemman luopua urastaan ja onko lapsen parempi olla lähikoulussa vai kaukana erityispalvelujen piirissä?
Perheet joutuvat taistelemaan oikeuksiensa ja palvelujensa
puolesta – mitä enemmän jaksaa vaatia, sitä enemmän saa palveluja ja tukea. Perheissä, jossa kaikki energia menee arjen pyö-

rittämiseen, omien oikeuksien hakeminen ja niistä taisteleminen
tuntuu raskaalta. Osa vanhemmista luovuttaa kielteisten päätösten edessä, yrittää pärjätä omin voimin ja uupuu.
Monet pettymykset nakertavat luottamusta. Osa perheistä
kokee, että viranhaltijoille ei voi kertoa kaikkea, koska kaikkea
voidaan käyttää tai ymmärtää väärin. Jääminen ilman palveluja,
tietoa ja sosiaalista tukea tai näiden saaminen liian myöhään
kasaa paineita perheen arkeen. Tämä voi johtaa vanhempien
uupumiseen ja lapsesta luopumiseen.
Osa vanhemmista kuitenkin jaksaa taistella viimeiseen asti
– he vaativat, valittavat ja useimmiten onnistuvat pyrkimyksissään. Hankala vanhempi tekee kaikkensa lapsen hyvinvoinnin
eteen. Kokeilemalla ja kyseenalaistamalla palvelujärjestelmän
rajoja, hän samalla esitaistelee muiden perheiden puolesta ja
saa arvostusta vertaisryhmissään.

Desibelidemokratiassa se, joka huutaa kovimmin, saa äänensä kuuluviin
ja tahtonsa läpi. Se ei kuitenkaan lisää tasa-arvoa ja luottamusta
palvelujärjestelmää kohtaa. Kaikilla perheillä ei ole voimia eikä
riittävästi tietoa ryhtyä vaatimaan ja valittamaan. Tilanne kasvattaa
katkeruutta niissä perheissä, jotka eivät ole tulleet riittävästi kuulluiksi
tai eivät ole onnistuneet osoittamaan palveluntarvettaan.
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Natsaako
kemiat – ottaako
joku kopin?

Perheiden arki ei rakennu tyhjiössä. Yhteiskunta asettaa per•heiden
valinnoille reunaehtoja: tämä näkyy esimerkiksi siinä,
kuinka perheet pystyvät järjestämään työssäkäynnin ja lastenhoidon, ja onko palveluja saatavilla ja vastaavatko ne perheiden tarpeisiin.
Perheet kokevat, että ammattilaisten asettamat ohjeet kuor-

mittavat arkea. Ohjeiden merkitys lapsen kehitykselle ymmärretään, mutta välillä niille on vaikea löytää aikaa perheen arjessa.
Olisikin tärkeä miettiä missä määrin ohjeet on mahdollista viedä
perheen arkeen. Ovatko ohjeet yhdenmukaisia perheen omien
tavoitteiden kanssa ja kuinka ne sopivat perheen muihin rutiineihin?
Tuen ja palvelujen yhdistäminen perheen arkeen ei ole itsestäänselvyys. Sekä virallinen että epävirallinen ohjaus ja apu voivat horjuttaa perheen arkea ja sen ennustettavuutta. Palveluja
suunniteltaessa tarvitaan herkkyyttä tunnistaa perhekulttuurin
sisältöjä – vanhemmat ottavat vastaan ohjausta ja sovittavat ne
perheen rutiineihin, mikäli ne eivät aiheuta ristiriitaa perhekulttuurin kanssa.
Kohtaamiset perheiden kanssa osoittivat nopeasti, että uusia
palveluja ei tarvita. Tarvitaan olemassa olevien palvelujen ja palvelukulttuurin uudelleen muokkaamista sekä perhekulttuurin
ymmärtämistä ja perheiden näkemistä kokonaisuutena. Palvelujärjestelmällä on hyvät mahdollisuudet perheiden tukemiseen.
Palveluja on saatavilla, mutta palveluja tarjoavien henkilöiden
suuri määrä aiheuttaa päällekkäistä työtä ja vastuiden hämärtymistä. Perheiden selviytymisen kannalta on tärkeää, että sekavasta järjestelmästä löytyisi se yksi ammattilainen, jonka kanssa
kemiat natsaa ja joka ottaa kopin.

Arjen sujumisen kannalta on tärkeää, että lapsen hoito, opetus ja
kuntoutus ovat järjestyksessä. Olemassa ei ole yhtä ainoaa ja oikeaa
tukemisen tapaa – tuki on räätälöitävä jokaisen perheen kohdalla
yksilöllisesti. Pitkäjänteisellä suunnittelulla pystytään vastaamaan myös
muuttuvien tilanteiden tuomiin palvelutarpeisiin.
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