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ABSTRACT 

Viittala, Kaisu 
"It's harder for that kind of child to get along". The life situation of the children ex-
posed to alcohol in utero and taken care of by society, their risk and protective proc-
esses 
Jyviiskylii: University of Jyviiskylii, 2001, 315 p. 
(Jyviiskylii Studies in Education, Psychology and Social Research, 
ISSN 0075-4625; 180) 
ISBN 951-39-0932-8  (nid.), 978-951-39-5139-9 (PDF)
Summary 
Diss. 

The research task was to describe and to assess the life situation of the individual child 
with fetal alcohol syndrome (FAS) or who had been exposed to alcohol in utero and to 
assess holistically the risk and protective processes with the mediating mechanisms in 
the life situation of the group of the children. The mediating mechanisms in protective 
process are reduction of risk impact, establishment and maintenance of self-esteem and 
self-efficacy and opening of opportunities. The mediating processes for risk processes 
are called vulnerability; they are the negative pole of the same processes. The data on 
the possible meanings of interaction effects were chosen to illustrate different possibili-
ties rather then to draw general conclusions. The research assignment included de-
scribing and assessing the disabilities and handicaps caused by exposure to alcohol in 
utero. The research is multiple case-study, and in the data there were eight children. 
All the children were being taken care of by society. 

The child's developmental context was studied with ecologial assessment in a 
natural setting by interviewing fosterparents, teachers, social workers and therapists. 
The data was gathered, although limited, with non-participatory observations, too. 
There were 35 interviews, 6 of the children were interviewed. Because of the social 
workers' recommendation 2 children were excluded from these data collections. The 
data was gathered over a period of six months in 1995 and 1996. The data were ana-
lysed inductively and qualitatively by using the model developed in the themes in the 
data. It is interpreted from adulthood, making a stand for the child. The life situation of 
every child is described in the case studies and an assessment of the risk and protective 
processes with mediating mechanisms was made for all the children. 

As childhood research is seldom conducted, the social structure of childhood 
was brought to light. The perspective of children themselves in their childhood 
showed the strong features of the children and their active side. The mediating mecha-
nisms that might increase the risk processes to all children were focused on the child 
protection system, the exposure to alcohol in utero as a problem for children and spe-
cial education as increasing their deviance. The mediating mechanisms in protective 
processes were the personal qualities of the children, foster care and the positive fea-
tures in special education. To study these processes and ecological assessment it is pos-
sible to capture the basis of child-centered assessment when the problems are seen, but 
the mediating mechanisms and the strong, protective poles, too. Then it is possible to 
plan other interventions than medical to prevent problems and to educate and to teach 
children in a natural environment, especially to change the environments. 

KEYWORDS: exposure to alcohol in utero, fetal alcohol syndrome, risk and protective 
processes, ecological assessment, life situation, childhood 
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ALKUSANAT 

Taman tutkimuksen syntymista voi kuvata monien sattumien summaksi. Uuteen ysta-
vaperheeseen ja heidan perhehoitolapsiinsa tutustuminen seka tyopaikkani, Tampe-
reen lastentarhanopettajaopiston, siirtyminen yliopistoon siivittivat osaltaan minua 
tutkijan taipaleelle. Tuo taival on ollut hyvin elamantayteinen, voipa sanoa, elaman 
koko kirjossaan. Taman lahes kuusivuotiseksi venahtaneen proses sin aikana olen ela-
nyt tyossakayvan perheenaidin arkielamaa, murrosikaisten lasteni kasvamista, ja koh-
dannut useiden laheisteni vakavat sairastumiset ja monen poismenon. Tana aikana 
tutkimus on ollut se, jota olen itse pystynyt ohjaamaan. Tahan tutkimukseen elamanti-
lanteensa antaneille lapsille ja heidan sijaisvanhemmilleen, opettajilleen, sosiaalityon-
tekijoille ja terapeuteille seka kahdelle tutkimusluvan myontaneen kunnan sosiaalivi-
rastolle olen hyvin kiitollinen. Heidan kaikkien erittain myonteinen asennoituminen on 
auttanut jaksamaan ja innostanut usein niin tuskaisen akateemisen taipaleen 
taittamisessa. 

Esitarkastajilleni lastenneurologian erikoislaakari, LKT Ilona Autti-Ramolle ja 
professori Juha Suorannalle olen erittain kiitollinen huolellisesta paneutumisesta tut-
kimukseeni ja kriittisista kommenteista. Toivon, etta olen osannut hyodyntaa saamaani 
arvokasta palautetta. Tohtori Ilona Autti-Ramo on ohjannut minua viela henkilOkoh-
taisestikin, kiitan hanta siitakin. Tutkimusprosessin aikana olen ollut kahden yliopiston 
valissa. Ohjauksen olen saanut Jyvaskylan yliopistosta, muun tuen tyopaikastani Tam-
pereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen yksikosta. Vaitoskir-
jani ohjaajaa professori Paula Maattaa kiitan tutkimukseni ohjaamisesta, samoin kuin 
professori Sakari Mobergia loppuvaiheen ohjauksesta. Tyopaikastani olen saanut kaksi 
kertaa kolmen kuukauden tutkimusstipendin, joista olen ollut erittain kiitollinen. Tuon 
ajan saatoin paneutua tutkimukseeni ilman palkkatyota. 

Kiitan viela tyotovereitani professori Anna Raija Nummenmaata, yliassistentti 
Kirsti Karilaa ja assistentti Jorma Virtasta arvokkaista kommenteista ja kiinnostuksesta 
tutkimustani kohtaan. Lehtori Marja-Terttu Jaminki ja virastomestari Kai Haippo ovat 
auttaneet minua konkreettisesti, muut tyotoverini ovat olleet hengessa mukana. LTO, 
KM Paivi Lehtonen on jaksanut aina jakaa kanssani tutkimusseminaarikokemukseni. 
Kuvioinneissa minua on avustanut ATK-amanuenssi, PM Tommi Nieminen. Filosofian 
ylioppilas Katri Lehtinen on tarkistanut suomen kielen ja Virginia Mattila, M. A., on 
kaantanyt tekstini englanninkieliset osiot, kuten useita muitakin esityksiani. Tyoni 
viimeistelyn painokuntoon on tehnyt julkaisusihteeri Marja-Leena Tynkkynen 
Jyvaskylasta. Kiitos heille kaikille! 

Ystavani Marja Aijo ja sisareni Raija Merilainen ovat auttaneet prosessin kuluessa 
monin tavoin, kiitan heita siita. Ystavaperheellemme kiitokset seka tutkimukseen joh-
datuksesta etta monista ajatuksia herattaneista keskusteluista sen aikana. Reijolle lam-
pimimmat kiitokset, ennen kaikkea pitkamielisyydesta. 

Omistan taman tutkimukseni lapsilleni Ernolle, Outille ja Jonille. 

Kangasalalla, Jattilaisenkallion kainalossa maaliskuun 22. paivana 2001 

Kaisu Viittala 
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1 TUTKIMUKSEN LAHTOKOHTIA 

Rakenteellisesti hima tutkimus on kolmiosainen. Ensimmaisena kokoan tutki-
mukseni teoreettisen taus tan, joka rakentuu esiymmarrystani kuvaavista alku-
laht6kohdista. Siina kasittelen ensin siki6aikana alkoholille altistuneiden lasten 
tutkimisen tarvetta ja lasten asemaa. Ajankohtaisen erityispedagogisen keskus-
telun virittamana pohdin eettisesti luokittamista ja leimaamista, koska tavoitte-
len yksi16a koskevaa tietoa, mutta kasittelen siki6aikana alkoholille altistuneita 
lapsia my6s medikalistisesti ryhmana. Tutkimus on erityispedagogista lap suus-
tutkimusta, jossa tutkitaan lapsia, ja heita pidetaan sosiaalisena luokkana, yh-
teiskunnan osana. Tutkin lapsuutta aikuisuuden nak6kulmasta ja pyrin arvioi-
maan eliimantapahtumia lapsen kannalta. Nama tekijat ovat tutkimuksen lapsi-
nak6kulman perusta. 

Ekologisen psykologian mukainen kehitysnakemys seka riskiprosessit ja 
suojaavat prosessit ovat tassa keskeisena sisalt6na. Niita kasitellaan ennen tut-
kimustehtavan maarittelya. Tutkimustehtavalle perustan antaneeseen fetaalial-
koholisyndroomaan (FAS) ja muuhun siki6aikaiseen alkoholialtistumiseen joh-
datan lukijani toisessa luvussa. Toisessa osassa esitellaan metodiset ratkaisut ja 
aineiston analysointi seka arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen kolmatta osaa voi pita a tulososana, jossa on yksil6- ja ryhma-
tietoja. Esittelen ensin jokaisen tutkimukseen osallistuneen laps en ja hanen ela-
mantilanteensa. Olen nimennyt aineistossani esiintyneet henki16t uudelleen. 
Tekstissa on mukana naytteita empiirisesta raakamateriaalista kuvailevuuden ja 
uskottavuuden vahventamiseksi. Taman jalkeen kasittelen tutkimustehtavan 
mukaisesti kokoavasti lasten elamantilanteessa nakyneita riskiprosesseja ja suo-
jaavia prosesseja valittavia mekanismeja. Lopuksi pohdin alkulaht6kohtia ja 
empiirisia l6yd6ksiani. 

1.1 Tutkimuskohteena lapsi yksilona ja ryhmansa edustajana 

Tutkimusaiheen valintaan on vaikuttanut pitkaaikainen kiinnostukseni lasten 
maailmaan, heidan ainutlaatuiseen elamaansa ja lapsuuden yhteiskunnalliseen 
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ja sosiaaliseen merkitykseen. Olen tehnyt lapsuuteen liittyvaa tyota yli kaksi-
kymmenta vuotta lastentarhanopettajana, erityislastentarhanopettajana ja las-
tentarhanopettajien kouluttajana. Olen myos tutkinut lapsuutta CP-Iasten lap-
suusmuistojen kautta (Viittala 1993). Olen naiden vuosien aikana seka saanut 
etta joutunut kohtaamaan ja elamaan lapsuuden monessa eri yhteydessa, jolloin 
olen myos harjoitellut lapsen asemaan asettumista. 

Kahden eri tieteenalan, erityispedagogiikan ja sosiaalipolitiikan havaitsin 
yhdistyvan lapsuuteen ystavaperheemme arkipaivassa. Perhe on vuosia hoita-
nut alkoholiperheista huostaanotettuja lapsia, jotka ovat karsineet vanhempien 
alkoholinkayton seurauksista sikiokaudelta lahtien. Rantalaihon (1993, 111-112) 
sanoin lap suus ei heilla vaikuttanut varsinaiselta viattomuuden ajanjaksolta, 
muttei se nayttaytynyt erityisen onnettomanakaan. Tutustuessani ensimmaisia 
kertoja aid in raskaudenaikaisen alkoholinkayton seurauksesta vaurioituneita 
lapsia koskevaan tutkimustietoon kohtasin ristiriitaisuuksia sen ja ystavaper-
heemme kokemusten valilla. Tutkimusraporteissa kuvastunut FAS-Iasten tilan-
teen toivottomuus ei vastannut ystavaperheemme tuntemuksia useiden alkoho-
liperheiden lasten perhehoidosta. He elivat lastensa kanssa vivahteikasta arki-
elamaa iloineen ja suruineen. 

Mielenkiintoni kohdistuu yhtaalta lapseen, jolla on aid in raskaudenaikai-
sen alkoholinkayton aiheuttama, muista lapsista poikkeava erityispiirre, toisaal-
ta hanen ianmukaiseen elamanvaiheeseensa, lapsuuteen. Ketosta (1980, 149) 
mukaillen lapsuus ei ole vain valmistumista aikuisuuteen, vaan arvo jo sinansa. 
Lahtokohtana on ajatus, etta sikioaikana alkoholille altistuneet lap set ovat oi-
keutettuja ihmisarvoiseen elamaan. Tutkimukseen osallistuneilla lapsilla ei ole 
ydinperhetta jokapaivaisena tukenaan (Alanen 1994, 116-117), va an he ovat 
huostaanotettuja, mika maarittaa heidan elamantilannettaan. Bardya (1989, 18) 
soveltaen en pida tata tilannetta heidan kehityksensa sinettina, vaan naen lasten 
kehittymisen ekologisen psykologian mukaisesti vuorovaikutteisena lasten ja 
heidan ymparistojensa valilla. Pidan lasta sosiaalisena, aktiivisena ja omaan 
elamaansa vaikuttavana olentona (ks. Rutter 1989, 25-28, Bronfenbrenner 1997, 
276-277). 

Useat tutkijat kehottavat arvioimaan kriittisesti FAS-tutkimustietoa, koska 
se on ollut vaikeimmin vaurioituneita lapsia koskenutta ryhmatutkimusta eika 
se siten sisalla tietoa yksittaisista, sikionkehityksen aikana alkoholille altistu-
neista lapsista. Tutkimukset ovat tuottaneet FAS:n stereotypian, jota pidetaan 
yksittaisen lapsen kannalta negatiivisena. Tiedotusvalineissa on kasitelty ja tu-
ettu lapsiin liittyvia stereotypioita, joita opettajat seka sijais- ja adoptiovan-
hemmatkin ovat omaksuneet. (Kleinfeld 1993a, 4; 1993b, 315; Malbin 1993, 253; 
279; Morse 1993, 26-30; Cohen & Erwin 1994; 233; Shriver & Piersel 1994, 175; 
Morse & Weiner 1996, 249-265.) Shriver ja Piercel (1994, 175) kehottavatkin 
FAS-Iapsia kohtaavia varhaiskasvattajia ja opettajia muistamaan, etta ryhmaa 
koskeva tieto on vain yleista. Sita ei voi suoraan soveltaa yksittaiseen lapseen ja 
hanen perheeseensa. 

Mobergin (1979,16) mukaan stereotyyppiseen luokkaan sijoitettuun henki-
loon liitetyt piirteet voivat olla myos vaaria ja eparealistisia, ja niita voidaan 
vaarin peru stein yleistaa. Tiettya ryhmaa koskeville stereotypioille on ominais-
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ta, etta ne muuttavat ryhmaan kuuluvaksi nimettya yksiloa koskevat havainnot 
ja arvioinnit stereotypian suuntaisiksi. Silloinkin, kun stereotypia sisaltaa to-
tuutta, se kieltaa yksilolliset erot ryhman sisalla tai ainakin vahattelee niita. 
Vaara, erityisesti kielteinen stereotypia voi olla vaarallinen, koska se leviaa hel-
posti ja synnyttaa ennakkoluuloja. Ennakkoluulot voivat estaa henkilon ja ste-
reotyyppiseen kategoriaan luokiteltujen yksiloiden vuorovaikutusta, joka voisi 
puolestaan vahentaa ennakkoluuloja. 

Erityispedagogista tutkimusta tarvitaan yhteiskunnassa luomaan uutta 
tietoa ja ymmartamysta (Ferguson & Halle 1995, 2; Vehkakoski 1998,99). Tutki-
mukseni tarkoituksena on tuoda laaketieteellisen, sikioaikaista alkoholialtistu-
mista koskevan lapsitutkimuksen rinnalle uutta tietoa paitsi yksittaisista suo-
malaisista, sikioaikana alkoholille altistuneista lapsista, myos lapsista ryhmana 
ja heidan elamastaan. Vartoa (1992, 59-63) soveltaen tutkimukseni perimmaise-
na tavoitteena on pyrkia ymmartamaan yksittaisia lapsia ja sikiokehityksen ai-
kaista alkoholialtistumista lasten elamantilanteeseen vaikuttavana tekijana. 

Edella esittamani nakokohdat ovat hyvin vaativia lahtokohtia, koska tavoi-
te yksilollisyydesta ja lasten stereotyyppinen luokittaminen sikioaikana alkoho-
lille altistuneiksi lapsiksi ovat ristiriidassa. Pyrin lahentamaan naita kahta aari-
paata toisiinsa jaljittelemalla Vehkakosken (1998, 94-96) nakemyksia vammai-
suudesta sosiaalisessa konstuktionismissa. Vaikka tassa erityispedagogisessa 
tutkimuksessa luokitellaan professionaalisella auktoriteetilla lap set ryhmaksi, 
heidat kohdataan myos yksiloina, joilla on osuutensa omassa asiassaan. Myos 
lasten vahvuudet ovat tutkimuksessa mukana. Lisaksi nakokulma laajenee yk-
sittaisesta lapsesta hanen perheeseensa ja muihin laps en luonnollisiin elaman-
ymparistoihin. Sikionkehityksen aikainen alkoholialtistuminen on kategorisoitu 
tassa sen vuoksi, koska maassamme on viela niukasti tietoa naista lapsista. Ai-
kaisemmat tutkimukset ovat olleet laaketieteellisia, ja tutkimusten kohteena 
ovat olleet pienet, aIle kolmevuotiaat FAS/FAE-Iapset ryhmana. (Esim. Hal-
mesmaki 1989; Halmesmaki & Kinnunen 1993; Autti-Ramo 1993; 1997a; 1997b; 
1997c; Autti-Ramo & Granstrom 1996.) Tata saatua tietoa voidaan pitaa kapea-
alaisena. 

Opetuksen ja kasvatuksen piirista tutkimusaiheeni saa monia perusteita. 
Rosettin (1980, 643-644) mukaan fetaalialkoholisyndroomaa on vaikea tunnis-
taa vauvaiassa, ja usein diagnosointi siirtyykin leikki-ikaan. Varhaiskasvattajilla 
on tietoa lapsen yleisesta kehityksesta ja ryhmansa lap set laajana vertailupohja-
na. Sit en heilla on mahdollisuus paivittaisen kohtaamisen perusteella tunnistaa 
ja seuloa lap set saattaakseen heidat tarkempiin tutkimuksiin ja diagnosoitaviksi 
(ks. Thurman & Widerstrom 1990, 169-179). Paivakodeissa ja peruskoulussa 
tarvitaan perustietoa sikoaaikaisesta alkoholialtistumisesta ja sen yksilollisista 
vaikutuksista. Lapsille on tarvittaessa laadittava henkilokohtainen kuntoutus-
suunnitelma (Laki lasten paivahoidosta 1985 7a §) ja henkilokohtainen opetuk-
sen jarjestamista koskeva suunnitelma (Perusopetuslaki 1998 17 §). Cohen ja 
Erwin (1994, 248-250) pitavat sikioaikana alkoholille ja muille huumaaville ai-
neille altistuneita lapsia haasteellisina kasvattaa. Kasvattajien pitaisi ymmartaa 
sikioaikaisen alkoholialtistuksen yleiset seuraamukset, mutta perehtya samalla 
lapsiin yksiloina. Cohenin ja Erwinin (mt.) mukaan kasvattajien ja muiden ih-
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misten pihiisi kohdata nama lapset ennakkoluulottomasti, silla sikioaikaisella 
huumaaville aineille altistumisella ei automaattisesti ole negatiivisia seuraa-
muksia. 

Erityisopetuksessa ei viela tiedeta riittavasti sikioaikaisesta alkoholialtis-
tumisesta eika FAS:sta, eika naista juontuvia ongelmia osata siella kohdata eika 
myoskaan kuntouttaa (Rice 1992, 3: Clarren & Astley 1997, 41; Wentz 1997,94). 
Tutkimustietoa tarvitaan lapsille tarjottavien palvelujen kehittamiseksi, yksiloa 
koskevan tied on lisaamiseksi seka integraation tukemiseksi (Cohen & Erwin 
1994,248-250). Cohenia ja Erwinia (mt, 249) mukaillen riskiprosesseja ja suojaa-
via prosesseja ja niita valittavia mekanismeja koskevalla tutkimuksella pyrin 
kohdentamaan tutkimieni lasten kuntoutuksen eli hoidon, kasvatuksen ja ope-
tuksen tarvetta. 

Nykyisen tied on perusteella on syyta pelata sita, etta sikioaikainen alkoho-
lialtistuminen ja FAS saattavat jaada Suomessa pelkastaan laaketieteen ilmioksi, 
jonka mielletaan koskevan vain pienta vahemmistoa. Kuitenkin Weinerin ja 
Morsen (1996,270) mukaan FAS:lla on hyvin laaja-alaisia vaikutuksia niin yksi-
lolle kuin yhteiskunnallekin. Isabell ja Barber (1993, 262) nakevatkin FAS-Iasten 
tarvitsevan yhteiskunnan palveluja terveydenhoidossa, sosiaalihuollossa seka 
koulu- ja opetustoimessa. Heidan mukaansa saastopolitiikan aikana olisi tar-
peen kiinnittaa huomiota tahan aikuisten ja lasten ryhmaan, joka saattaa vaatia 
pitkia hoitoja ja erityispalveluja. Jotkut heista tarvitsevat tukea koko elamansa 
ajan, koska heidan ongelmansa vaikuttavat kouluttautumiseen ja tyokykyyn. 
Ryhma ei siis pienuudestaan huolimatta ole merkitykseton. Morse (1993, 36) 
tahdentaa sikioaikaisen alkoholialtistumisen olevan kantajalleen turhauttava ja 
vaikea sairaus. Hanesta on siksi tarkeaa tarkastella ongelmien sijaan last en vah-
vuuksia. Lasten kehitys etenee koko ajan, vaikka se saattaa olla tavanomaisesta 
poikkeavaa ja hitaampaa. Vanhempien, laakareiden ja tutkijoiden yhteistyolla 
kyetaan parhaiten ymmartamaan sikioaikaisen alkoholialtistumisen vaikutuk-
sia ja parantamaan lasten selviytymismahdollisuuksia. 

Tiedon lisaantyminen ja asiasta keskusteleminen helpottavat myos ennal-
taehkaisemista (Weiner & Morse 1996, 270-282; Clarren & Astley 1997, 50). Ro-
settin (1980, 635) mukaan alkoholistien jalkelaiset ovat riskiryhma, joka saattaa 
joutua hyvaksikaytetyksi ja hyljeksityksi. Heilla saattaa olla hyperaktiivisuutta, 
rikollisuutta ja muita kaytoshairioita ja aikuisiassa myos alkoholismia. Van-
hempien alkoholismilla on todettu olevan vaikutusta lasten huumeiden kayt-
toon (Aronson 1984, 11). 

Erityispedagogisessa tutkimuksessa arvot ja etiikka liittyvat kiinteasti koh-
teena olevia henkiloita koskevaan ihmiskasitykseen, jossa yksilon ihmisarvo on 
kaiken perusta (Moberg & Tuunainen 1989, 32). Vartoa (1992, 16) mukaillen 
tutkimuksellani on eettinen merkitys sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten 
elaman arvottajana. Sikioaikaiseen alkoholialtistumiseen liittyvien tekijoiden 
ohella tutkimukseen osallistuneiden lasten lastensuojelullinen asema on eetti-
sesti haastava, ja sen kohtasin myos tutkimuslupaa anoessani. Toisaalta koko 
lapsuustutkimus on herkkaa aluetta moraalisille kannanotoille. Qvortrupin 
(1994, 2) mukaan lasten elaman, kayttaytymisen ja toiminnan asettaminen tie-
teellisen tutkimuksen kohteeksi ja aanen antaminen lapsille tulkitaan helposti 



15 

sopimattomaksi ja epaeettiseksi. Vielakaan joitakin lasten maailmaa koskevia 
kysymyksia ei pideta edustuskelpoisina, eivatka lapsuuden kaikki piirteet ole 
saavuttaneet akateemista legitiimiytta. 

Eettisia perusteitani ja tutkimusasennettani kuvaan seuraavissa kappaleis-
sa Varton (1992, 57-58) seka Bogdanin ja Taylorin (1992, 278-290) fenomenolo-
gisiin nakokulmiin tukeutuen. Yksilollisyyden valottamiseen seka lapsinako-
kulman valintaan vaikuttivat edella kerrotun ohella oma taustani seka Autti-
Ramon (1993) tutkimus, jonka han on omistanut syntymattomien lasten oikeuk-
sille. Morsen ja Weinerin (1996) tutkimuskatsauksesta koostunut artikkeli FAS:n 
luonteesta oli kuitenkin ratkaiseva vaikuttimeni. Heidan nakokulmansa poik-
kesi tutkimuksen valtavirrasta, ja itselleni heidan artikkelinsa oli kaanteenteke-
va sikioaikaisen alkoholialtistumisen ymmartamisessa. He tarkastelivat kriitti-
sesti aikaisempia tutkimustietoja ja keskushermostohairion seuraamuksia seka 
niihin vaikuttamista paitsi lapsen, myos hanta hoitavien ja hanen kanssaan 
tyoskentelevien henkiloiden kannalta. Heidan nakokulmansa oli lapsiIahtoinen. 
Marinia (1996, 11-14) lainaten he kertoivat siita, mita on olla juuri FAS-Iapsi. 
Valitettavasti en tavoittanut Morsen ja Weinerin tutkimuksia, ainoastaan mai-
nitsemani tutkimuskatsauksen FAS:n ennaltaehkaisemista koskevan artikkelin 
ohella. 

Olen pyrkinyt asettumaan samaan maailmaan tutkittavieni kanssa heidan 
luonnollisissa eIamanymparistoissaan ja yrittanyt hahmottaa tata maailmaa ko-
konaisvaltaisesti lapsia kunnioittaen. Tassa varhaiskasvatuksen alan tyokoke-
mukseni ja elamanhistoriani ovat olleet tukenani. Olen tietoisesti pitanyt lapsia 
tasa-arvoisina aikuisten kanssa. Erityislastentarhanopettajan tyossani olen las-
ten avulla havainnut oman erilaisuuteni ja oppinut hyvaksymaan sita toisissa-
kin, siksi naen vammaisuuden ihmisen yhtena erityispiirteena. Tutkimuspro-
sessin aikana olen tyostanyt kokemuksiani perhehoitolapsemme arkieIamasta, 
aitiydesta ja vanhemmuudesta. Olen integroinut tieteen maailmaa, sosiaalista 
maailmaa ja henkilokohtaista kokemusmaailmaani ymmartaakseni ihmisten 
kautta rakentuneiden tapahtumien ja vuorovaikutuksen merkitysta tutkimuk-
seen osallistuneille lapsille heidan tamanhetkisessa elamantilanteessaan. (Ks. 
Varto 1992,23-27.) 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen. Yiniin (1991, 52-59) tukeutuen 
sita voi pitaa myos monitapaustutkimuksena. Tieto yksittaisista lapsista pyri-
taan yhdistamaan lapsia ryhmana koskevaksi elamantilannetta kuvaavaksi ko-
konaisuudeksi. Toivon tutkimukseni esittelevan lapsuustutkimuksessa kaivat-
tua tietoa siita, millainen on lasten oma nakemys arkipaivastaan, samoin kuin 
valottavan joitakin uudenlaisia nakokulmia suomalaisten lasten elaman sosiaa-
lisista, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista rakenteista, lapsuuden moninaisuu-
desta (ks. Alanen 1994, 103-107; Bardy 1996b, 175-196). Talla pyrin paikkaa-
maan hivenen Pulkkisen (1996, 60-61) kaipaamaa tietoa last en kasvuolojen eri-
tyisongelmista ja alkoholin vaarinkayttajien lasten eIamasta. 

Edella esittamani nakemykset esiymmarryksestani eivat ole Iahtoisin yk-
sinomaan minun ajattelustani, va an niissa voi havaita yhtymakohtia fenomeno-
logian ohella sosiaaliseen konstruktionismiin. (Ks. Patton 1990, 68-71; Bogdan 
& Biklen 1992, 33-35; Bogdan & Taylor 1992,291; Lehtovaara 1995, 81-88.) 
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1.1.1 Lastensuojelu lasten elamiHi maarittavana tekijana 

Kaikki tutkimukseeni osallistuneet lapset olivat huostaanotettuja, joten lasten-
suojelu maarittaa osaltaan heidan elamaansa. Lasten huostaanotosta saadetaan 
lastensuojelulaissa (Lastensuojelulaki 1983/683 16§). Sosiaalilautakunnan vel-
vollisuus on ottaa lapset huostaan, ja toimenpiteisiin taytyy ryhtya seuraavien 
seikkojen perusteella: 

Puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vaka-
vasti vaarantaa laps en terveytta tai kehitysta, taikka jos lapsi vaarantaa it-
se vakavasti terveyttaan tai kehitystaan kayttamalla paihteita, tekemalla 
muun kuin vahaisena pidettavan rikollisen teon tai kayttaytymalla muulla 
niihin rinnastettavalla tavalla. 
Avohuollon tukitoimet eivat ole tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia, tai 
ne ovat osoittautuneet riittamattomiksi. 
Sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. 
Lapsi voidaan ottaa sosiaalilautakunnan huostaan asianosaisten suo stu-

muksella tai tahdonvastaisesti. Huostaanotto voi tapahtua myos kiireellisesti, 
jolloin sen perusteena on lapsen valiton vaaratilanne. (Lastensuojelulaki 
1983/683.) Huostaanoton jalkeen lapsi useimmiten sijoitetaan ens in lastenko-
tiin. Lapselle parhaasta hoitopaikasta paattaa sosiaalilautakunta. Perhehoitoon 
sijoitettujen last en on ajateltu tarvitsevan pitkaaikaista sijoitusta. Perhehoitoa 
voidaan jarjestaa ammatillisena tyona perhekodeissa tai yksityisperheissa. Sosi-
aalilautakunta vastaa huostaanotetun laps en huolenpidon toteutumisesta ja 
olinpaikasta, ja sen on pyrittava yhteistoimintaan lapsen biologisten vanhempi-
en kanssa. Perhehoitolapsella on oikeus tavata vanhempiaan, ja mikali naiden 
edellytykset lapsen hoitoon ja kasvatukseen paranevat, heilla on oikeus pyytaa 
lapsi takaisin huostaansa. Talloin kuitenkin otetaan huomioon lapsen ja sijais-
perheen valille muodostuneet tunnesiteet ja lapsen oma mielipide. (Lastensuo-
jelulaki ja -asetus 1983; Valkonen 1995, 1.) Kaikkia perheenomaisia sijaishuolto-
paikkoja kutsutaan sijaiskodeiksi ja huoltavia vanhempia sijaisvanhemmiksi. 
Sijaisvanhemmat eivat ole laps en juridisia huoltajia. Sijaisvanhempien valinnas-
sa on keskeisinta loytaa perhe, joka vastaa sijoitettavan lapsen tarpeita. Perhe-
hoitolapset kasvavat usein aikuisiksi sijaisperheissaan. Virallisesti huostaanotto 
ja perhehoito lakkaavat lapsen tayttaessa 18 vuotta. (Kahkonen 1991, 49-51; 
Valkonen 1995, 1-2.) 

Lastensuojelun lainsaadannossa (Lastensuojelulaki 1983/683) on ollut kes-
keisena periaatteena jo lahes kahdenkymmenen vuoden ajan laps en edun ensi-
sijaisuus. Tata periaatetta ei kuitenkaan lastensuojelulaissa maaritella erikseen, 
ja sita pidetaankin erittain ongelmallisena kasitteena maaritella (Lasten oikeuk-
sien sopimus 1994, 26-29). Sen perusteella tehdaan kuitenkin laps en elamaan 
liittyvia ratkaisuja, joiden vaikutusta tutkimieni lasten elamaan pyrin osaltaan 
tassa tutkimuksessa valottamaan. 

Lastensuojelussa laps en nakokulman rinnalla korostetaan perhekeskeista 
tyoskentelytapaa, joka kuitenkin saatetaan tulkita paaasiassa vanhempien kans-
sa tyoskentelyksi. Naiden kahden nakemyksen yhteensovittaminen on usein 
ristiriitaista, ja sita pidetaankin keskeisena kaytannon lastensuojelutyon ongel-
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mana. (Maenpaa & Torronen 1996, 12.) Rajanvetoa vanhemman ja laps en ase-
man kesken kaydaan sikionkehityksen aikana alkoholille altistuneiden lasten 
elamassa jo sikionkehityksesta lahtien. Lapsen pakkohuostaanotto aid in paih-
deongelman vuoksi heti syntyman jalkeen on Suomessa harvinaista, vaikka ai-
din alkoholiongelman tiedetaan vaikeuttavan vastasyntyneen lapsen normaalin 
fyysisen ja psyykkisen kehityksen turvaamista. Valiaikainen huostaanotto on 
kuitenkin tavallista ensimmaisen elinvuoden aikana. Usein sijoitusaika pitenee, 
ja lopulta lapsi jaa pysyvasti lastenkotiin. (Halmesmaki 1989, 387.) Varhaista 
perhesijoitusta on pidetty jo pitkaan sikionkehityksen aikana alkoholille altistu-
neelle lapselle parhaana vaihtoehtona (Aronson 1984, 27-29; 1997, 24; Streiss-
guth, Clarren & Jones 1985,91; Halmesmaki 1989, 387). 

Ylitalo (1992, 252) pitaa FAS-Iasten varhaista huostaanottoa ja perhesijoi-
tusta valttamattomana, koska lasten vanhempien alkoholiongelma jatkuu lap-
sen syntymisen jalkeenkin vaikeana. Useasta perheesta on jo aikaisemmin otet-
tu lapsia huostaan, ja monilla on myos takanaan epaonnistuneita hoitokokeilu-
ja. Siten sijaishoitoa voi pitaa yhtena sikionkehityksen aikana alkoholille altis-
tuneiden lasten interventiokeinona. Streissguthin, Barrin, Koganin ja Bookstei-
nin (1997, 33-35) tutkimuksessa tarkeimmaksi, tietyilta toisen as teen toiminnan-
vajavuuksilta suojaavaksi tekijaksi osoittautui lapsen perheenjasenyys pysyvas-
sa ja huolenpitoa tarjoavassa kodissa kaksi kolmasosaa eliniasta. 

Autti-Ramon (1993, 82) mukaan huostaanotetuilla FAS-Iapsilla on yleensa 
keskushermostohairioita, joiden vuoksi heita on vaikea hoitaa. Se puolestaan 
saattaa vaikuttaa alkoholismiin ja sita kautta huostaanottoon. Huostaanotetut 
lapset saattavat olla vaikeasti vaurioituneita eika kaikkia vaurioita valttamatta 
heti havaitakaan. Autti-Ramon (mt.) tutkimuksessa laps ens a adoptioon luovut-
taneet aidit olivat kolmen viimeisen raskauskuukauden raittiina, ja sen arveltiin 
nakyneen lasten suoritustasossa. Myohainen huostaanotto puolestaan vaikeutti 
sopivan perhehoitoperheen loytymista lapsille. Tasta saattavat olla viitteena 
Miinalaisen (1994, 58) tutkimien kolmen FAS-Iapsen kokemukset. He kaikki 
olivat huostaanotettuja ja olleet lastenkodissa ennen nykyista sijoitusta. Yhdella 
heist a oli toinen sijoitus meneillaan, kahdella perati neljas. Naista toisen laps en 
biologista aitia oli tuettu laps en hoidossa, ja hanella oli ollut kaksi eri mahdolIi-
suutta yrittaa yhteiselamaa poikansa kanssa ennen lopullista huostaanottoa. 
Streissguth ym. (1991) ovat epailleet FAS/FAE-Iasten lukuisten sijoitusten joh-
tune en joko siita, etta heita on ollut vaikea hallita tai nama lukuisat sijoitukset 
ovat tehneet heist a vaikeasti hallittavia (ks. Autti-Ramo 1993, 36). 

Autti-Ramo (1993, 82) seka Autti-Ramo ja Granstrom (1996, 178) painotta-
vat sita, etta sikionkehityksen aikana alkoholille altistuneita lapsia tuntevien 
aikuisten tulisi tietaa, etta lapsilla saattaa ilmeta kehityksessa ongelmia, vaikka 
lapsi olisikin saanut parhaan mahdollisen perhehoitoperheen. Vastaavasti 
Steinhaus en (1996, 244) arvioi, ettei ymparisto eivatka adoptio- tai sijaisvan-
hemmat voi korjata alkoholialtistumisen aiheuttamia vakavia vaurioita. 
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1.1.2 Diagnosointi, leimaaminen ja luokittelu 

Arviointia ei voi ohittaa ilman eettishi pohdintaa sen merkitykseshi arvioinnin 
kohteena oievalle lapselle. Koska tutkimukseni kohdistuu seka lastensuojelu-
lapsiin etta sikioaikana alkoholille altistuneisiin lapsiin, saatan olla eettisesti 
arkaluontoisella alueella (ks. Pulkkinen 1996, 60). Olen luokitellut ja rinnastanut 
tai Kiviraumaa (1998,209-210) siteeraten alistanut medikalistisesti sikioaikaisen 
alkoholialtistumisen vammaan, vaikkei sita ole virallisesti sellaiseksi luokiteltu-
kaan. Mutta en kasittele lapsia vain ryhmana, va an sen rinnalla kuljetan myos 
yksiloa, silla tietoa tarvitaan molemmista (esim. Cohen & Erwin 1994, 248-250; 
Tuunainen 1995, 255; Weiner & Morse 1996,270). Lisaksi erityispedagogiikassa 
laaketieteellisten diagnoosien mukainen luokitusten kayttaminen kohderyh-
missa on viela hallitsevana, vaikka sita ei pideta aina hyvaksyttavana (esim. 
Oksanen 1996, 492). 

Voidaan siis puhua jopa diagnosoinnin dilemmasta: toisaalta se antaa seli-
tyksen ongelmille ja silla saa palveluja ja tukea, toisaalta sita pidetaan yksiloa 
luokittelevana ja leimaavana, jolloin persoonallisuus saattaa hautautua stereo-
tyyppisten kasitysten aIle (esim. Moberg 1979, 11; Moberg & Tuunainen 1989, 
28-29; Oksanen 1996, 492; Kuorelahti 1998, 123-135; Vehkakoski 1998, 88-89). 
Luokitteleminen ja leimaaminen kuitenkin eroavat toisistaan. Mobergin (1979, 
15) mukaan stereotyyppisella luokittelulla tarkoitetaan yksilon sijoittamista 
kaavamaisiin kategorioihin, jolloin haneen liitetaan kaavamaisia kasityksia, us-
komuksia, asenteita ja odotuksia. Leimaaminen syntyy sosiaalisessa prosessissa, 
jossa tiettyyn luokkaan kuuluminen on jo nimetty. Yksilon ja sosiaalisen ympa-
riston valinen vuorovaikutus onkin leimaamisteoriassa keskeisena. Vuorovai-
kutuksessa yksilo muodostaa kasityksen itsestaan suhteessa muihin, ja ihmisis-
ta toiset ovat tassa suhteessa tarkeampia kuin toiset. Lasten kannalta tarkeita 
vaikuttajia ovat vanhemmat, toverit ja opettajat. Myos kielellinen viestinta saat-
taa olla leimaavaa. Kategorisesti tiettya henkiloa kuvattaessa tehdaan henkilo 
persoonattomaksi ja samaistetaan henkilo kyvyttomyyteen. (Moberg 1979, 26-
27.) 

FAS-Iasten diagnosoinnin ei olekaan todettu olevan ongelmatonta (Morse 
& Weiner 1996,261-262; Nyby Andersen & Olsen 1996, 296). Kiviraumaa (1998, 
209-213) lainaten siina nakyykin laaketieteellisen diagnoosin sisaltama kasitys 
ongelman sijoittumisesta yksiloon. Diagnoosin on pelatty leimaavan negatiivi-
sesti seka aidin etta lapsen, mista on ajateltu aiheutuvan ikavia seurauksia mo-
lemmille (Autti-Ramo 1993, 81; Morse & Weiner 1996, 261). Tama puolestaan on 
johtanut siihen, etta lapsia ei ole diagnosoitu tai he ovat saaneet jonkun muun, 
neurologisiin oireisiin viittaavan diagnoosin (Morse 1993, 26-30; Streissguth 
1997, xvi). Kleinfeldin (1993b, 318) mukaan FAS-Iasten vanhemmat ovat halun-
neet opettajien olevan tietoisia lastensa kayttaytymisen syista diagnoosiin sisal-
tyvasta negatiivisesta leimasta huolimatta, jotta opettajat ymmartaisivat lapsia. 

Clarren ja Astley (1997, 50-51) tahdentavat FAS-diagnoosin sisaltavan ka-
sitteena kahden potilaan nimeamisen. Termin alkuosa fetaalialkoholi seuraa 
suoraan etiologiasta. Se osoittaa, etta biologinen aiti on potilas, joka kuuluu si-
kioaikana alkoholille altistuneita jalkelaisia synnyttavaan riskiryhmaan eika 
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kykene huolehtimaan jo syntyneesta lapsestaan. Ulkopuolisille diagnoosin pi-
taisi kertoa aid in raitistumispyrkimysten tukemisen tarpeesta hanen itsensa, 
lastensa ja tulevien lastensa vuoksi. Diagnoosin loppuosa, syndrooma, kertoo 
lapsesta, jolla voi olla monimutkaisia kognitiivisia hairioita ja kayttaytymison-
gelmia. Niihin han tarvitsee apua kasvatuksen ja terveydenhoidon ammattilai-
silta. Tutkijoiden mukaan oikeita diagnooseja ja niihin kuuluvia hoitosuunni-
telmia tarvitaan paitsi ongelmien ennaltaehkaisemiseen, myos last en toisen as-
teen toiminnanvajavuuksien syntymisen ehkaisyyn seka epidemiologisiin tut-
kimuksiin. Ilman tarkkoja diagnooseja ja ilmentymislukuja ei void a suunnitella 
ennaltaehkaisemis- eika interventio-ohjelmia eika arvioida niiden vaatimia kus-
tannuksia. 

Malbinin (1993, 253-254) mukaan FAS-lapsen diagnosoimattomuus mer-
kitsee samaa kuin suunnistaminen ilman karttaa. Diagnoosin viivastyminen 
syventaa toisen asteen vaurioitumista, jonka oireet ilmaantuvat vasta ajan myo-
tao Naita ovat alhainen itsetunto, sosiaalinen eristyminen ja erilaiset defensiivi-
set kayttaytymispiirteet, kuten valehtelu, aggressiivisuus ja itsetuhokayttayty-
minen. Morse (1993, 26) ja Morse ja Weiner (1996, 261) pitavat diagnosointia 
valttamattomana lapsen hoidon ja kuntoutuksen jarjestamisessa. Streissguthin 
ym. (1997,35-37) tutkimuksessa diagnosointi oli vahvasti tietyilta, toisen asteen 
toiminnanvajavuuksilta suojaava tekija. Siksi tutkijat korostivat, etta jokaisen 
FAS- ja FAE-lapsen diagnoosin varmistaminen on valttamatonta. 

1.1.3 Monitieteisyys erityispedagogisessa tutkimuksessa 

Ensi askel vammaisten henkiloiden elamanlaadun parantamiseen on ymmar-
taminen. Ymmartamista laajentamaan ja syventamaan tarvitaan erityispedago-
giikassa eri metodein toteutettua ja eri paradigmoihin nojaavaa tutkimusta 
(Ferguson & Halle 1995, 2). Traditionaalisesti, osin valttamattomastikin, erityis-
pedagogisessa tutkimuksessa on keskeisena ollut kohderyhma, vaikka yksilon 
luokittamista ei olekaan pidetty oikeudenmukaisena. Tutkimusta on pidetty 
perinteiltaan kapea-alaisenakin. (Ysseldyke 1986, 19-22; Moberg & Tuunainen 
1989, 24-28; 125.) Alan suomalaisessa tutkimusperinteessa instituutiot ovat 01-
leet mukana opetuksen, kuntoutuksen ja erilaisten terapioiden yhteydessa. Yk-
silon ja ympariston valista, monitasoista vuorovaikutusta ei useinkaan ole tar-
kasteltu (Tuunainen 1985, 37). Lapsia koskeneissa tutkimuksissa kohderyh-
mana ovat usein olleet kouluikaiset tai nuoret aikuiset (Ladonlahti & Pirttimaa 
1998,49). 

Erityispedagoginen lapsuustutkimus on keskittynyt Jyvaskylan yliopis-
toon. "Monivammaisuus, perhe, lapsuus" -projektissa on arvioitu monivam-
maisten lasten per heiden tarpeita ja selviytymista seka vammaisen laps en mah-
dollisuuksia tavalliseen lapsuuteen (Maatta & Mannisto 1995, 1). Tasta yhtena 
esimerkkina on Maen (1993) tutkimus monivammaisen lapsen arkipaivasta. 
Varhaisvuosien erityiskasvatuksen VARHE -projektissa on keskitytty pienten 
vammaisten lasten varhaiskasvatuksen ja -kuntoutuksen kaytantoihin lukuisis-
sa eri tutkimuksissa (ks. Leskinen 1994; Maatta & Mannisto 1995). Muuta eri-
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tyispedagogista lapsuustutkimusta edustaa Matikan (1991) kehitysvammaisten 
lasten lapsuutta keskuslaitoksissa koskeva tutkimus. 

Tassa tutkimuksessa pyrin laajentamaan erityispedagogista lapsuustutki-
musta soveltamalla Bardyn (1996b) luonnehtimaa modernin yhteiskunnallisen 
lapsuustutkimuksen viitekehysta erityispedagogiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan. 
Se tapahtuu paitsi kohderyhman aseman perusteella, myos tulkitsemalla lasten 
elamantilannetta naiden tieteenalojen tutkimustulosten avulla. Laaketieteellisen 
luokittamisen lisaksi luokittelen tutkimukseen osallistuneet lap set Horowitzin 
(1992, 70-82) luokituksen nojalla riskiryhmaan kuuluviksi seka sikioaikaisen 
alkoholialtistumisen etta huostaanoton perusteella. Laaketieteellisen luokituk-
sen puolesta lapsia voi pitaa erityispedagogisena kohderyhmana, ja tukeudun 
myos heita koskevaan laaketieteelliseen tutkimustietoon. Vaikka tutkimuskent-
tani on laaja, silla on omat etunsakin tutkimukseni tavoitteen toteuttamisessa. 
Tata vahvistamaan kay tan Pulkkisen (1996, 60) nakemysta siita, etta 
lastensuojelua koskeva tutkimus kaipaa panostusta, joka edellyttaa eri 
tieteenalojen, sosiaalitieteiden, psykologian ja kasvatustieteiden yhteistyota. 
Siten voitaisiin tavoittaa yhteiskunnallemme tyypillisia ongelmia ja hakea 
niihin last en kasvuoloja parantavia ratkaisuja. 

Lapsia koskevissa tutkimuksissa on lasten omaa osuutta pidetty tarkeana 
lapsia koskevan tied on luotettavuuden, lasten aseman seka lapsuuden merki-
tyksen ja yhteiskunnallisen aseman tunnustamisen vuoksi (Lehtovaara 1992, 
313-330; Kumpulainen 1994, 29-31; 98; Polkki, Forssen & Kahkonen 1994, 27; 
Bardy 1996b, 175-196; Pulkkinen 1996, 60-61; Nummenmaa 1999). Lastensuoje-
lun asiakirjoista tutkituissa lasten dokumentoinneissa lasta on kuvattu toimien 
kohteena eika vuorovaikutuksen osapuolena. Lapsen kehitystarpeita, elaman-
kokemusta ja tunteita ei ole kuvattu. Hanet on jatetty ikaan kuin olosuhteiden 
uhrin osaan, ja vasta vuosien kuluttua han on tullut nakyviin omien sosiaalisten 
vaikeuksiensa kautta. Vanhempien ja viranomaisten keskustelut ovat olleet 
paaroolissa, tiedonhankintamenetelmana ei ole kaytetty last en havainnointia ja 
haastattelemista. (Maenpaa & Torronen 1996, 57-58.) 

Tassa tutkimuksessa lapset itse ovat mukana kertomassa arkipaivastaan. 
Tama kuvaa lapsena olemista ja tuo aikuiskeskeisen tied on rinnalle lapsinako-
kulman. Haluan pitaa lapsia aitoina kansalaisina, yhteiskunnan osana. (Ks. 
Bardy 1996b, 175-196; Marin 1996, 11-14; Nummenmaa 1999.) Siksi tutkimuk-
seni kattaa myos last en elamanymparistot. Vehmasta (1998, 103-120) mukaillen 
tassa kohtaavat seka yksilolliset ominaisuudet etta yhteisolliset kaytannot, joten 
lahtokohtia voi pita a lapsia kunnioittavana. 

1.2 Lapsuus eHimantilanteen kontekstina 

Viime vuosien aikana herannyt kiinnostus lapsuuteen on lisannyt tutkimusta, ja 
todennakoisesti on tapahtunut myos painvastoin. Perinteisen laaketieteen, psy-
kologian ja kasvatustieteen laps i- ja lapsuustutkimuksen rinnalle on tullut mu-
kaan uusia tieteenaloja uusine nakokulmineen. Yhteiskuntatieteissa on viime 
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vuosikymmenen aikana tutkittu suomalaisten lasten eIamaa ja arkipaivaa (esim. 
Lahikainen & Strand ell 1988; Alanen & Bardy 1990). Tutkimuksista valittyy 
yleista, kaikkia suomalaisia lapsia koskevaa tietoa, mutta monilla elamanalueil-
la lasten elinolosuhteista ei ole viela saatavissa luotettavia tutkimustietoja. Eri-
tyisesti kaivataan lapsiIahtoista tiedonkeruuta ja analysointia (Lapsen oikeuksi-
en sopimus 1994, 15-16; Pulkkinen 1996, 60-61). 

Lapsuutta on pidetty homogeenisena, mutta tutkimuskentan laajentuessa 
nakemykset laps en kehityskulusta ja lapsuuden luonteesta ovat saaneet uusia 
puolia (Alanen 1992, 6-22; Shamgar-Handelman 1994, 250; Strand ell 1995, 10; 
Wintersberger 1996, 29). Sisallollisesti laps i- ja lapsuustutkimuksesta ei voi pu-
hua yksikossa, va an metodologisesti ja ontologisesti tutkimukset ovat erilaisia 
(Jarventie 1996, 63-64). 

Erityisesti sosiologiassa ja yhteiskuntatieteissa lapsuutta on ryhdytty tar-
kastelemaan sosiaalisena ja siten ajan mukaan muuttuvana ilmiona. Yhteiskun-
tatieteellisen lapsuustutkimuksen vauhdittajana voi pita a Euroopan Neuvoston 
Lapsuusohjelmaa, josta kaynnistyi vuosina 1987-1992 Euroopan N euvoston 
sosiaalipoliittisen tutkimusjaoston myotavaikutuksella toteutettu kansainvali-
nen tutkimusprojekti "Childhood as a Social Phenomenon-Implications for Fu-
ture Social Policies". Se pyrki sosiologian ja sen lahitieteiden nakokulmista an-
tamaan aanen lapsille, tavoitteena oli kasitteellisen autonomian hankkiminen 
lapsille ja lapsuudelle. Projektiin osallistuneet tutkijat pitavat lukuisista rapor-
teista ja julkaisuista huolimatta projektinsa onnistumisen mittana lapsuustut-
kimuksen laajenemista ja kehittymista. (Qvortrup, Bardy, Sgritta & Wintersber-
ger 1994, ix-xiv.) Tahan projektiin osallistuneet suomalaiset Alanen ja Bardy 
(1990) ovat julkaisseet maaraportin lapsuudesta yhteiskunnallisena ilmiona 
"Lapsuuden aika ja paikka" -teoksena (Lasten oikeuksien sopimus 1994, 15). 

Pohjoismainen BASUN-projekti (Barndom, Samhalle och Utveckling i 
Norden) on noudatellut kansainvalista linjaa, ja tasta projektista on maassamme 
julkaistu teos lasten kasvuehdoista (Lahikainen & Strand ell 1988). Muita suo-
malaisia lapsia yleisesti koskevia lapsuustutkimuksia ovat modernia lapsuutta 
(Alanen 1992), paivakotia lasten kohtaamispaikkana (Strand ell 1995) seka lap-
suutta ja aikuisuutta (Bardy 1996b) koskeneet vaitostutkimukset. 

Suomen Akatemialla on ollut nelivuotinen monitieteinen lapsitutkimusoh-
jelma. Marinin (1996,11-14) mukaan tasta projektista huolimatta tarvitaan viela 
uusia ja erityisesti lapsinakokulmaa painottavia lapsuustutkimuksia. Tietoa 
tarvittaisiin erityisesti siita, mita on olla lapsi ja mita on olla juuri lapsi suoma-
laisessa yhteiskunnassa. Edellista tutkimusteemaa valottavat esimerkiksi ne 
asiat, joita lapset tekevat ja ajattelevat tai joita heille tehdaan tai heihin kohdiste-
taan. Toiseen ongelmaan tama ei riita, va an lisaksi tarvitaan tietoa siita, mika 
erottaa laps en ja lapsuuden jostakin muusta elamanvaiheesta, mika on juuri 
lapsuudelle ja lap selle tyypillista. Talloin lapsuutta ei aseteta aikuisuuden vas-
takohdaksi, va an tasaveroiseksi monien muiden ikakategorioiden ja sosiaalisten 
ryhmien kanssa. Ketosen (1980, 149) mukaan lapsi voi kehittya taysmittaiseksi 
kansalaiseksi osallistumalla tasaveroisena ihmisten yhteiseen elamaan. 

Yhteiskunnallisissa lapsuustutkimuksissa lap set nahdaan joko muista ika-
ryhmista tietyin edellytyksin erotettavana vaestonosana tai eIamankaaren en-
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simmaisessa vaiheessa olevana sukupolvena. Lasten pitaminen sosiaalisena 
luokkana on vastakkainen sosialisaation nakokulmalle, jossa painotetaan lasten 
kasvamista ja tulevaa aikuisuutta. (Fmnes 1994, 146.) Bardyn (1996b, 192) mu-
kaan on irtauduttu nakemyksista, joiden mukaan lapsuus on siirtymavaihe ja 
lapsi on keskenerainen aikuinen, koska ne ovat johtaneet lapsikasityksiin, joissa 
lapsi onkin jotain, joka vaatii taydentamista, korjaamista ja parantamista. Tallai-
siin kasityksiin perustuneissa tutkimuksissa on eritelty ja ennakoitu, ehkaisty ja 
korjattu kehityksen riskeja ja hairioita. Nama ovat olleet esteena lasten pitami-
sessa oman maailmansa rakentajina, myos silloin, kun he joutuvat riski- ja on-
gelmatilanteisiin. Tamankaltainen kasitys on ollut hyvin vallitseva paitsi eri-
tyispedagogiikassa, myos vammaisten henkiloiden kohtelemisessa, olivatpa he 
lapsia tai aikuisia. Nykyisin siita pyritaan pois toivomalla erityispedagogisen 
tutkimuksen ulottamista yhteiskunnallisiin nakokulmiin seka vaikuttamalla 
yhteiskuntaan eika vain vammaisiin yksiloihin (esim. Linnasalo 1989, 88-96; 
105-108). Vammaisuuden tutkimusperinne muistuttaakin yhteiskuntatieteellis-
ta lapsitutkimusta, kun lap suus- ja lapsi-kasitteiden tilalle sijoittaa kasitteen 
vammainen ja ikaryhma-kasitteen sijaan kayttaa vammaryhma-kasitetta. 

Suomalaisesta ja kansainvalisesta vilkastuneesta tutkimuspanoksesta huo-
limatta lapsuudesta tiedetaan viela varsin vahan (Wintersberger 1996, 29). Ma-
rin (1996, 18) arvioi koulutuksen, sosiaali- ja terveystoimen alueilla tarvittavan 
tutkimustietoa. Hanen mukaansa uusien nakokulmien etsiminen lapsen ja yh-
teiskunnan suhteisiin on koko tiedekentan tehtava: lapselle on loydettava paik-
ka niin tieteessa kuin yhteiskunnassakin. Tieto tavanomaisesta lapsivaestosta 
on edellytyksena myos psykososiaalisten ongelmien tutkimiselle ja sille, mika 
on epatyypillista ja patologista eri ikakausina. Taman tutkimisessa kaivataan 
erityisesti lapsille sopivia menetelmia. (Polkki ym. 1994,27.) 

Lasten myonteisia kasvuolosuhteita pyritaan valtion tasolla tietoisesti 
edistamaan lainsaadannolla ja muilla yhteiskuntapoliittisilla toimenpiteilla. Ne 
saatelevat myos lasten sosiaalisia maailmoja ja asemaa, joista lasten suhteet yh-
teiskunnan muihin ryhmiin jasentyvat. (Alanen & Bardy 1990, 13.) Lapset ovat 
sosiaalisena luokkana saaneet osakseen arvonantoa, ja he ovat oikeutettuja ylei-
sen asemansa mukaisiin lasten oikeuksiin, mutta heidan elinolonsa vaihtelevat 
(Marin 1996, 18). Lasten valilla on myos kansallisia, alueellisia ja luokkaemja 
(Alanen 1992, 6). Nummenmaan (1999) mukaan monenlaiset lapsuudet synty-
vat sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten olosuhteiden tuloksena. Lapsuus 
kasitteena kuvastuukin siltana yhteiskunnan makro- ja mikrotason valilla, yh-
teiskunnan ja yksilon valilla. Siksi lapsuutta ei voi suojata eika eristaa erilliseksi 
ajankohdan mukaisista yhteiskunnallisista vaikutuksista. (Fmnes 1994, 164.) 

Lapsuudella on tavallaan kaksoisluonne. Se on itsessaan merkityksellinen 
prosessi ja samanaikaisesti sidoksissa yleisempaan kulttuuriseen modernisaa-
tioprosessiin. Tata kuvataan kahdella ulottuvuudella, individuaatiolla ja indi-
vidualisaatiolla. Individuaatiolla tarkoitetaan tassa modernin valtion ja siihen 
organisoitujen jarjestelmien pyrkimyksia kohdella yksiloa perusyksikkona. Yk-
silo on talloin oikeuksien, vastuun, verotuksen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja-
kaantumisen kohteena talouden sijaan. Individuaatioprosessi kehittyy luokitte-
lusysteemina, kun yksikkona on yksilo. Se on byrokraattisen systeemin pohja, 
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jolle sosiaalinen kontrolli ja yksilolliset oikeudet perustuvat. Siina ei korosteta 
yksilon ainutlaatuisuutta. Sen tarkoituksena on varmistaa, etta kaikilla on sa-
manlaiset oikeudet ja velvollisuudet olla kontrollin kohteena ja saada tukea. 
Tasta seuraa erilaistumisen tarve, koska taytyy varmistaa, etta kaikkia, jokaises-
sa luokassa, kohdellaan samalla tavalla. Individualisaatiossa yksiloa pidetaan 
psykologisena persoonallisuutena, eika han ole vastaus byrokratian tarpeisiin. 
Modernin sosiologian juuret ulottuvat institutionaalisen ja normatiivisen jarjes-
tyksen murentamiseen. Prosessina sita parhaiten kuvaa lausuma "kaikki mika 
on jahmeaa, haviaa savuna ilmaan". Postmodernin yhteiskunnan ihanne edel-
lyttaa individualisaatioprosessin kiihdyttamista. Individuaatio ja individuali-
saatio vaihtelevat eri ajanjaksoina, mutta ne molemmat ovat osa modernisaa-
tion historiallista kehittymista. (Frones 1994, 146-148.) 

Erityispedagogiikassa individualisaatio ilmenee siten, etta nykyisin pyri-
taan paasemaan irti yksiloa leimaavista, vammatyypin mukaisista kaikille yh-
teisista piirteista, mutta vammaisen henkilon koko elama, erityisesti tuki-, pal-
velu- ja kuntoutusverkoston yllapitaminen, edellyttaa individuaatiota. Naita 
kumpaakin kuitenkin tarvitaan. Vehmaksen (1998, 120) mukaan seka yhteisolli-
sella etta yksilollisella vammaisuuden huomioonottamisella voidaan vahentaa 
tai poistaa vammasta syntyvia tai sita luovia rajoitteita vaarantamatta vammais-
ten henkiloiden sosiaalista tai moraalista asemaa. 

Lapsuustutkija Marjatta Bardy (1996b, 178-179) kuvaa hyvin konkreetti-
sesti modernia lapsuutta. Se on hanen mukaansa sopimuksista, kasityksista ja 
ideologioista koostunut erityinen til a, jossa on tiheasti lainsaadantoa, tutkimus-
ta, tiedonkeruuta, hallintoa ja politiikkaa. Se ei ole kenenkaan laps en paikka, 
mutta se tila on kirjoitettu kaikkialle sinne, missa lap set elavat. Sita voi kuvata 
sosiaalisesti tuotetuksi metalapsuuden tilaksi, joka vaikuttaa lapsuuteen aineel-
lisesti ja henkisesti, epasuorasti ja suoraan. Aikuiset ovat sen luoneet, ja aikui-
suuden nakokulmasta sita katsotaan. Se saatelee lasten elatusta, hoitoa, opetus-
ta ja kasvatusta, eika sen pohjalta ei voi tehda paatelmia esimerkiksi lasten ja 
aikuisten vuorovaikutus- tai kiintymyssuhteista. Yhteiskunnallisesti se on pi-
kemminkin periferiassa kuin keskiossa ja se on tila, jota varjostaa aikuislahtoi-
nen jal tai jarjestelmakeskeinen tiedonintressi. Vain heijastuksena voidaan pita a 
sita, etta lasten hoi to, kasvatus ja opetus on institutionalisoitu yhteiskuntara-
kenteen osaksi, mutta samalla se paradoksaalisesti peittaa lapsuuden nakyvista. 

Frones (1994, 146-150) jakaa lapsuustutkimuksen neljaan lapsuuden ulot-
tuvuuteen, joita ovat sukupolvien valiset suhteet, lasten keskinaiset suhteet, 
lapsuus ikaryhmana ja lapsia koskevat institutionaaliset jarjestelyt. Nama kaik-
ki taytyy ottaa huomioon, jotta lapsuutta ja sen historiallista kehittymista voi-
daan ymmartaa. Tassa lapsuustutkimuksessa keskitytaan lapsuuteen ikaryh-
mana ja lapsiin liittyviin institutionaalisiin jarjestelyihin. 

Kuviossa Ion Bardyn (1996b) laatima nelikentta lapsuuden ja aikuisuuden 
valisista suhteista. Sen avulla voi tutkia sita, kenen nakokulmasta lapsuuden ja 
aikuisuuden valisia suhteita tarkastellaan ja mihin kohtaan huomio naissa suh-
teissa kohdistetaan. 
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Elamanvaihe 

Lapsuus 

Aikuisuus 

Lapsi tip 

lasten lap suus 
1 

lasten aikuisuus 
4 

Yksil6 
Aikuinen n/m 

aikuisten lapsuus 
2 

aikuisten aikuisuus 
3 

KUVIO 1 Lapsuus ja aikuisuus seka lapsen etta aikuisen nak6kulmista (Bardy 1996b, 201). 

Lapsuuden tutkimuksessa se, mita nakee, riippuu siita, mista nakokulmasta 
lapsuutta tarkastelee (Alanen & Bardy 1990, 10; Maki 1993, 3; Fmnes 1994, 146). 
Eri nakokulmat johtavat eri tulkintoihin ja johtopaatoksiin. Jokaisesta paikasta 
avautuu eri nakyma, joita kuitenkin lapsuus lavistaa. Lapsuutta voidaan maari-
telIa mista ruudusta tahansa. Kaikkein tavalIisimmin se tapahtuu ruudusta (3): 
aikuinen tekee havaintoja ja maarittaa laps en iassa olevia lapsia ja heidan lap-
suuttaan. Samasta ruudusta voi kaantaa katseet omaan tai oman sukupolvensa 
(2) lapsuuteen tai lasten tulevaan (4) aikuisuuteen tai aikuisten aikuisuuteen. 
(Bardy 1996b, 200-201.) Tassa tutkimuksessani asetutaan painotetusti ruutuun 
3, mutta lasten lap suus (1) saa oman, vaikkakin pienen osuutensa. 

1.3 Ekologinen nakemys lapsen kehittymisesta 

Monissa naturalistisissa, psykopatologista ja norma alia kehityskulkua luonneh-
tivissa tutkimuksissa kehityksen luonne on nahty vuorovaikutukselIisena 
(esim. Rutter 1989; Haapasalo, Byring & Metsanen 1991; Polkki ym. 1994). Las-
tensuojelua koskevissa tutkimuksissa ekologista Iahestymistapaa on kaytetty jo 
pitkaan (Kahkonen 1991, 73; Forssen 1993,43-47). Sosiaalityossa siita on johdet-
tu vaihtoehtoinen tyoote, sosioekologia. Sita luonnehditaan erilaisten lahesty-
mistapojen kirjoksi, jossa kaikilla on tiettyja piirteita yksilon oikeuksien kunni-
oittamisesta arkieIaman painottamiseen (Bardy 1989, 65-66). Erityispedagogi-
sissa tutkimuksissa ekologinen nakemys laps en kehittymisesta on olIut teoreet-
tisena kehyksena monissa tutkimuksissa (esim. Apter 1982; Murto 1992; Virpi-
ranta-Salo 1992; Kimonen & Nevalainen 1995). Ekologinen orientaatio on jo le-
vinnyt niin laajaan kayttoon, etta tutkimuksissa vaaditaan sen kasitteen tarken-
tamista (Val siner & Benigni 1986,203-204). 

Eri tutkijat ovat esittaneet ekologisen kehitysnakemyksen mukaisen lahto-
kohdan etuina laps en kehityksen nakemisen osana laps en ja hanen ympariston-
sa valista vuorovaikutusta, laps en kontekstin laaja-alaisen huomioonottamisen 
seka kokonaisvaltaisuuden ja yksilon aktiivisen roolin ymparistoonsa vaikutta-
jana (Apter 1982, 57; Thurman & Widerstrom 1990, 11; Lehtovaara 1992, 163-
180; Forssen 1993,47; Polkki ym. 1994,33-34). Apterin (1982, 57) mukaan ekolo-
gisen tutkimuksen pyrkimyksena on ymmartaa yksilon kayttaytymista hanen 
luonnolIisissa eIamanymparistoissaan. Lahestymistavan heikkoutena on pidetty 
sen laajuutta, jota ei yhdessa tutkimuksessa voi kaikilta osin tavoittaa (Forssen 
1993,47). 
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Tama tutkimus ei ole varsinaista kehitystutkimusta, ja erityispedagogisen 
tutkimuksen luonteen mukaisesti (Moberg & Tuunainen 1989, 9-11; Ladonlahti 
& Pirttimaa 1998,42-45) tassa sovelletaan ekologisen psykologian mukaista ka-
sitysta laps en kehityksesta ja kehittymisesta (Bronfenbrenner 1979; 1997; Thur-
man & Widerstrom 1990). Lisaksi tassa tukeudutaan haavoittuvissa olosuhteis-
sa elavia ja riskilapsia koskevaan tutkimustietouteen (Rutter 1987; 1989; Hayes 
1991; Polkki ym. 1994). Naista lahtokohdista koottuja nakemyksia lapsen kehi-
tyksen piirteista esittelen seuraavaksi. 

Lapsen arviointi sijoittuu siihen aikaan, jolloin aineistoa kerattiin. Tasta 
saatu eIamantilanteen arviointi on vain osa laps en elamankaarta. Lapsi nah-
daan ekologisen jarjestelman os ana aktiivisena ja sosiaalisena olentona, jonka 
kehittyminen on jatkuva, ympariston ja ihmisten vuorovaikutussuhteissa seka 
toiminnoissa tapahtuva prosessi. Tama vuorovaikutus on molemminpuolista, ja 
se alkaa jo sikiokaudella. Vuorovaikutus ei kuitenkaan vality aina suorana, 
vaan myos epasuorasti ja ketjuuntuen. Biologiset tekijat nahdaan osaltaan kehi-
tykseen vaikuttavina. (Ks. Rutter 1989, 25-28; Haapasalo ym. 1991, 14-17; Polk-
ki ym. 1994,33-34). 

Kehittymisessa on seka jatkuvuutta etta epajatkuvuutta. Kehitysprosessi 
on yhteydessa muuttumiseen, eika tassa oleteta, etta se olisi vakiintunut muo-
toonsa elaman alussa. Psykologiset muutokset ja uudet kokemukset vaikuttavat 
psykologiseen toimintakykyyn. Jatkuvuus rakentuu siita, etta lapsi kantaa mu-
kana an aikaisemmin oppimaansa. Kehityskulussa tapahtuu seka norma alia etta 
poikkeavaa kehitysta. (Rutter 1989, 26-27.) Horowitz (1992, 68) painottaa, etta 
yleisen kehityskulun ohella on lukuisia rinnakkaisia kehityskulkuja, jotka joh-
tavat erilaiseen lopputulokseen. Yksi elamankaarinakokulmaan sisaltyvista ke-
hitysvaikutuksista ovat siirtymat, ja ne ovat merkitykseltaan ja vaikutuksiltaan 
hyvin yksilollisia. 

Kehitykseen vaikuttava vuorovaikutus tapahtuu koko ekologisen jarjes-
telman sisalla mikrotasolta makrotasolle. Tassa tutkimuksessa ekologisen jarjes-
telman toimivuutta ei sinallaan tutkita, vaan ekologista jarjestelmaa kaytetaan 
mallina lasten elamantilanteessa nakyvan vuorovaikutuksen hahmottamiseen. 
Bronfenbrennerin (1979, 9-22; 209-258; 1997, 263-267) maaritelman mukaan 
mikrojarjestelma on toimintojen, roolien ja ihmisten valis ten suhteitten muoto, 
johon vaikuttavat ihmisten eri ominaisuudet eri tilanteissa. Mesojarjestelma si-
saltaa kahden tai useamman ympariston valiset yhteydet ja prosessit. Eksojar-
jestelmassa kehittyva yksilo itse ei ole aktiivinen osallistuja, mutta sen tapah-
tumat vaikuttavat haneen. Makrosysteemin vaikutukset tulevat esiin kulttuurin 
ja yhteiskunnan kautta. 

Rutterin (1989, 26-27) mukaan seka hyvat etta huonot kokemukset vaikut-
tavat kehitykseen. Kehitystutkimuksessa tulisi ottaa huomioon seka riskipro-
sessit etta suojaavat prosessit sellaisenaan ja myos toisiinsa vaikuttavina tekijoi-
na. 
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1.4 Riskiprosessit ja suojaavat prosessit tutkimuksen 
viitekehyksena 

Lasten kehitykseen vaikuttavia tekij6ita voidaan Dunstin (1993) mukaan kasit-
teellistaa, luokittaa ja operationaalistaa monilla tavoilla lahtien varhaisimmista 
geneettisten ja ei-geneettisten vaikutuksien tutkimisesta. Dunst (mt. 144-145) on 
luokitellut viimeisten vuosikymmenten aikana esiintyneet, last en kehitykseen 
vaikuttavia tekij6ita kuvaavat kasitejarjestelmat ja niiden tutkijat seuraavasti: 
selva riskitekija ja suojaava tekija (Dubow & Luster 1990), mahdollistavat ja 
kompensatoriset tekijat (Cicchetti 1989), haavoittuvuus ja suojaavat tekijat 
(Werner 1985), haavoittuvuus ja joustavat tekijat (Garmezy 1987), joustavuus ja 
suojaavat tekijat (Rutter 1987), riskitekijat ja haavoittavat tekijat (Barocas, Seifer 
& Sameroff 1985) ja riski- ja mahdollisuustekijat (Garbarino 1982). 

Kasitejarjestelmiin sisaltyneissa tutkimuksissa on keskitytty paaasiassa 
negatiivisiin tekij6ihin seka sellaisiin tekij6ihin, jotka suojaavat yksil6ita ei-
toivottavien ymparist6tekij6iden vaikutuksilta. Naiden tutkimusten etuna on 
ollut se, etta niiden avulla on voitu havaita sellaisten kumulatiivisten, keskinai-
sessa ja transaktionaalisessa vuorovaikutuksessa olevien ymparist6tekij6iden 
vaikutuksia, jotka viivastyttavat kehitysta ja aiheuttavat kayttaytymisongelmia. 
Kehitykseen positiivisesti vaikuttavien tekij6iden puuttumisen tai niiden vahai-
sen painottamisen vuoksi riskiorientoitunut viitekehys suo vain rajoitetusti ar-
vioinnin ja interventioitten suunnittelumahdollisuuksia. (Dunst 1993, 143-145.) 

Riskioloissa elavista lapsista, nuorista ja lapsiperheista tiedetaan Suomessa 
viela vahan (Virtanen 1995, 51). Riskitekij6ita ja suojaavia tekij6ita koskeneissa 
tutkimuskatsauksissa on tulkittu Rutterin (1987, 316-331) maarittelemia, toisi-
aan lahella olevia kasitteita joustavuudesta (resiliency) ja suojaavista mekanis-
meista (protective mechanisms). (R6nka 1992, 40-45; P6lkki ym. 1994, 25-27). 
R6nka (mt.) on kaantanyt resiliency -kasitteen joustavaksi selviytymiseksi, jota 
my6s P6lkki ym. (mt.) kayttavat. He puhuvat suojaavat mekanismit -kasitteesta 
suojaavina tekij6ina. Silla he tarkoittavat yksil6n selviytymismahdollisuuksia 
parantavia tekij6ita, jotka vaikuttavat yksil6n olosuhteisiin tai vahvistavat ha-
nen sisaisia voimavarojaan. Suojaaviin tekij6ihin maariteltiin my6s yksil66n 
liittyvia ominaisuuksia tai kykyja, kuten sosiaalinen toimintakyky ja hyva it-
searvostus. Riskitekij6illa he puolestaan tarkoittavat tekij6ita, jotka heikentavat 
selviytymismahdollisuuksia joko ulkoisia olosuhteita kuormittamalla tai lisaa-
malla haavoittuvuutta sisaisten voimavarojen heikentymisen vuoksi. 

Streissguth ym. (1997, 25-39) ovat tutkineet keskitetysti FAS/FAE-lasten 
riskitekij6ita ja suojaavia tekij6ita. Ne he liittivat FAS/FAE:n syntyman jalkeen 
seuranneisiin, tiettyihin toisen asteen vaurioihin. Riskitekijaksi he maarittelivat 
sellaiset piirteet tai tilanteet, jotka laajensivat tietyn vaurion seuraamuksia. Suo-
jaavana tekijana pidettiin niita piirteita tai tilanteita, jotka lievensivat toisen as-
teen vaurioitumista. Universaalit riskitekijat tai suojaavat tekijat olivat niita, 
jotka sisaltyivat tutkimuksen kohteena olleeseen, kuuteen toisen asteen vauri-
oon. Naita olivat mielenterveysongelmat, epaonnistuneet koulukokemukset, 
lainrikkomukset, vankilatuomio, hairiintynyt seksuaalinen kayttaytyminen ja 
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huume- tai alkoholiongelma. Spesifit riskitekijat tai suojaavat tekijat sisaltyivat 
vain johonkin edella mainituista luokista tai lisasivat jotakin toisen asteen vau-
riota lieventamalla muiden vaikutuksia. Sisainen riskitekija tai suojaava tekija 
havaittiin lapsen syntymahetkella, ja ulkoiseksi riskitekijaksi ja suojaavaksi teki-
jaksi maariteltiin ne tekijat, joihin vaikutti lapsen syntyman jalkeinen sosiaali-
nen tai institutionaalinen ymparisto. 

Toisen asteen toiminnanvajavuuksilta voimakkaimmin suojaavaksi teki-
jaksi osoittautui diagnoosin saaminen ennen kuudetta ikavuotta. Tama ei kos-
kenut kuitenkaan mielenterveysongelmia. Universaalit suojaavat tekijat yli 12-
vuotiailla sisaltyvat seuraavaan kahdeksaan luokkaan tarkeysjarjestyksessa: 
perheenjasenyys pysyvassa ja huolehtivassa kodissa yli 72 % eliniasta, diagno-
sointi ennen kuudetta ikavuotta, vakivallan kokemattomuus, vakaan elamanti-
lanteen sailyminen vahintaan 2,8 vuotta, kodin laatu (10-12 hyvaa piirretta, 
merkittava erityisesti 8-12 ikavuoteen asti), kehitysta tukevien palvelujen jarjes-
tyminen, FAS-diagnoosi ja perustarpeiden tyydytys. 

Universaalit suojaavat tekijat vahensivat mielenterveysongelmia, koulun-
kaynnin keskeytyksia ja lainkuuliaisuusongelmia, jotka olivat riippuvaisia 
myos saaduista tukipalveluista. Vankilatuomioihin vaikuttivat kaikki univer-
saalit suojaavat tekijat, eniten kodin pysyvyys ja diagnosointi ennen kuudetta 
ikavuotta. Epasuotava seksuaalinen kayttaytyminen vaheni suojaavien tekijoi-
den vaikutuksesta. Alkoholi- ja huumeongelmiin vaikutti eniten se, etta lapsi oli 
elanyt alkoholiperheessa vahemman kuin 30 % eliniasta. Tahan vaikutti muut-
kin universaalit suojaavat tekijat. 

Itsenaista elamista ja tyollisyytta tutkittiin yli 21-vuotiailta. Alhaiset AO:n 
ja adaptiivisen kayttaytymisen testipistemaarat ja miessukupuoli yhdistyivat 
epaitsenaisyyteen. Silta suojaavaksi tekijaksi osoittautui diagnoosin saaminen 
ennen kuudetta ikavuotta. Tyottomyyteen vaikuttivat alykkyyden ja adaptiivi-
sen kayttaytymisen alhaiset testipistemaarat seka FAS-diagnoosi. Alhainen 
alykkyystaso «70) suojasi kouluvaikeuksilta, lainrikkomuksilta, vankilatuo-
mioilta seka alkoholi- ja huumeongelmilta. Mielenterveysongelmia aiheuttivat 
epasopiva seksuaalinen kayttaytyminen, koulunkaynnin ongelmat ja lainrik-
komukset. FAE-diagnoosi ja korkea alykkyystaso (>70) seka toisen asteen vau-
rioituminen esiintyivat usein yhdessa. (Streissguth ym. 1997,35-36.) 

1.4.1 Riskiprosessi: kehityksen este ja mahdollisuus 

Kehitys ei kulje suoraviivaisesti eika aina etene toivottuun lopputulokseen, 
vaan ihmisen kehitysta seuraa jo hedelmoittymishetkesta alkaen erilaisia riski-
tekijoita. Riskin maaritelmia on runsaasti. Riskien vaikutus kehityskulkuun on 
osoittautunut vaikeaksi ennustaa. Monet riskilapset ovat kehittyneet normaalis-
ti, kun taas normaalisti syntyneilla on ollut monenlaisia ongelmia. (Hayes 1991, 
208; Jens & Gordon 1991, 212; Horowitz 1992, 61-63; Dunst 1993, 146.) 

Hayesin (1991, 208) mukaan riskilapsitutkimuksissa rajoittunut ennustet-
tavuus on nahty mittausongelmana, ja sen parantamiseksi tutkijat ovat etsineet 
lapsista mitattavaksi sopivia piirteita. Nain kontekstuaaliset tekijat ja yksiloiden 
laaja variaatio ovat jaaneet vaille huomiota. Yksittaisten ihmisen sisaisten teki-
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joitten etsiminen on mekaanista, ja siita heijastuvassa ihmiskasityksessa ihmista 
pidetaan suljettuna systeemina. Eri tieteenaloilla tehtavissa riskitutkimuksissa 
tulisi ottaa huomioon ihmisen kehityksen jatkuvuus ja epajatkuvuus, pysyvyys 
ja muutos seka ihmisten valinen homogeenisuus ja heterogeenisuus, samoin 
kuin todennakoisyys ihmisen kehityskulun ennustamisessa, biologiset, psyko-
logiset ja sosiaaliset riskit seka yksiiolliset erot haavoittuvuudessa ja suojaa-
vuudessa. 

Yleisesti voi sanoa kaikkien ihmisten joutuvan riskitilanteisiin, jotka va i-
kuttavat hyvin eri tavoin. Raskaudenaikaisen ja vastasyntyneisyyskauden riski-
tekijoita pyritaan minimoimaan aitiyshuoltotyolla ja laps en seurannalla laps en 
normaalin kehittymisen varmistamiseksi. Mita suurempi on mahdollisuus, etta 
odotetusta riskista tulee todellinen ongelma, sita intensiivisempaa pitaisi seu-
rannan olla. Silti varhainen lapsen kehitysta tukeva interventio on harvinainen 
raskaudenaikaisen tai varhaisvuosien kehitysriskin vuoksi. (Thurman & Wi-
derstrom 1990, 13-14.) Tutkimusalueellani tama nakyy niin, ettei maassamme 
olla yksimielisia alkoholistiaidin pakkohoidosta raskauden aikana, vaikka siki-
on terveyden tiedetaan olevan vaarassa (Autti-Ramo 1997b, 312). 

Mahdollinen riskin aste maaraytyy osin lapsen haavoittuvuudesta, kun 
taas riskilapseen vaikuttavat seka laps en biologinen tila etta ymparisto ja nai-
den molempien valinen vuorovaikutus. Riskiastetta ei voi ennustaa tasmallises-
ti millaan yksittaisilla testeilla. Riskilapsia tunnistetaan monenlaisilla, eri ika-
vaiheisiin sijoittuvilla arvioinneilla ja mittaamalla eri muuttujia raskaudenaikai-
sista komplikaatioista aina laps en tutkivaan kayttaytymiseen. Yksinkertaisesti 
maariteltyna riski on myohemman kehittymisen vaurioitumista koskeva ennus-
teo (Thurman & Widerstrom 1990, 14; 20-23.) Horowitz (1992,62-63; 79-80) si-
sallyttaa riskikasitteeseen todennakoisyyden. Hanen mukaansa suurta osaa ris-
kitutkimuksista voi pitaa erilaisten vauvaikaisten lapsiryhmien myohempaa 
kehityskulkua ennustavina laskelmayrityksina. Orgaanisista vaurioista ja toi-
mintahairioista viestivat yksittaiset tapahtumat ovat osoittautuneet harvoin ke-
hitystulosta ennustaviksi. Siksi kehitysteoriat ja niihin liittyvat erilaiset mallit 
ovat kayttokelpoisia vain testattavia hypoteeseja tuottavina. Erilaisilla kumula-
tiivisia riskeja koskevilla jarjestelmillakaan ei ole onnistuttu ennakoimaan muu-
tosta. Jens ja Gordon (1991, 219) tahdentavat riskin olevan kasitteena ryhmaa, 
perusjoukkoa koskeva. 

Lasten kehitystutkimuksissa riskitutkijoiden teoreettisena mallina on laa-
jasti kaytetty Samenoffin ja Chandlerin (1975) transaktionaalista mallia. Mallissa 
ei biologisia eika ympariston riskitekijoita pideta pysyvina, vaan vuorovaiku-
tuksellisina. Lapsen biologinen olemus vaikuttaa hoitoymparistoon, joka puo-
lestaan vaikuttaa lapseen, ja nain lapsen kehittyminen tapahtuu vastavuoroises-
ti (ks. Thurman & Wider strom 1990, 24; Horowitz 1992, 63; 66). Jensin ja Gor-
donin (1991, 221) mukaan kehityksen vuorovaikutteisen luonteen vuoksi riski-
kasitteen operationaalistamisessa taytyy ottaa huomioon monia asioita. Synty-
maa edeltavien ja syntyman jalkeisten tapahtumien vaikutusten ennustaminen 
kehityskulkuun on lasten mukautuvaisuuden vuoksi epaluotettavaa. Biologis-
ten tekijoiden ohella psykososiaalisten ja ymparistotekijoiden vaikutukset on 
otettava huomioon kehityskulun tutkimisessa. Kehitysmuutoksia aiheuttavat 
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biologiset ja ymparistotekijat ovat itsessaan aina muuttuvia transaktionaaliseen 
tapaan. 

Riskin maarittelemisesta on yhteiskunnassa poliittisia, taloudellisia ja sosi-
aalisia seuraamuksia. Palveluihin oikeutettujen riskilasten lukumaaran tulisi 
nakya tarjottujen palveluiden talous- ja henkilostoresursseissa. Esimerkiksi Yh-
dysvalloissa eri osavaltioissa riskiryhmat on maaritelty eri tavoin. (Jens & Gor-
don 1991, 214-215.) Siten riskitutkimuksessa nakyvat lapsuuden yhteiskun-
tasidonnaisuus ja yhteiskunnallinen lapsuuden politiikka. 

Horowitz (1992, 84-85) pitaa riskitekijoita koskevaa tutkimusta tarkeana. 
Hanen mukaansa riskitekijoita pitaisi tutkia kontekstissaan, jotta saataisiin tie-
taa, milloin ja miten riskitekija vaikuttaa. Se voi vaikuttaa kehityskulkuun mil-
loin tahansa. Kehityskulun ymmartamisessa tarvitaan organismin ja ymparis-
ton arviointia, kehitystuloksen arvioinnissa seka poikkileikkaus- etta seuranta-
tutkimusta. Riskin tiedostamisen pitaisi johtaa riskilasten interventioon. Horo-
witz (1992) on jakanut riskilasten kehityskulkua ja riskeja koskeneet tutkimuk-
set seuraavasti: 
1. Suuririskiset (high-risk) vauvaikaiset lapset, joissa nykyisin erotetaan bio-

logiseen ja sosiaaliseen riskiin kuuluvat. Tutkimukset ovat keskittyneet 
voimakkaasti kognitiivisen alueen ja alykkyyden mittauksiin. Kohderyh-
mana ovat olleet paaasiassa keskoslapset ja ne vastasyntyneet, joiden ai-
deilla on ollut erilaisia raskausaikaisia riskeja. Myos vaikeisiin elamanolo-
suhteisiin syntyneita lapsia ja heille suunnattuja interventio-ohjelmia on 
tutkittu. Tassa Horowitz mainitsee yhtena esimerkkina FAS-tutkija-
pioneerin Streissguthin tutkimuskumppaneineen (1989) tekeman FAS-
lapsitutkimuksen. Se osoittaa laaketieteellisen FAS-Iapsitutkimuksen koh-
dealueen. 

2. Kontaktihairioita, laiminlyonteja, aggressiivisuutta ja sosiaalista poik-
keavuutta koskeneissa tutkimuksissa on kasitelty keskilapsuutta ja nuo-
ruutta, kayttaytymishairioita ja niihin vaikuttavia syita. Nykyisin tutki-
taan lasten hyvaksikayttoa ja teiniraskauksia. Haavoittuvuus ja haavoit-
tumattomuus, suojaavat ja puskuritekijat seka monenlaiset sosiaalisen 
ympariston stressitekijat vuorovaikutteisessa suhteessa biologisten teki-
joiden kanssa ovat tall a tutkimusalueella kaytettyja termeja. 

3. Kehitykseen vaikuttavaa teratogeenisuutta on tutkittu vauvaikaisilla lap-
silla. Erityisesti on keskitytty ymparistomyrkkyjen, kuten lyijyn, ja ras-
kaudenaikaisen seka varhaisvuosien alkoholialtistusvaikutusten tutkimi-
seen. Riski tarkoittaa tassa ympariston aiheuttamia vaikutuksia kehitty-
va an yksiloon. Kehityksen poikkeamista koskevista epailyista kaytetaan 
suhteellisen haavoittuvuuden kasitetta. Elainkokeet ovat olleet taalla hal-
litsevia, merkittavina poikkeuksina Horowitz mainitsee Streissguthin ym. 
(1989) tutkimukset. Tutkimusryhmani lapset kuuluvat myos talle alueelle. 

4. Kehityspsykopatologinen tutkimus kasittelee laajasti sosiaalisemotionaali-
sia alueita. Tutkimuskohteista sosiaaliset kontaktihairiot ovat vaihtuneet 
psykologisia toimintahairioita, esimerkiksi emotionaalista hairiintynei-
syytta koskeviksi. Tutkittujen lasten ika on vaihdellut keskilapsuudesta 
varhaisnuoruuteen. Talla alueella kaytettyja kasitteita ovat haavoittuvuus, 
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riski, stressi ja selviytyminen seka suojaavat tekijat ja toimintakykyisyys. 
Tanne suomalaiset tutkijat Polkki ym. (1994) ovat keskittaneet tutkimuk-
sensa. Heidan mukaansa riskilasten tutkiminen kehityspsykopatologisessa 
viitekehyksessa on viela uutta. He arvioivat lapsista 10-15 prosentilla ole-
van psykososiaalisia ongelmia, kuten kouluvaikeuksia, depressiota, ahdis-
tuneisuutta, aggressiivista ja epasosiaalista kayttaytymista. Heidan arvi-
onsa mukaan tata enemman on lasten subjektiivisesti kokemia ongelmia. 
(Polkki ym. 1994,27-28.) 

5. Riskitutkimusten uusin alue ovat herkkyyskaudet, joita on tutkittu paaasi-
assa eIainkokeissa. Myos kriittiset kehityskaudet ja optimaalinen jakso 
ovat taalla kaytettyja kasitteita. (Horowitz 1992, 80-82.) 

Laaketieteessa riskilapsista puhuminen on yleista, mutta se on vieIa uutta kas-
vatustieteissa. Siksi Jens ja Gordon (1991, 212) varoittavatkin vaarinymmarta-
misesta ja vaaranlaisista sovellutuksista. Silti edella esitetyn katsauksen perus-
teella tutkimukseeni osallistuneet lap set nayttaisivat kuuluvan ainakin kolmeen 
ensimmaiseen riskiryhmaalueeseen alkoholialtistuksen, huostaanoton ja lasten-
suojeluaseman perusteella. Tutkimustehtavan mukaisesti sivutaan myos kehi-
tyspsykopatologista aluetta. 

FAS:n on havaittu sisaltavan monenlaisia riskeja. Sita on pidetty terveydel-
lisena riskitekijana, johon sisaltyy suuri toiminnanvajavuuksien riski kehitys-
hairioiden ja psykososiaalisten ongelmien ilmaantumisriskin ohella (Aronson 
1984, 29; Tikkanen & Heinonen 1984, 898; Kaminski & Larroque 1996, 57-58; 
Nybo Andersen & Olsen 1996,289; Weiner & Morse 1996,283; Streissguth ym 
1997,36-37). Rutteria (1989,27) mukaillen on valttamatonta painottaa, etta kehi-
tykseen vaikuttavat seka hyvat etta huonot kokemukset. Negatiiviset kokemuk-
set saattavat olla suojaavia ja stressikokemuksista selviytyminen saattaa osal-
taan luoda vastustuskykyisyytta. Tassa piirtyykin riskiin sisaltyva mahdolli-
suuden ulottuvuus. 

Riskiluokituksen kayttaminen sinallaan on hyodytonta, ellei tieto vality 
interventioihin. Varhainen interventio on osoittautunut kannattavaksi. (Jens & 
Gordon 1991, 213-214.) Myos vuorovaikutuksen dynaaminen luonne tulisi ot-
taa huomioon, jolloin lapsen ja hanen ymparistonsa valista transaktionaalista 
vuorovaikutusta muokkaamalla voidaan merkittavasti muuttaa kehitystulosta 
(Rutter 1987, 319-329). 

1.4.2 Suojaavat proses sit ja haavoittuvuus 

Suojaavat tekijat ovat tulleet hyvin keskeiseksi psykiatrisissa riskitutkimuksis-
sa, joissa on pitkaan nojauduttu Garmezyn (1985) suojaavien tekijoiden luoki-
tukseen. Siihen kuuluvat persoonallisuuspiirteet, kuten itsetunto, perheen yh-
teenkuuluvuuden tunne ja ristiriidattomuus seka ulkopuolisen tukijarjestelman 
olemassaolo, joka rohkaisee ja vahvistaa laps en selviytymispyrkimyksia. (ks. 
Rutter 1987, 316; Jens & Gordon 1991, 219.) 

Rutter (1987, 316-317) yhdistaa suojaavat tekijat psyykkiseen joustavuu-
teen. Psyykkinen joustavuus ilmentaa yksilollisia reaktiota riskitekijaan, mutta 
se ei ole pysyva ominaisuus. Joustavuus saattaa vaihdella tilanteesta toiseen. Se 
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on laajempi ilmio kuin haavoittuvuus ja suojaavat prosessit, jotka puolestaan 
ovat saman kasitteen eri puolia, eivat erillisia. Mutta niiden vaikutus nakyy 
vain, kun ne yhdistyvat riskitekijaan. Voi olla, etta haavoittuvuus ja suojaavat 
tekijat eivat vaikuta riskittomaan vaestoon tai niiden vaikutus voimistuu riski-
muuttujan olemassaolosta. 

Suojaavuus ja haavoittuvuus valittyvat epasuorasti, ja siihen tarvitaan jon-
kinasteisesta vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen tulee kuitenkin olla dynaa-
mista, koska se muuttaa toisen muuttujan vaikutusta eika silla itsellaan ole valt-
tamatta suoraa vaikutusta. Tama interaktiivinen ominaisuus taytyy testata em-
piirisesti, koska ilman tata ominaisuutta ei ole syyta erottaa riskimekanismeja 
haavoittavista prosesseista. Haavoittavat ja riskimekanismit eroavat toisistaan 
siina, etta riskimekanismit johtavat suoraan jonkinasteiseen sairastumiseen. 
(Rutter 1987, 317-319.) 

Rutter (1987, 318) suosittelee kaytettavaksi prosessi- tai mekanismi-termeja 
muuttujan tai tekijan sijaan. Mika tahansa muuttuja voi yhdessa tilanteessa 
toimia riskitekijana mutta toisessa sarna voi olla haavoittava. Tapahtumassa 
prosessi tai mekanismi on yksittaista tekijaa maaraavampi, eika tarkoituksena ei 
ole etsia hyvaa oloa tuottavaa yksittaista tekijaa. Ennaltaehkaisemisenkin kan-
nalta on parempi tutkia sellaisia kehitys- ja tilannesidonnaisia mekanismeja, 
jotka sisaltavat suojaavia prosesseja. Erilaisissa stressitilanteissa tilanne itses-
saan on merkitykseUinen, mutta myos yksittainen suojaava tekija saattaa edis-
taa joustavuutta. Suojaavuus syntyy niista adaptiivisista muutoksista, jotka seu-
raavat selviytymiskokemuksista. Se saattaa syntya jopa muuttujasta, joka sisal-
taa terveysriskin tai sosiaalisen toimintakyvyn riskin. Tasta on esimerkkina 
adoptio. 

Seka suojaavuutta etta haavoittuvuutta maarittaa vastavuoroisuus, mutta 
molempia kasitteita tarvitaan. Monet haavoittavat ja suojaavat prosessit ilme-
nevat erityisesti yksilon elaman kaannekohdissa, eivat niinkaan pitkakestoisissa 
tapahtumissa tai kokemuksissa sinallaan. Suojaavia prosesseja ovat onnistunee-
seen lopputulokseen johtaneet tapahtumaketjut seka ne prosessit, jotka eroavat 
riskiprosesseista. Suojaavat prosessit -termia kaytetaan silloin, kun kehityskul-
kuun sisaltyy elamankulun muuttuminen riskista sopeutumista myotailevaksi. 
(Rutter 1987, 318-319.) 

1.4.3 Suojaaviin prosesseihin vaikuttavat tekijat 

Suojaavissa prosesseissa vastavuoroisella vuorovaikutuksella on ratkaiseva roo-
Ii, mutta viela ei ole kyetty selvittamaan sita, miksi riskitekijan puuttumiseUa ei 
ole merkitysta, eika sita, millaisia psykologisia mekanismeja voisi vuorovaiku-
tukseen sisaltya. Joillakin tekijoilla on kuitenkin havaittu olevan merkitysta. 
Naista ensimmainen on sukupuoli. Monissa perheen ristiriitatilanteita koske-
neissa tutkimuksissa on poikien havaittu olevan tyttoja alttiimpia emotionaali-
sille ja kayttaytymisen hairioille. Poikien alttius psykososiaalisille paineille saat-
taa oUa verrattavissa miesten naisia suurempaan fyysisille onnettomuuksille 
altistumiseen. Osaltaan tata selittaa myos poikien tyttoja suurempi neurologi-
nen vaurioituminen. (Rutter 1987, 319-320.) 
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Vanhempien on havaittu riitelevan enemman poikien kuin tyttojen kanssa. 
Perheen hajotessa pojat sijoitetaan tyttoja useammin laitoshoitoon, mika lisaa 
heidan psyykkisen sairastumisen riskiaan. Pojilla on emotionaalisissa stressiti-
lanteissa tyttoja voimakkaampaa oppositiokayttaytymista, joka synnyttaa van-
hemmissa negatiivisia reaktioita. Aikuiset reagoivat poikien aggressioon joko 
rankaisemalla tai vetaytymalla tilanteesta, vastaavasti kuin vertaistoveritkin. 
Aitien on huomattu rankaisevan poikia useammin kuin tyttoja, mika puoles-
taan ruokkii poikien negatiivista kayttaytymista. Poikien ujoutta pidetaan nega-
tiivisena, tyttojen puolestaan viehattavana. Naissukupuoleen sijoittunut suojaa-
vuus johtuu osaltaan vahaisesta riskitekijoille altistumisesta eri tilanteissa. (Rut-
ter 1987, 319-320.) 

Temperamentti on toinen vastavuoroinen tekija, joka vaikuttaa samoin 
kuin edella. Lapset, joilla on vaikea temperamentti tai siihen liittyvia piirteita 
(epasaannolIisyys, heikko mukautuvaisuus, negatiivinen mieliala, matala tur-
hautuneisuuskynnys), herattavat herkasti vanhempien vihamielisyyden, kritii-
kin ja suuttumuksen. Nama lapset ovat usein myos syntipukkeja. Kolmas suo-
jaaviin prosesseihin vastavuoroisesti vaikuttava tekija on vanhempi-lapsi -suh-
de. Perheen ristiriitoja tutkittaessa on yhden hyvan vanhempi-lapsi -vuo-
rovaikutussuhteen havaittu vahentavan psyykkisen sairastumisen riskia. Siihen 
liittyvaa mekanismia ei viela tunneta. Tallaisissa perheissa hairiot saattavat olla 
lievia tai se vanhempi, johon lapsella on hyvat suhteet, on saattanut suojata las-
ta riitatilanteissa. Toisaalta hyvan suhteen tuoma turva kohottaa lapsen itsetun-
toa, ja tama saattaa nakya suojaavana vaikutuksena. (Rutter 1987, 321.) 

Hyva aviosuhde ja avioitumisen suunnitteleminen havaittiin olevan suo-
jaava tekija laitoksissa kasvaneille tytoille. Samoin koulukokemukset olivat 01-
leet suunniteimallisilla tytoilla hyvia, menestys saattoi olla joko akateemista tai 
ei-akateemista. Koulumenestykseen vaikuttivat tutkimukseen osallistuneiden, 
laitoksessa kasvaneiden tyttojen osallistuminen yleisopetukseen ja se, etta sa-
man laitoksen lapset sijoitettiin eri kouluihin. Myos vanhempien varhainen 
menettaminen on havaittu merkitykselliseksi suojaavuudessa. Sen on havaittu 
olevan haavoittava kokemus, joka ilmaantuu psyykkisena hairiintymisena vas-
ta ian myota yhdistyessaan riskitekijoihin. Brownin ja Harrisin (1978) tutkimuk-
sessa ennen 11 ikavuotta tapahtunut aidin menettaminen osoittautui merkitta-
vaksi aikuisian depression syyksi negatiivisten elamanmuutosten tai pitkaai-
kaisten vaikeuksien yhteydessa. Haavoittuvuutta aiheutti ennen kaikkea tun-
nesuhteeseen perustavan hoivan puuttuminen, joka koskettaa yleisemminkin 
vanhempi-lapsi -suhdetta. Riskitekijaan vaikuttavaksi, haavoittavaksi tekijaksi 
on havaittu opittu avuttomuus, vastaavasti kuin alhainen itsetuntokin. Kuiten-
kin valittava tekija saattaa sis alta a paljon muutakin kuin heikon itsetunnon. 11-
meisesti ihmisen kayttaytymisessa onnettomat elamankokemukset vaikuttavat 
siten, etta niista tulee itseaan toteuttavia ennusteita. (Rutter 1987, 321-324.) 

Viimeinen suojaavien prosessien vastavuoroinen tekija ovat kaannekoh-
dat, joiden rooli on havaittu merkittavaksi avioliiton ja tyouran suunnittelemi-
sessa. Myonteisten koulukokemusten on todettu vaikuttavan epasuorasti, johon 
jo koulun valinta on osaltaan johtanut. Myos henkilokohtaisilla paatoksilla kou-
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lun jalkeiseshi elamasta on merkitysta jatkokoulutukseen ja ty6paikan valin-
taan. (Rutter 1987, 324-325.) 

1.4.4 Suojaavia prosesseja viilittiiviit mekanismit 

Vuorovaikutuksessa vastavuoroisesti valittyvia riskivaikutuksia ja suojaavia 
vaikutuksia kaytetaan ensisijaisesti erilaisten mahdollisuuksien kuvaamiseksi. 
Niiden avulla voidaan ennakoida suojaavia prosesseja, vaikka ne ovatkin hyvin 
vaihtelevia. Tassa yhteydessa kasitellaan neljaa suojaavaa prosessia valittavaa 
mekanismia (mediating mechanisms), jotka ovat riskivaikutusten vahentami-
nen ja lieventaminen, negatiivisten ketjuuntuneiden seuraamusten vahentami-
nen, itsearvostuksen ja itsetunnon luominen ja sailyttaminen seka mahdolIi-
suuksien avaaminen. (Rutter 1987, 325.) 

Yksil61Iisten riskivaikutusten vahentaminen tai lieventaminen on merkit-
tava prosessi. Sita voidaan toteuttaa kahdella tavalla: ensiksi muuttamalla lap-
seen vaikuttavan riskitekijan merkitysta tai sen mahdollisia seuraamuksia, ja 
toiseksi joko vaikuttamalla laps en riskialtistumiseen tai olemalla henkil6kohtai-
sesti mukana riskitilanteissa. Yksil6n oma arviointikyky ja kognitiivinen toimin-
ta vaikuttavat riskitekijaan ja sen seuraamusten muuttamiseen. Monia riskiteki-
j6ita voidaan ottaa huomioon etukateen, eivatka stressikokemukset ole aina va-
hingollisia. Elamassa joutuu kohtaamaan ei-toivottavia tapahtumia, joissa on 
mukana kaikenlaisia stressaavuuden muotoja ja vastoinkaymisia. Naita eivat 
lapsetkaan voi valttya kohtaamasta. Selviytymiskokemukset saattavat osaltaan 
suojata erityisesti silloin, kun altistuminen on sen tyyppista ja asteista, etta se on 
hallittavissa lapsen kapasiteetin ja sosiaalisen tilanteen huomioiden. Toisena 
vaihtoehtona yksil611isten riskivaikutusten vahentamisessa on riskivaikutuksia 
sisaltavien tapahtumien kasitteleminen. (Rutter 1987, 325-326.) 

Riskialtistumiseen vaikutettaessa toimenpiteet kohdistetaan lapsen koh-
taamiin riskitilanteisiin tai niihin sisaltyvan riskin lieventamiseen. Tasta on 
esimerkkina vanhempien ohjauksen merkitys, joka on nakynyt toveriryhmien 
valikoitumisessa ja lasten vapaa-ajan jarjestamisessa. Vanhempien ohjaus on 
toiminut palautteena lapselle hyvaksyttavasta kayttaytymisesta. Riskiperheissa 
on havaittu lasten riskialtistumisessa sukupuoli- ja temperamenttieroja. Ta1l6in 
suojaavuudessa keskeista ovat lapsen ominaisuudet, jotka vaikuttavat hanen ja 
vanhempien valise en vuorovaikutussuhteeseen. Tasainen mieliala, mukautu-
vaisuus, ennakoitavissa oleva kayttaytyminen, lievat emotionaaliset reaktiot ja 
uusiin tilanteisiin sopeutuminen vaikuttavat kaikki osaltaan lasten selviytymi-
sessa, mutta my6s laps en huumorintajulla on oma osuutensa. Riskialtistumises-
sa lasten omalla toiminnalIa, esimerkiksi fyysisilla siirtymisilla tai emotionaali-
silla etaisyydenotoilla saattaa olla merkitysta. (Rutter 1987, 326-327.) 

Kun pyritaan vahentamaan negatiivisia ketjuuntuneita seurauksia, pitka-
aikaisen riskikokemukselle altistumisen haitat vahenevat. Ta1l6in vuorovaiku-
tussuhteet ovat suojaavuudelle merkityksellisia. Vanhempien menetyksen ko-
kemuksissa ratkaisevaksi tekijaksi on havaittu tunnesuhteeseen perustuvan 
hoivan puuttuminen tai joissakin tapauksissa laitokseen joutuminen. Ta1l6in 
suojaavat interventiot voidaan rakentaa tukemalla jaljellejaanytta vanhempi-
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lapsi -suhdetta tai sellaista korkealaatuista hoitoa, jossa varmistetaan vuorovai-
kutussuhteiden pysyvyys. (Rutter 1987, 327.) 

Lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu yksilon kasitykset ja tuntemukset 
itsestaan ja sosiaalisesta ymparistostaan merkityksellisiksi. Aivan yhta tarkeita 
ovat kyky selviytya elamanmuutoksista ja kyky kontrolloida omaa elamaansa. 
Nama kasitykset ja tuntemukset ovat seka kognitiivisia etta affektiivisia. Yksi-
loa suojaaviksi tekijoiksi on havaittu omanarvontunto, itsetunto, itseluottamus 
ja elamassa selviytymisen tunne. Naiden syntymiseen vaikuttavat seka turval-
linen ja tasapainoinen, rakkauteen perustuva henkilokohtainen vuorovaikutus-
suhde etta onnistumiset yksiiolle merkittavien tehtavien suorittamisessa. (Rut-
ter 1987, 327.) 

Varhaislapsuudessa kiintymyssuhde vanhempiin on henkilokohtaisista 
vuorovaikutussuhteista merkittavin itseluottamuksen ja itsetunnon syntymises-
sa. Turvallinen ja tasapainoinen vanhempi-Iapsi -suhde luo suojaavuutta myo-
hempia riskitilanteita vastaan. Kasitykset itsesta eivat kuitenkaan rajoitu vain 
lapsuuteen, va an ne muokkautuvat elamankokemusten myota lapi elaman. Ai-
kuisiassakin hyvat, laheiset ihmissuhteet tukevat ihmisen myonteisia kasityksia 
itsestaan ja arvostaan toisten silmissa. Koulunkaynnissa itsetuntoon ja itseluot-
tamukseen valittyvat onnistumisen kokemukset voivat sisaltaa sosiaalista suo-
siota, vastuunkantamisen kokemuksia ja perinteista koulumenestysta seka me-
nestymista ei-akateemisissa oppiaineissa (liikunta, musiikki, kasityot). Suojaa-
vuuden on arveltu sijoittuvan useille eri alueille, mutta sita ei viela tarkkaan 
tunneta. (Rutter 1987, 327-328.) 

Ihmisen itseluottamus ja itsetunto eivat ole sellaisenaan yksilon pysyvia 
ominaisuuksia, vaan ne muokkautuvat uusissa kokemuksissa. Tammoisina ko-
kemuksina pidetaan ihmisen elaman kaannekohtia. Koulunkaynnin aloittami-
sessa kaannekohtavaikutuksia ovat toveriryhmassa tai koulutyossa menesty-
minen. Menestys naissa saattaa suojata heikoista kotioloista tulleita lapsia, vas-
taavasti epaonnistumisesta voi seurata haavoittuvuutta tai riskeja. Palkitsevat 
vapaa-ajan harrastukset saattavat olla kaannekohtia. Nuoruusiassa rakkaus-
suhdetta ja itsenaistymista seka onnistumisen kokemuksia tyoelamassa, aviolii-
tossa ja vanhemmuudessa voidaan pitaa kaannekohtina. Ne saattavat muuttaa 
ihmisen elamankulkua adaptiiviseen suuntaan. (Rutter 1987, 328.) 

Mahdollisuuksien avautuminen tassa yhteydessa koskee kaannekohtia. Se 
on havaittavissa selvimmin koulunkaynnissa, jossa menestymalla avautuu 
mahdollisuuksia ylempiin koulutusasteisiin tai monipuolisiin tyopaikkoihin. 
Myos esimerkiksi paikkakunnan muuttamisella ja varusmiespaivelulla on ha-
vaittu olleen kaannekohtavaikutuksia. (Rutter 1987, 328-329.) 

Tassa tutkimuksessa nojaudun Rutterin (1989, 27) kehityskulun luonneh-
dintaan, jossa han painottaa suojaavien ja riskitekijoiden seka niiden keskinai-
sen vuorovaikutuksen huomioonottamista korostaen molemmissa prosessiomi-
naisuutta. Kasittelen riskiprosesseja ja suojaavia prosesseja niita kuormittavien 
tai tukevien tekijoiden ja niita yhdistavien valittavien mekanismien kautta. Nii-
den pitaisi ilmeta epasuorasti lasten elamantilanteissa ainakin kahteen riskiteki-
jaan, lastensuojeluasemaan ja sikioaikaiseen alkoholialtistumiseen yhdistynee-
na. 
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1.5 Tutkimustehtava 

Taman tutkimuksen tehtavana on kasitella huostaanotettujen, sikioaikana alko-
holille altistuneiden lasten eIamantilannetta ja siina nakyvia riskiprosesseja ja 
suojaavia prosesseja. Tama tapahtuu kuvaamalla riskiprosesseja ja suojaavia 
prosesseja kuormittavia tai tukevia tekijoita seka arvioimalla naihin tekijoihin 
yhteydessa olevia valittavia mekanismeja. Suojaavia prosesseja valittavat sellai-
set mekanismit, jotka vahentavat tai lieventavat riskivaikutuksia, vahentavat 
negatiivisia ketjuuntuneita seuraamuksia, tukevat itsetuntoa ja itsearvostusta 
seka avaavat uusia mahdollisuuksia. Riskiprosessia valittavina mekanismeina 
pidetaan tassa suojaavaa prosessia valittaville mekanismeille vastakkaisia, haa-
voittavia mekanismeja. (Ks. Rutter 1987, 316-329.) Tutkimustehtavaan sisaltyy 
myos sikioaikaisen alkoholialtistumisen aiheuttamien toiminnanvajavuuksien 
ja haittojen kuvaus ja arviointi. 

Maarittelen elamantilanteen, riskiprosessien ja suojaavien prosessien ku-
vaamisen ja arvioinnin kontekstin Lampiseen (1987, 23) tukeutuen. Hanen mu-
kaansa elamantilanne on tamanhetkinen tai muu ajallisesti selvasti rajattu osa 
kunkin ihmisen omasta elamankokonaisuudesta. Maaritelma tuntui hyvin so-
pivalta lapsuuteen sijoittuvaan lapsen elamantilanteeseen (ks. Bardy 1996b, 200-
204) seka mielenkiintoni kohteisiin: lasten arkipaivaan, ekologiseen arviointiin 
ja nakemykseeni lapsen kehittymisesta. EIamantilanne saatelee kunkin ihmisen 
todellisuutta ja siihen mukautumista, osittain se on kohtalonomainen. Ihminen 
ei voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisten vanhempien lapseksi tai millai-
seen ymparistoon han syntyy. Monia elamantilanteensa sisaltoja han kuitenkin 
voi ja hanen pita akin valita, ja muunnella siten eIamantilannettaan. (Siltala 
1987,64.) 

Tassa tutkimuksessa elamantilanteen kasite koostuu sosiaalisen vuorovai-
kutuksen kautta rakentuvasta todellisuudesta. Siihen kuuluvat seuraavat piir-
teet: lapsi yksilona (ominaisuudet), fyysiset piirteet (toimintaymparistot), sosi-
aaliset piirteet (henkilot, joilla on erilaiset roolit ja suhteet lapseen) ja toiminnal-
liset piirteet (ne toiminnot, joita tutkimukseen osallistunut lapsi tekee tai joita 
hanen kanssaan tehdaan ja joihin liittyy naiden toimintojen sosiaalinen merki-
tys). (Ks. Apter 1982, 236; Thurman & Wider strom 1990, 191-192; Siekkinen 
1992,21.) 

Elamantilannetta arvioidaan lapsen mikroymparistoissa. Siina on mukana 
kohderyhman lastensuojeluaseman perusteella lastensuojelukaytantojen ar-
viointi. Lasten sikioaikaista alkoholialtistumista arvioidaan yksilollisten seu-
raamusten ja yhteiskunnan tasolla tutkimus- ja kuntoutuskaytantojen perusteel-
lao Yksittaisen lapsen arviointi sijoittuu tutkimushetkeen, josta saatu elamanti-
lanteen arviointi on vain osa naiden lasten elaman kokonaisuutta ja elaman-
kaarta (ks. Rutter 1989, 25-28). 

Pyrin tutkimuksellani ensisijaisesti valottamaan lasten kuntoutuksen eli 
hoidon, kasvatuksen ja opetuksen tarvetta ja mahdollisuuksia (ks. Horowitz 
1992, 84-85; Cohen & Erwin 1994, 249). Nama Iahtokohdat sulautuvat kasva-
tuksen ja erityiskasvatuksen viitekehykseen, koska molemmissa pyritaan muu-
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toksen luomiseen ja lasten auttamiseen tai tukemiseen (ks. Lehtovaara 1992, 
345; Ladonlahti & Pirttimaa 1998, 42). Talla lahestymistavalla tavoittelen Bar-
dyn (1996a, 47) lapsitutkimukselta kaipaamaa nakokulmaa: last en psykososiaa-
lisia ongelmia ja riskeja koskevaa tutkimusta, jossa eri tieteenalojen lapsitutki-
mus yhdistetaan. Hanen mukaansa riski- ja kompetenssiorientoitunutta tutki-
musta yhdistamalla voi olla mahdollista pohtia lapsuuden perifeerisen aseman 
yhteyksia syrjaytyviin lapsiyksiloihin. 



2 FAS DIAGNOOSINA JA TUTKIMUSKOHTEENA 

Sikioaikaisista alkoholialtistumisista tunnetaan yleisimmin sen vakavin muoto 
eli fetaalialkoholisyndrooma (FAS). FAS on tunnistettu ensimmaisen kerran 
Lemoinen tutkimusryhmassa Ranskassa 1968, mutta sen diagnostiset kriteerit 
ovat lahtoisin Yhdysvalloista. Ne pohjautuvat Jonesin ja Smithin vuonna 1973 
julkaisemaan tutkimukseen sikioaikaisesta alkoholialtistumisesta (Autti-Ramo 
1997b, 308; Streissguth 1997, xi). Yhdysvaltojen valtakunnallinen alkoholismin 
tutkimusryhma Fetal Alcohol Study Group of the Research Society on Alcoho-
lism (RSA) asetti vuonna 1980 minimikriteerit FAS:lle, ja ne ovat edelleen kay-
tossa (Autti-Ramo 1997b, 308). FAS:n maarittamisessa kaytettavaksi suositellut 
kriteerit ovat Rosettin (1980) mukaan seuraavat: 

1. Prenataalinen ja/tai syntymiin jiilkeinen kasvun hidastuminen: pituus, paino ja/tai 
piiiinympiirysmitta aile 10 persentiilin raskauden kestoon niihden 

2. Keskushermostoviitteet (involvement): merkkejii neurologisesta poikkeavuudesta, 
kehitysviiviistymii tai iilykkyyden heikkeneminen (impairment) 

3. Tyypilliset poikkeavat kasvonpiirteet ainakin kolmessa seuraavista piirteistii: 
a) pienipiiisyys: piiiinympiirys aile 3 persentiiliii 
b) pienisilmiiisyys ja/ tai lyhyt luomirako 
c) heikosti kehittynyt yliihuulivako, ohut yliihuuli ja/tai litteii yliileuan alue 
(Rosett 1980, 597-599.) 

Aronson (1984, 8-9) on tutkimuksissaan edellyttanyt, etta taydelliseen FAS-
diagnoosiin sisallytetaan syntymanjalkeisen pituuskasvun pysyva heikkenemi-
nen. Muissa tutkimuksissa keskushermostoviitteissa ja sen sis alIos sa kaytetaan 
vaihtelevia kasitteita, mutta tarkastelen niita Iahemmin jaljempana. Stratton, 
Howen ja Battaglia (1996) ovat uusineet kriteereja, ja heidan maarittelyaan ovat 
useat tutkijat siteeranneet (esim. Autti-Ramo 1997c, 121; Mattson & Riley 1997, 
3; Streissguth ym. 1997,28-29). Jokainen heist a on sisallyttanyt naihin kriteerei-
hin hieman eri asioita, ja olen niista koostanut seuraavat osatekijat: 

1. Varmistettu raskaudenaikainen alkoholialtistus 
2. Tyypilliset kasvonpiirteet: lyhyt luomirako, litteii kasvojen keskiosa, sileii ja /tai 

pitkii yliihuulivako ja ohut yliihuuli 
3. Kasvun jiilkeenjiiiineisyys viihintiiiin yhdessii seuraavista: 

a) alhainen syntymiipaino suhteessa raskauden kestoon 
b) viihiiinen painonlisiiys, joka ei selity ravinnonpuutteella 
c) suhteellisen painon alentuminen 
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4. Keskushermoston toimintahiiirio/vaurio saattaa vaihdella, mutta se sisiiltiiii viihin-
tiiiin yhden seuraavista: 
a) pienipiiisyys 
b) aivojen rakenteellinen poikkeavuus 
c) erilaiset neurologiset tai kiiyttiiytymispiirteet, kuten kiivelemisongelmat, hyperak-
tiivisuus, tarkkaavaisuusongelmat, oppimisvaikeudet tai kehitysvammaisuus. 

FAS on tunnusomainen oireyhtyma, mutta fetaalialkoholiefektia (FAE) pide-
taan vaikeasti tunnistettavana. Se voidaan todentaa silloin, kun FAS:n feno-
tyyppi tayttyy osittain ja/tai keskushermoston toimintahairi6 voidaan havaita, 
mutta FAS-diagnoosia ei voida vahvistaa piirteiden puuttumisen takia, ja kun 
muut diagnoosit voidaan sulkea ulkopuolelle (Streissguth, Randels & Smith 
1991, 584). Autti-Ram6 (1993, 86) on sisallyttanyt FAE-diagnoosiin keskusher-
most on toimintahairi6n ja kasvun jalkeenjaaneisyyden ilman tyypillisia poik-
keavia kasvonpiirteita. Hanen mukaansa keskushermoston toimintahairi6 saat-
taa kuitenkin ilmeta vasta kouluiassa. Tuolloin laps en edellytetaan hallitsevan 
vaativia kognitiivisia taitoja, joita ta1l6in voidaan testata. FAE-Iasten lukumaara 
nayttaakin lisaantyvan ian my6ta. FAS ja FAE merkitsevat kliinisia oireita ja 
pysyvia vaurioita, jotka kestavat syntymasta aikuisuuteen. (Rosett 1980, 642; 
Autti-Ram61993, 7-11; Shriver & Piercel1994, 163.) 

Tutkimusprosessini edistyessa raskaudenaikaista alkoholialtistusta ku-
vaavat diagnoosit ovat lisaantyneet. Tama kehitys on levinnyt niin laajalle, etta 
on esitetty koko terminologian uudelleenarviointia (Streissguth ym. 1997, 26). 
Tutkimuksissa kaytetaan FAS:aa lievimmista alkoholivaurioista FAE:n ohella 
lyhennetta ARBD (Alcohol Related Birth Defects) (Isabell & Barber 1993, 262; 
Morse 1993,25; Spohr 1996, 207; Whitty & Sokol 1996,5) seka ARND (Alcohol 
Related Neurodevelopmental Deley /Disabilities) (Autti-Ram6 1997a, 277; 2000, 
406; Clarren & Astley 1997, 47; Streissguth ym. 1997, 28). Lisaksi saksalaisissa 
tutkimuksissa kaytetaan kasitetta alkoholiperainen alkion kehityshairi6 AE (Al-
cohol Embryopathy) (Majewski 1996, 15). 

Jos siki6aikaista alkoholialtistumista ei voida varmistaa, kaytetaan diag-
noosina PFAE (Possible Fetal Alcohol Effects) niista henkil6ista, joilla on joita-
kin FAS-piirteita (Streissguth 1997, xii). My6s diagnoosi PFAS (Possible or Pro-
bable Fetal Alcohol Syndrome) on annettu vuosien saatossa joillekin lapsille, 
joita on pidetty rajatapauksina. Heilla keskushermoston toimintahairi6 ja poik-
keavat kasvonpiirteet ovat olleet diagnostisten kriteerien mukaiset, mutta kas-
vuviive on ollut marginaalinen. (Clarren & Astley 1997, 47; Streissguth ym. 
1997,28). Streissguthin (1997, xiii) mukaan vuonna 1996 Institute of Medicinen 
(10M) FAS:aa kasittelevassa julkaisussa (Stratton, Howe & Battaglia 1996) esi-
teltiin ensimmaisen kerran ARND-termi, johon sisallytettiin seka FAE etta 
PFAE. Eri tutkimusryhmissa kaytetaan eri termeja siten, etta Clarren tutkimus-
kumppaneineen suosittelee FAE:n ja PFAE:n kaytt6a ja Streissguth tutkimus-
ryhmineen puolestaan ARND-termia. Mattson ja Riley (1997, 4) kayttavat si-
ki6nkehityksen aikaisesta alkoholialtistuksesta kasitetta Prenatal Exposure to 
Alcohol (PEA) silloin, kun FAS:n kriteerit eivat taysin tayty, mutta raskauden-
aikainen alkoholinkaytt6 on todettu. Heidan mukaansa naiden lasten tunnista-
mista vaikeuttaa se, etta heidan kayttaytymisensa muistuttaa laheisesti yleista 
kehityshairi6ta. 
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Suomessa arvioidaan olevan vuosittain n. 400-600 laps ella aidin raskau-
denaikaisen alkoholinkayttoon viittaavia keskushermostohairioita, FAS-Iapsia 
arvioidaan syntyvan 80 ja FAE-Iapsia 150 (Autti-Ramo 1993, 84; 1997c, 123). 
FAS:n liittyvien ongelmien kasvua kuvaa seuraava esimerkki paakaupunkiseu-
dulta. Jo muutamia vuosia sitten Helsingin kaupungin sosiaaliviraston perhe-
hoitoon sijoitetuista 614 lapsesta 76:lla oli tai epailtiin olevan joko FAS tai FAE. 
Heidan lukumaaransa oli kuuden vuoden ajanjaksolla (1989-1995) miltei kol-
minkertaistunut. Diagnoosit olivat lisaantyneet selvasti aIle 10-vuotiailla lapsil-
lao (Helsingin kaupungin sosiaalivirasto 1995.) 

Streissguthin ym. (1997,27) mukaan FAS:n ja FAE:n on jo kahdenkymme-
nen vuoden ajan todettu olevan suurimmat tunnetuista kehitysta vaurioittavis-
ta syista. FAS:sta onkin tullut monissa Lansi-Euroopan maissa paaasiallisin syy 
kehitysvammaisuuteen (esim. Spohr 1996, 207). Esimerkiksi Yhdysvalloissa, 
kaikesta huumekeskustelusta huolimatta, alkoholi on siella vaarinkaytetyista 
huumaavista aineista yleisin (Morse 1993,24). 

2.1 Runsas, vaikkakin kapea-alainen tutkimusperinne 

FAS on verrattain tuore diagnoosi, minka vuoksi sikioaikaista alkoholialtistu-
mista koskeneet tutkimukset ovat kohdentuneet tahan kaikkein vakavimpaan 
vaurioon (Streissguth, Bookstein & Barr 1996, 163) ja siihen, etta tutkimukset 
ovat painottuneet laaketieteeseen seka Suomessa etta muualla. Kliinisia ja ko-
keellisia tutkimuksia on jo runsaasti. Niissa on raportoitu aid in raskaudenaikai-
selle alkoholinkaytolle altistuneiden lasten somaattisista ja neurologisista on-
gelmista (Rice 1992, 2-3; Morse & Weiner 1996, 249). Maarallisesti Yhdysvallois-
sa on karttunut eniten taman alan tutkimustietoa (Morse 1993, 23; Majewski 
1996, 16; Spohr 1996,208; Streissguth 1997, xi). Tahan kokoamani tutkimukset 
ovat vain murto-osa tuosta tutkimusperinteesta, tosin esittelen Suomessa aikai-
semmin julkaisemattomia tutkimustietoja. 

Yhdysvalloissa koottiin vuonna 1974 Seattlen tutkimusryhma, jonka ta-
voitteena oli tutkia sikioaikaisen alkoholialtistuksen pitkaaikaisia, teratogeeni-
sia vaikutuksia lapsissa ja sosiaalista alkoholinkayttoa. Alkoholiannostus, altis-
tumisen ajankohta ja olosuhteet olivat tutkimuksen lahtokohtia. Teratogeenisia 
vaikutuksia tutkittiin lasten fyysisessa kasvussa, kasvonpiirteissa ja toiminta-
kyvyssa. Mittareina kaytettiin ianmukaisia neurologisia ja suorituskykya kar-
toittaneita testeja, ja tutkimusasetelma oli prospektiivinen. Tutkimus oli pitkit-
taistutkimus ja yleistettavyyden vuoksi populaatioperustainen. Aineiston keruu 
aloitettiin aitien 5. raskauskuukauden alkaessa, ja syntyneita lapsia on seurattu 
14 ikavuoteen asti (Streissguth ym. 1996, 143). Esittelemani Streissguthin ja ha-
nen tutkimuskumppaniensa artikkelit kuuluvat tuohon projektiin. Psykologian 
professori Kleinfeld (1993a, 8) pitaa Ann P. Streissguthia yhtena tunnetuimmis-
ta FAS-tutkijoista, ja hanen tutkimuksiinsa onkin viitattu usein muissa, sikioai-
kaista alkoholialtistusta kasittelevissa artikkeleissa. 
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Kleinfeld on kansanterveysjohtaja Siobhan Wescottin seka Alaskan yliopis-
ton tutkijoiden kanssa toimittanut kokoomateoksen "Fantastic Antoine Suc-
ceeds" (1993). Siina ei esitella varsinaisia tutkimuksia, vaikka se sisaltaakin joi-
takin tutkimuskatsauksia, vaan se koostuu opettajien ja vanhempien kuvaamis-
ta tapauskertomuksista. Sen tarkoituksena on auttaa ymmartamaan sikioaikana 
alkoholille altistuneiden lasten yksilollisia piirteita ja tarpeita, valittaa koke-
muksellista tietoa ja kaytannollista viisautta naita lapsia kohtaaville seka antaa 
toivoa last en elamaan vaurioitumisesta huolimatta. 

Saksassa Majewski on aloittanut yli kaksikymmenta vuotta sitten ensim-
maiset laaketieteelliset FAS-Iapsitutkimuksensa (Majewski 1996, 18). Siella on 
tehty myos seurantatutkimusta FAS-Iapsista (Spohr, Willms & Steinhaus en 
1993, 907; Spohr 1996; Steinhaus en 1996). Berliinin tutkimukseksi nimetyssa 
projektissa on FAS:n seurantatutkimuksen ohella keskitytty sen aiheuttamiin 
elektroenkefalografisiin poikkeavuuksiin, pediatrisiin, neurologisiin, psykolo-
gisiin ja psykiatrisiin loydoksiin (Majewski 1996; Spohr 1996; Steinhaus en 1996). 
Ruotsissa Aronson (1984, 12) tutkimuskumppaneineen on tutkinut alkoholis-
tiaitien lapsia monitieteisesti liiaketieteen, psykologian ja sosiaalityon viiteke-
hyksessa alkoholin aiheuttamien vaurioiden laaja-alaisuuden vuoksi. Nama 
tutkimukset ovat jatkuneet edelleen seurantatutkimuksena (Aronson 1997). 
Myos Ranskassa on tehty seurantatutkimusta FAS-Iapsista (ks. Majewski 1996, 
16; Streissguth ym. 1997,27). Lisaksi Espanjassa ja Japanissa on raportoitu FAS-
tutkimuksista, mutta Yhdistyneissa Kansakunnissa alan tutkimusta on vahan. 
Euroopassa on yhdeksassa maassa kartoitettu alkoholistiaitien last en kasvua. 
(Majewski 1996, 15-18.) 

Suomessa vain muutama laaketieteen tutkija on keskittynyt FAS-Iapsiin. 
Halmesmaki (1989) on aloittanut tutkimalla raskaudenaikaisen alkoholikayton 
vaikutuksia sikioon. Autti-Ramon (1993) vaitostutkimuksen tavoitteena oli tar-
kastella raskaudenaikaisen alkoholinkayton keston vaikutuksia lasten neurolo-
gisiin toimintoihin, raskaudenaikaiseen ja syntymanjalkeiseen kasvuun ja poik-
keaviin piirteisiin, selvittaa milloin ja miten alkoholialtistus voidaan tunnistaa 
seka kartoittaa sikioaikaisen alkoholialtistumisen maara Suomessa. (Autti-
Ramo 1993, 37.) Han on julkaissut sikioaikaista alkoholialtistumista koskevia 
artikkeleita (1988; 1997a; 1997b; 1997c), myos yhdessa Granstromin kanssa 
(1996). Lisaksi han on tehnyt 12-vuotisseurantatutkimusta ensimmaisista tutki-
mistaan lapsista (2000). Hanta voinee pitaa maassamme FAS-Iapsiin ja muihin 
sikioaikana alkoholille altistuneisiin lapsiin erikoistuneena laaketieteen tutkija-
na. 

Erityispedagogisiin FAS-tutkimuksiin sisallyttamani artikkelit ovat ame-
rikkalaisia. Yhdysvalloissa on vanhemmille suunnatulla kyselylla kartoitettu 
FAS/FAE-Iasten (N = 14) kayttaytymista ja kouluhistoriaa (Rice 1992). Aidin 
raskaudenaikaiselle huumaavien aineiden kaytolle (alkoholin ja huumeiden 
sekakaytolle) altistuneiden esikoululaisten, erityisopetuksessa olleiden lasten 
(N = 29) kayttaytymispiirteita on tutkittu kouluymparistossa (Cohen & Erwin 
1994). Kaikkiin osavaltioihin suunnatulla erityisopetuksen survey-tutkimuk-
sella on kartoitettu koulujen tietoja FAS:sta (Wentz 1997,89). Tapaustutkimuk-
sena voi pita a Tanner-Halversonin (1997, 78-88) raportoimaa tuloksellista eri-
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tyisopetusprojektia, jossa neljan vuoden ajan tutkittiin raskauden aikana alko-
holille altistuneita poikia (N = 9). Muu erityispedagogiikkaan sijoittamani tieto-
us perustuu siki6aikana alkoholille altistuneita lapsia koskeviin tutkimuskatsa-
uksiin ja artikkeleihin. Isabell ja Barber (1993) ovat pohtineet laaketieteellisten 
tutkimusten soveltumista erityisopetukseen. Kleinfeldin ja Wescotin (1993) te-
oksessa on useita artikkeleita FAS-Iasten opetuksesta. Teoksessa esitettyja ope-
tusmenetelmia Morse ja Weiner (1996,254-255) pitavat FAS:n aiheuttamien on-
gelmien kannalta parhaina. Suomessa aiheen yliopistollista tutkimusta on 
todella vahan. Jyvaskylan yliopistossa ainoa tutkimus on Miinalaisen (1994) pro 
gradu -tutkimus fetaalialkoholisyndroomalapsen kehityksesta ja tuen tarpeesta. 

Olen nojautunut edella mainitsemaani taustaan esitellessani seuraavaksi 
siki6aikaista alkoholialtistumista koskevia tietoja. Lapsinak6kulmaa painot-
taakseni on hyva muistaa heti alussa Morsen ja Weinerin (1996, 254) korostama 
FAS-Iasten erilaisuuden kirjo: kenellakaan lapsella ei ole kaikkia tutkimuksissa 
mainittuja ongelmia. 

2.2 Alkoholin vaikutuksista sikion ja syntyneen lapsen 
kehitykseen 

Alkoholi on yksi voimakkaimmista teratogeeneista, jonka on kiistatta todettu 
hairitsevan siki6n norma alia kehitysta raskauden aikana. Sen on havaittu aihe-
uttavan jalkelaisissa monenlaisia vaurioita. Eri elainlajeja koskeneissa tutki-
muksissa tallaisia teratogeenisia seuraamuksia on todettu olleen epamuodos-
tumat, kasvun jalkeenjaaneisyys, toiminnanvajavuudet ja siki6iden kuolemat. 
Naihin ovat vaikuttaneet alkoholialtistumisen annostus, ajankohta ja olosuh-
teet. (Morse 1993, 23-24; Streissguth ym. 1996, 141.) 

Alkoholi voi vaikuttaa siki6n kehitykseen suoraan vaurioittamalla ja tu-
hoamalla kehittymassa olevien aivojen osia. Epasuorasti se voi vaikuttaa kehi-
tykseen aiheuttamalla hairi6ita aid in istukan toiminnassa tai missa tahansa bio-
kemiallisessa tapahtumassa. Monissa elainkokeissa on aivojen havaittu olevan 
kaikkein vastaanottavaisin elin alkoholille raskauden aikana. Vaikutukset ovat 
nakyneet neurologisessa kehityksessa, vaikka kasvu ja fyysinen kehitys olisi-
vatkin sujuneet ongelmitta. Jo yhdesta tai kahdesta suuresta alkoholiannosmaa-
rasta tietyssa varhaisessa siki6nkehitysvaiheessa voi olla aivoja vaurioittavia 
seuraamuksia. Raskauden varhaisvaiheessa viikoittainen alkoholialtistus aihe-
utti elaimille erilaisia neurologisia vaurioita ja heikkoa oppimista, vaikka siita ei 
seurannutkaan selvia fyysisia epamuodostumia. Hiirien altistuminen siki6nke-
hityksen aikana yksittaiselle alkoholiannostukselle aiheutti pitkaaikaisessa 
muistissa vajavuuksia. (Becker, Randall, Salo, Saunier & Weathersby 1995, 9; 
Streissguth ym. 1996, 141-142.) 

Streissguth ym. (1996, 141-143) ovat havainneet ihmisilla vastaavanlaisia 
tuloksia. Alkoholialtistuksen vaikutukset ovat nakyneet erityisesti syntyneen 
lapsen neurologisessa kehityksessa, syntymapainossa ja my6hemmassa pituus-
ja painokasvussa. Nama seuraamukset ovat olleet selvia, vaikkei FAS:an yhdis-
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tyvia fyysisia poikkeavuuksia eika tyypillisia kasvonpiirteita ole ollutkaan. Joi-
takin neurologisia poikkeavuuksia havaittiin jo kahden paivan ikaisilla lapsilla, 
mutta niita voitiin testata luotettavasti standardoiduilla kehitystesteilla vasta 
lasten ollessa neljan vuoden ikaisia. Neurologiset poikkeavuudet olivat havait-
tavissa parhaiten seitsemantena ikavuotena, ja ne pysyivat samanlaisina aina 14 
ikavuoteen asti. Tarkkaavaisuus, muisti, informaation prosessoinnin nopeus ja 
luotettavuus, matemaattinen ajattelukyky ja fonologinen prosessointi olivat ne 
alueet, joissa sikioaikainen alkoholialtistus nakyi selvimmin. Kouluikaisten las-
ten kayttaytymiseen ja suorituksiin olivat voimakkaimmin yhteydessa raskau-
den aikana kaytetyn alkoholin maara ja sen kasaantuminen. 

Autti-Ramon (1997c, 121-122) mukaan alkoholin jatkuva suurkulutus (yli 
10 alkoholiannosta/viikko tai yli 45 alkoholiannosta/kk) seka humalahakuinen 
juominen (yli 5 alkoholiannosta/kerta) nakyy hyvin varhaisessa vaiheessa eroi-
na last en kasvussa ja suoriutumispisteissa. Yksittaisen lapsen vaurioitumista ei 
voida kuitenkaan ennustaa, koska yksiloiden valilla on huomattavia eroja. FAS-
oireyhtymaan vaikuttavat alhainen sosiaaliluokka ja raskaudenaikainen tupa-
kointi. Naihin Rosett (1980, 630-636) lisaa viela puutteellisen ravinnon, muiden 
huumaavien aineiden kayttamisen ja emotionaalisen stressin. Muita riskitekijoi-
ta ovat alkoholinkayton ajankohta raskauteen nahden, sikion kehitysvaihe altis-
tumisajankohtana, aidin ja sikion geneettinen perima ja aidin terveydentila seka 
isan alkoholinkaytto ja tupakointi. Naiden vaikutuksia ei kuitenkaan pystyta 
erottamaan. Viela ei ole kyetty ratkaisemaan saman alkoholimaaran aiheutta-
mien erilaisten seuraamusten syyta eika myoskaan syyta siihen, miksi kaikki 
alkoholistien lapset eivat ole FAS-Iapsia. Alkoholistien lapsista 4 % arvioidaan 
olevan FAS-Iapsia. (Michaelis & Michaelis 1995, 14; Kaminski & Larroque 1996, 
44-55; Whitty & Sokol 1996, 3.) 

Sosiaalisen alkoholinkayton (1-10 alkoholiannosta viikossa) vaikutus siki-
on ja syntyneen lapsen myohempaan kasvuun ei ole merkittava. Kuitenkin seu-
rantatutkimuksissa on havaittu kognitiivisen suoriutumisen vaikeuksia myos 
lievasti sikioaikana alkoholille altistuneilla lapsilla. Raskauden ensimmaisen 
kolmanneksen aikainen humalahakuinen alkoholinkaytto ennakoi sikion elin-
ten epamuodostumia. Niihin vaikuttavat alkoholin kerta-annoksen maara ja 
sikion veren alkoholipitoisuus. Tutkimuksissa on osoitettu (Halmesmaki 1988), 
etta raskaana olevista alkoholin suurkuluttajista noin kolmasosa pystyy merkit-
tavasti vahentamaan alkoholinkayttoaan ensimmaisen raskauskolmanneksen 
aikana asiallista tietoa saatuaan. Kolmasosan alkoholinkaytto vahenee vasta 
toisen raskauskolmanneksen kuluessa, mutta kolmasosan alkoholinkayttoon ei 
kyeta avohuollon tukitoimin vaikuttamaan. Sikion kasvu- ja kehitysennuste on 
sita huonompi, mita pidempaan aiti on raskauden aikana kayttanyt alkoholia. 
Maailmanlaajuisesti kasvava ongelma ovat ne raskaudet, joiden aikana aiti 
kayttaa sekaisin alkoholia, laakkeita ja huumaavia aineita. (Autti-Ramo 1997c, 
121-122.) 

Halmesmaen (1989, 386) paihdeongelmaisia, raskaana olevia naisia (N = 

85) koskeneessa tutkimuksessa lasten alkoholivauriot ja aidin juomatavat olivat 
yhteydessa keskenaan. Koko raskauden ajan alkoholille altistuneista lapsista 89 
%:lla oli alkoholivaurioita, kun alkoholinkayttoa vahentaneiden aitien lapsilla 
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vastaava luku oli 40 %. Autti-Ramon (1993, 78-86) tutkimuksessa sikion kasvu 
oli tilastollisesti erittain merkitsevasti yhteydessa raskauden viimeisen kolman-
neksen aikaiseen alkoholialtistukseen. Tuolloin syntymanjalkeista saavutuskas-
vua ei havaittu, ja mikrokefalialasten maara kasvoi ajan myota. Alkoholialtis-
tuksen keston myota lisaantyivat lasten fyysiset epamuodostumat. Yksittaisina 
ja lievina niita esiintyi saannollisesti. 

Turvallisuusrajaa raskaudenaikaiselle alkoholinkaytolle ei ole loydetty. 
Siksi on suositeltu, etta siita pidattaydytaan kokonaan (Rosett 1980, 636; Streiss-
guth ym. 1996, 163; Whitty & Sokol 1996, 11; Autti-Ramo 1997c, 121-122). Kui-
tenkin myos alkoholinkayton vahentaminen raskauden aikana on todettu pa-
rantavan sikion ennustetta (Halmesmaki 1989, 384; Autti-Ramo 1993, 86). Aron-
sonin (1984, 24) tutkimuksessa raskaudenaikaisen alkoholinkayton varhainen 
lopettaminen kasvatti sikion kokoa. Seurantatutkimuksessa alkoholikayton en-
nen 12. raskausviikkoa lopettaneiden aitien last en kehitys oli normaali. Koko 
raskauden ajan alkoholia kayttaneiden aitien lasten testitulokset olivat saman-
suuntaisia kuin muissakin tutkimuksissa. Heidan lapsillaan oli monenlaisia hai-
rioita. (Aronson 1997, 15-24.) 

2.3 Diagnostiset kriteerit tutkimusten kohteena 

Sikioaikana alkoholille altistumista ja tallaisia lapsia koskeneet tutkimukset 
ovat keskittyneet oireyhtyman tunnistamiseen. Tama tuntuu ymmarrettavalta, 
koska tarkoituksena on ollut tutkia, millainen alkoholin aiheuttama vaurio oi-
kein on. Diagnostisia kriteereita on tarvittu yksiloiden auttamiseen ja kuntou-
tukseen saattamiseen seka sikioaikaisen alkoholialtistumisen ja FAS:n ennalta-
ehkaisemiseen (ks. Vehkakoski 1998, 82-102). Tama kuvastaa myos FAS:n laa-
ketieteellistamista (ks. Kivirauma 1998, 210-211). Tutkimukseni lahtokohtiin 
viitaten vaarana on se, etta sikioaikana alkoholille altistuneita lapsia arvioidaan 
vain nailla kriteereilla kohdistamalla FAS:n aiheuttamat haittavaikutukset 
pelkastaan yksiloihin, eika yksilon elinymparistoissa olevien yhteisojen osuutta 
haittojen yllapitamisessa ja luomisessa oteta huomioon (ks. Vehmas 1998, 118-
120). Sikioaikana alkoholille altistuneita lapsia koskevat tutkimukset ovat olleet 
ryhmatutkimuksia. Ryhmaa koskevaa tietoa tarvitaan paitsi toteuttamaan ylla 
mainitsemiani tavoitteita, myos helpottamaan lasten ja heidan kanssaan toimi-
vi en ihmisten ymmartamista (ks. Morse & Weiner 1996, 261-262; Streissguth 
ym. 1997,36). 

Kasvun hidastuminen ja tyypilliset poikkeavat kasvonpiirteet. FAS-Iapset ovat nor-
maalia pienempia seka sikiokaudella etta syntyman jalkeen. Heidan kasvunsa 
on hitaampaa kuin 90 %:lla lapsista yleensa, ja vaikka kasvu etenee, vajaus on 
pysyva. Kasvun jalkeenjaaneisyyteen yhdistyvat usein runsaasta alkoholinkay-
tosta aiheutuneet poikkeavat kasvopiirteet, heikentynyt alyllinen toimintakyky 
ja erilaiset neuropsykologiset oireet (Aronson 1984, 24; Streissguth ym. 1985, 
85-91; Day, Robles, Richardson, Geva, Taylor, Scher, Stoffer, Cornelius & Gold-
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smith 1990, 69-70; Streissguth ym. 1996, 161). Pieni paanymparys on yhteydessa 
joko kasvun hidastumiseen (Autti-Ramo 1993, 80) tai keskushermoston toimin-
nan hairioon (Streissguth 1990, 648; Streissguth ym. 1991,584). 

Tyypillisia FAS:n aiheuttamia, poikkeavia kasvonpiirteita Morse (1993,24) 
kuvaa seuraavasti: kasvot ovat keskiosaltaan litteat, nena on lyhyt ja ylostyon-
tyva, silmaraot ovat pienet, silmaluomet riippuvat, nenan ja ylahuulen valinen 
alue on silea ja ylahuuli on ohut. FAS-Iapsilla ja muilla sikioaikana alkoholille 
altistuneilla lapsilla on huomattu olevan myos lukuisia neuroanatomisia poik-
keavuuksia ja fyysisia epamuodostumia, kuten sydanvikoja, kuulovaurioita, 
hampaiston ja muita orgaanisia epamuodostumia (Aronson 1984, 19; Becker 
ym. 1995,6; Mattson & Riley 1997, 3-14). 

Aronson (1984,26) havaitsi yhden lapsen heikon pituuskasvun yhdistyvan 
apatiaan, mutta laps en siirryttya sijaisperheeseen pituuskasvu eteni ja kayttay-
tyminen normalisoitui. Silti muiden sijaishoidossa olleiden lasten pituuskasvu 
ei lisaantynyt. Spohr ym. (1993, 907-910) totesivat FAS-Iasten seurantatutki-
muksessa (N = 60) tyypillisten kasvonpiirteiden heikkenevan lasten ikaantyes-
sa. Pojilla pienipaisyys, lyhytkasvuisuus ja ali paino oli pysyvaa, mutta tytoilla 
paino normalisoitui nuoruusiassa. Tutkijoiden mukaan muutoksista huoli-
matta FAS voidaan diagnosoida viela myohaislapsuudessa ja varhaisaikui-
suudessa. Streissguthin ym. (1985, 85-91) tutkimuksessa tyttojen suhteellinen 
paino kasvoi murrosiassa. 

Keskushermostoviitteet tai toimintahiiiriGt. Tutkimuskirjallisuudessa diagnostisissa 
kriteereissa keskushermoston toimintahairio osoittautui maallikolle kasitteelIi-
sesti epaselvaksi, koska siita kaytettiin monenlaisia termeja. Myos siihen sis alIy-
tetyt piirteet vaihtelivat eri tutkijoilla. Esimerkiksi alussa mainitsemiini dia-
gnostisiin kriteereihin sisaltyva kasite central nervous system -involvement 
(Rosett 1980, 597) ei mielestani suoraan viittaa vaurioon tai hairioon. Kay tan 
siita kuitenkin suomalaisen alan laaketieteen tutkijan Autti-Ramon kaannosta 
keskushermoston toimintahairio (Autti-Ramo 1988,3506; 1997a, 277; 1997b, 308; 
1997c, 120). Muita keskushermoston toimintahairion tilalla kaytettyja kasitteita 
ovat hairio, vaurio, oireet, poikkeavuus, vajavuus ja puutteellisuus, joten toi-
mintahairion luonne kasitteellisestikin vaatisi ehdottomasti tasmentamista. Suo-
men kielessa hairion ja vaurion valilla on suuri ero. Arkikielessa hairio mielIe-
taan ohimenevaksi, vaurio puolestaan pysyvaksi. 

Autti-Ramo (1993, 79-81) esittaa vaitostutkimuksessaan, ettei keskusher-
mostohairion maarittamiselle ole olemassa taysin tarkkoja kriteereita. Autti-
Ramon mukaan keskushermoston toimintahairion tulee olla pysyva, vaikkakin 
se saattaa muuttaa luonnettaan laps en kehityksen edetessa. Poikkeavuuksia 
lapsen suorituskyvyssa taytyy havaita toistuvasti, jotta voidaan puhua kriteeri-
en taydesta tayttymisesta. Hanen tutkimuksessaan naita hairioita havaittiin 
kaikkiaan 72 %:lIa lapsista (N = 82), joilla oli ilmennyt kasvun hidastumista joko 
syntymaa ennen tai sen jalkeen. Tuolloin ei kuitenkaan voitu seurata kaikkia 
lapsia ensimmaisen elinvuoden jalkeen, joten naiden lasten keskushermoston 
toimintahairion luonteesta vaativampien kognitiivisten taitojen kehittyessa ei 
saatu tietoa. Keskushermostohairio oli puhtaana 23 %:lIa lapsista, joiden kasvu 
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oli normaalia. Heilla ei oUut FAS:Ue tyypillisia kasvonpiirteita, mutta heilla oli 
kuitenkin lievia fyysisia epamuodostumia. Olen taulukkoon 1 koonnut eri 
tutkijoiden maaritelmia keskushermoston toimintahairi6sta ja sen 
ilmenemismuodoista. 

TAULUKKO 1 Keskushermoston toimintahairion kasite ja ilmeneminen 

Tutkija 

Aronson 
Lahde: Clarren & 
Smith, 
Rosetti RSA* 
Halmesmaki 

Autti-Ramo 
Lahde: Rosett 

Streissguth ym. 
Lahde: Clarren & 
Smith 

Autti-Ramo 
Lahde: Rosett 

Majewski 

Spohr 
Lahde: Rosett, 
Sokol & Clarrenl 
RSA 
Whitty & Sokol 
Lahde: Rosetti 
RSA* 
Autti-Ramo 

Autti-Ramo 
Lahde: Rosett 

Autti-Ramo 
Lahde: Rosett 
Autti-Ramo 
Lahde: Strattonin 
komitea 

Vuosi-
luku 
1984 

1985 

1988 

1991 

1993 

1996 

1996 

1996 

1997a 

1997b 

1997c 

1997c 

Kaytetty kasite Toimintahairion ilmeneminen 

Keskushermostoviitteet Merkkeja neurologisesta poikkeavuu-
(involvement) desta, kehitysviivastyma tai alykkyy-

den heikkeneminen 

Keskushermostovau-
riot 
Keskushermoston 
toimintahairio, kehitys-
viivastyma tai kehitys-
vammaisuus 
Keskushermosto-oireet 
(manifestations) 

Keskushermoston 
toimintahairio 
(d ysfunction) 
Ei mainintaa 

Keskushermoston 
toimintahairio 

Keskushermoston 
toiminta (function) 

Pysyva keskushermos-
ton toimintahairio 
Keskushermoston 
toimintahairio 

Keskushermoston 
toimintahairio 
Keskushermostovau-
rionmuodot 

Velttous, artyvyys, koordinaation 
heikkous, henkinen jalkeenjaaneisyys 

Pienipaisyys tai kasvunaikainen 
kehitysviivastyma, hyperaktiivisuus, 
tarkkaavaisuushairiot, oppimisvaikeu-
det, alykkyyden vajavuus tai halvaan-
tuminen 
Merkkeja neurologisesta poikkeavuu-
desta, kehitysviivastyma tai alykkyy-
den heikkeneminen 
Pienipaisyys, kehitysvammaisuus, li-
hasvelttous, hyperaktiivisuus, kasvun 
jalkeenjaaneisyys, tyypilliset kasvon-
piirteet ja epamuodostumat 

Merkkeja neurologisesta poikkeavuu-
desta, kehitysviivastyma tai alykkyy-
den heikkeneminen 

Neurologinen poikkeavuus, kehityksen 
viivastyminen tai normaalia vahaisem-
pi alykkyys 
Neurologinen poikkeavuus, kehitys-
viive tai alyllinen heikkolahjaisuus 
Vahintaan yksi seuraavista: syntyessa 
pieni paanymparys, rakenteellinen 
aivovaurio, mikrokefalia, corpus cal-
losum agnesia I hypoplasia, pikkuai-
vohypoplasia, neurologinen oire, ku-
ten hienomotorinen kompelyys, neu-
rosensoraalinen kuulovika, ataksia, 
huono silma-kasi-koordinaatio 

Taulukko 1 (jatkuu) 
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Taulukko 1 (jatkuu) 

Clarren & Astley 
Uihde: Clarren & 
Smith, Rosett; 
Sokol & Clarren 

Streissguth ym. 

1997 

1997 

Aivotoiminnoissa 
raskaudenaikaisen 
alkoholialtistumisen 
ilmeneminen 

Keskushermoston 
toimintahairi6t 

Pieni paanymparys syntyessa, 
neurologisia ongelmia tai monenlaisia 
toiminnallisia toimintavajavuuksia, 
jotka eivat johdu syntymanjalkeisista 
seuraamuksista 
Pienipaisyys, kehitysviivastyma, 
hyperaktiivisuus, tarkkaavaisuuden 
ja!tai muistin vajavuudet, oppimisvai-
keudet, alykkyyden vajavuudet, moto-
riset ongelmat, neurologiset 
oireet ja!tai halvaantuminen 

* RSA = the fetal alcohol study group of the research of society on alcoholism !USA 

Vaikka keskushermoston toimintahairio on hyvin moni-ilmeinen, sen vakavuus 
on kiistaton. Morse (1993, 23-25) pita a FAS-Iapsille keskushermostovauriosta 
seuranneita ongelmia kaikkein vakavimpina. Morsen ja Weinerin (1996, 249) 
mukaan FAS:n kanssa kamppaileville lapsille, perheille ja opettajille lasten aivo-
jen poikkeavuudet ja keskushermostojarjestelma ovat vaativia kohdattavia. 
Keskushermoston toimintahairion luonnetta ja vakavuutta kuvastaa sekin, etta 
lukuisissa artikkeleissa mainitaan toimintahairio keskushermostovauriona 
(damage) (ks. Aronson 1984, 26; Autti-Ramo 1988, 3507; Becker ym. 1995, 7; 
Kleinfeld 1993b, 316; Morse 1993, 24). Artikkeleissa puhutaan myos aivovau-
riosta (Streissguth 1990, 648), pysyvasta orgaanisesta aivovauriosta (Streissguth 
ym. 1997,39), orgaanisesta sikiovauriosta (Autti-Ramo 1997a, 280), orgaanisesta 
aivovauriosta (Steinhaus en 1996, 230), kehityskulun vajavuuksista samoin kuin 
toiminnanvajavuudesta, sekundaarisesta vaurioitumisesta (Rosett 1980, 597; 
Spohr ym. 1993,907; Autti-Ramo & Granstrom 1996, 177-178) ja keskushermos-
tovammasta (Snyder, Nanson, Snyder & Block 1997, 64). Morse ja Weiner (1996, 
249-265) kayttavat artikkelissaan ilmaisuja keskushermoston toiminnanvaja-
vuus ja hairio, mutta he keskittyvat tarkastelemaan yksityiskohtaisesti kes-
kushermostovammoja. Spohrin (1996, 207-215) artikkelissa esiintyvat kasitteet 
kehitysian sairaus, pysyva kehityksellinen ja kognitiivinen haitta, lapsuu-
denajan sairaus seka kasite laaja skaala fyysisia, henkisia ja kayttaytymiseen 
liittyvia vajaatoimintoja. 

Spohr (1996,224) tulkitsee Jonesin ja Smithin maarittelemien diagnostisten 
kriteerien sisaltavan alyllisen kehitysvammaisuuden. Hanen mukaansa taytyy 
ymmartaa, etta usein FAS:n pitkaaikaiset vaikutukset nakyvat kehityskulussa 
niin, etta erilaiset toiminnanvajavuudet esiintyvat vaihtelevasti eri ikakausina. 

Aronson (1984,29) havaitsi tutkimuksessaan, etta alkoholistiaitien lapsilla 
kehitysvammaisuus, neurologinen ja neuropsykologinen poikkeavuus, fyysiset 
epamuodostumat seka kasvun hidastuminen ennen syntymaa ja syntyman jal-
keen olivat yhteydessa keskenaan. Niiden alkupera sijoittui sikionkehityskau-
delle, ja ne tulkittiin keskushermoston toimintahairioiksi. Olegard, Aronson, 
Kyllerman, Sabel ja Sandin (1984, 10) havaitsivat tutkimuksessaan, etta sikioai-
kana alkoholille altistuneiden lasten viivastynyt sikioaikainen kasvu lisasi hen-
kisten kehityshairioiden ja aivovaurioon viittaavia oireita. Streissguthin ym. 
(1991, 584) mukaan yksi FAS:n tunnusmerkeista on kehitysvammaisuus, joka 
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on raskaudenaikaisen runsaan alkoholinkayton aiheuttaman aivojen vau-
rioitumisen pysyvin ja haitallisin seuraamus. Vaikka vain pieni osa FAS-Iapsista 
on kehitysvammaisia, heidan osuutensa on silti niin suuri, etta FAS:sta on tullut 
yksi tunnetuimmista kehitysvammaisuutta aiheuttavista syista Yhdysvalloissa 
ja Euroopassa (ks. Spohr 1996, 207; Mattson & Riley 1997, 4). 

Alykkyys. FAS-Iasten tutkituimpia ominaisuuksia on alykkyysosamaara, jonka 
keskiarvon on todettu asettuvan tasolle 60-70, eri tutkimuksissa kokonaisvaih-
teluvali on 16-105 (Autti-Ramo 1997c, 124). Streissguthin ym. (1991, 586) mu-
kaan FAS/FAE-Iasten AO-pistemaarien suuri vaihtelu osoittaa, ettei naiden 
lasten kognitiivista toimintakykya voi ennustaa pelkan diagnoosin perusteella. 
Heidan mielestaan lasten evaluoimisessa seka vanhempien ja hoitajien lapsiin 
kohdistavien kayttaytymisodotusten realisoimisessa tarvitaan tueksi alykkyys-
testituloksia. Perheet ja opettajat eivat tunnista FAS-Iasten kognitiivisen toimin-
takyvyn heikkoutta, koska lapsilla on siihen nahden ristiriitaisia kayttaytymis-
piirteita. Usein lapset ovat virkeita ja huumorintajuisia, he ilmaisevat tunteitaan 
tarkoituksenmukaisesti, ja heidan kielellinen ilmaisunsa on pinnallisesti hyvaa, 
mutta heidan toimintakykynsa on epatasainen. Streissguthin ym. (mt.) tutki-
muksissa FAS/FAE-Iasten alykkyystaso on osoittautunut sailyvan varsin pysy-
vana ikavaiheesta toiseen siirryttaessa. 

Steinhaus en (1996, 233-238) arvostelee FAS-tutkimuksia, joissa FAS:n yh-
tena paapiirteena on pidetty kehitysvammaisuutta, koska vain harvat naista 
tutkimuksista ovat perustuneet standardoituihin alykkyystesteihin eika niissa 
ole raportoitu alykkyyden jakaantumista. Tutkimuksia on eri maista ja eri ika-
ryhmista. Vasta viime vuosina on tutkittu nuoria ja aikuisia, kun taas aikai-
semmat tutkimukset kohdistuivat paaasiassa lapsiin. Lisaksi monenlaisia testeja 
on kaytetty, ja joissakin pienten lasten kehitystesteja on taydennetty lasten ja 
nuorten, jopa aikuistenkin alykkyystesteilla. Tulokset vaihtelevat hatkahdytta-
vasti, koska naytteet eivat ole olleet vertailukelpoisia ja aineisto on ollut niuk-
kaa. Olen oheiseen taulukkoon 2 koonnut alykkyystasoa koskevia tutkimuksia. 

TAULUKKO 2 Alykkyystasoa koskevia tutkimuksia 

Tutkija/julkaisuvuosi/ Koehenkilot Tulokset 
tutkimustyyppi N /ikii/DG 
Streissguth ym. 1985 8 /8-14v/FAS AO 20-57 (4 lasta) 
10-vuotisseuranta- Ao 76-86 (41asta) 
tutkimus 

Streissguth ym. 1990 482/7.5v /FAE Ao 107.6 ±14.4 
pitkittiiistutkimus, 
prospektiivinen 

Streissguth ym. 1991 27/16.9v./FAS Ao 20-91, x 67 
seurantatutkimus 13/16v./PFAE Ao 65-114, x 82 

Testit 

Ei mainintaa 

WISC -R, WRA T -R, 
neuropsykologiset testit, 
vanhempien haastattelu 

WISC-R, W AIS-R, 
Stanford Binet, W AIS 

Taulukko 2 (jatkuu) 
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Taulukko 2 (jatkuu) 

Steinhausen 1996 
seurantatutkimus 

Streissguth ym. 1997 
tutkimus 

Aronson 1997 
retrospektiivinen 
tutkimus 

Mattson & Riley 1997 
tutkimus 

70/ esikoulu-
ja kouluikai-
set/FAS 

Ao 115-86, 34.3% 
Ao 85-71, 34.4% 
Ao 70<,31.4% 

178/3-51v./FAS AO x 79 (lukeminen 
78, kirjoittaminen 75, 
matematiikka 70, 
adaptiivinen 
kayttaytyminen 61) 

295/3-51v./FAE Ao x 90 (lukeminen 
84, kirjoittaminen 81, 
matematiikka 76, 
adaptiivinen 
kayttaytyminen 67) 

Alkoholistiaitien 
lapset/95/ 
10kk-13v. 

Kontrolliryhma, 
FAS,PEA 
(maaraa eika ikaa 
mainita) 

AO-taso normaali 
53%, heikkolahjainen 
35%, lievasti ja 
vaikeasti kehitys-
vammainen 12% 

FAS n. 70 
PEAn.80-85 
Kontrolliryhma n.105 

Ei mainintaa 

WPPSI-R, WISC-R, 
WRAT-R, VABS 
(huoltajille suunnattuna) 

Griffith, WISC-R 

Wechsler 

Steinhausenin (mt, 235) mukaan psykometriset mittaukset osoittavat luotetta-
vasti vain sen, etta FAS-Iasten joukossa kehitysvammaisuus on yliedustettuna. 
Siihen saattaa osaltaan vaikuttaa vauvaikaisten ja pienten lasten mukana ole-
minen, vaikka heidan luokittamisensa tuossa iassa saattaa oUa epaluotettavaa. 
Kehitysvammaisuutta on esiintynyt 19-60 %:lla. My6s Autti-Ram6n (2000, 410) 
seurantatutkimuksessa FAS- ja FAE-Iasten kognitiivinen toimintakyky oli sel-
vasti parempi kuin muissa tutkimuksissa. 

FAS- ja FAE-Iasten muuta kognitiivista ja neuropsykologista toimintaky-
kya on tutkittu verrattain vahan (Steinhaus en 1996, 237; Autti-Ram61997c, 124). 

Keskushermoston toimintahiiiriOn niikyminen kiiyttiiytymispiirteissii. Keskushermos-
ton toimintahairi66n sisaltyy diagnostisten kriteerien mukaisesti monenlaisia 
kayttaytymispiirteita, jolloin tuntuisi, etta nimenomaan ne ovat seurausta 
FAS:sta, mutta viera niiden yhteydesta alkoholialtistukseen ei ilmeisesti oUa 
varmoja. Streissguthin ym. (1996, 162-163) mukaan ei ole olemassa menetel-
maa, joka suoraan maarittaisi alkoholin aiheuttaman aivovaurion suhteen yksit-
taisen, siki6aikana alkoholille altistuneen laps en toimintahairi66n. Silti FAS-
lapsia koskeneissa artikkeleissa kuvataan kaikenlaisia kayttaytymispiirteita on-
gelmaluettelona, ikaan kuin keskushermoston toimintahairi6sta irrallisena, it-
senaisina. TaU6in kayttaytymisen syy saattaa jaada hamaraksi, ja sita tulkitaan 
vaarin perustein lapsesta johtuvaksi. Naita laajenevia kayttaytymisongelmia ei 
olekaan tieteellisesti tutkittu (Streissguth 1990, 648; Dyer, Alberts & Niemann 
1997, 52). Kuitenkin lasten kayttaytyminen aiheuttaa heille itseUeen alituiseen 
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ongelmia. Lisaksi lasten huoltajat, opettajat ja muut kertovat jatkuvasta kontrol-
lintarpeesta ja omista vaikeuksistaan ymmartaa lasten kayttaytymista. (Klein-
feld 1993a, 1-20; Morse 1993,23-30; Morse & Weiner 1996,249-265; Dyer ym. 
1997,52.) 

Mattsonin ja Rileyn mukaan (1997, 10-14) on usein vaikeaa maarittaa alko-
holin teratogeenisia vaikutuksia ihmisen kehittyviin aivoihin alkoholin selvasta 
fysiologisesta ja kayttaytymiseen vaikuttavasta teratogeenisyydesta huolimatta. 
Heidan mukaansa kognitiivisten tutkimusten ja kayttaytymistutkimusten suu-
ren maaran pitaisi tukea tat a paatelmaa, mutta erityiset, ihmisen rakenteellisen 
aivovaurion yksityiskohdat ovat viela verrattain niukasti tiedossa. Siki6aikai-
nen altistuminen suurelle alkoholimaaralle on kiistatta osoitettu vaikuttavan 
kehittyviin aivoihin, mutta aivovaurion luonne on viela tutkimatta. Kuitenkin 
on havaittavissa monenlaisia neuropsykologisia ja neuroanatomisia poik-
keavuuksia, jotka nakyvat seka FAS-diagnosoiduilla lapsilla etta muilla siki6ai-
kana alkoholille altistuneilla. Tassa nakyy alkoholin teratogeenisyyden luonne 
ja altistuneiden lasten tunnistamisen merkitys, vaikka heilla ei olisikaan taytta 
FAS:aa. 

Elainkokeissa on havaittu siki6aikana alkoholille altistuneilla keskusher-
mostoperaisina kayttaytymisongelmina seuraavia ongelmia: hyperaktiivisuus ja 
perseveraatio, heikko tasapaino, koordinaatio- ja kavelyvaikeudet seka keskit-
tymisongelmat tai kyvytt6myys oppia aikaisemmasta kokemuksesta. Nama 
kaikki viestivat joko aivojen tai keskushermostorakenteen poikkeavasta kehit-
tymisesta. Keskushermoston rakenteen poikkeavuuksien on havaittu sisaltavan 
rakennevikoja, aivojen eri osien valis ten yhteyksien poikkeavuuksia tai infor-
maatiokulun epasaann6llisyyksia. Poikkeavien kayttaytymispiirteiden ja tietty-
jen aivojen rakenteellisten vikojen valilla on havaittu riippuvuutta. Esimerkiksi 
oppimisen ja muistin heikkoudet ovat liittyneet hippokampukseen, jolla on tar-
kea rooli naiden henkisten toimintojen valittamisessa. My6s motorisen koordi-
naation ongelmat on yhdistetty aivojen rakennevikoihin. Naiden tulosten sovel-
taminen my6s ihmisiin on mahdollista, vaikka ihmisia voidaankin testata elai-
mia tarkemmin. (Becker ym. 1995,2-10.) 

Siki6aikaisesta alkoholialtistuksesta johtuvat muutokset aivojen kemialli-
sessa koostumuksessa aiheuttavat my6s poikkeavaa kayttaytymista. Aivojen 
kemikaalit - neurokemikaalit - kontrolloivat aivojen toimintaa ja kayttaytymis-
tao Neurokemialliset toiminnot sisaltavat erilaisia kayttaytymismuotoja, esimer-
kiksi sy6mis-, nukkumis- ja jopa mielenterveysongelmia, kuten depressiota ja 
levottomuutta. EIainkokeissa on havaittu alkoholialtistuksen my6ta useiden 
neurokemiallisten systeemien muuttuvan. Muutosten tunnistaminen saattaisi 
auttaa farmakologisten interventioitten kehittamisessa my6s muille samankal-
taisista ongelmista karsiville ihmisille. Alkoholialtistuksesta kertovia hormoni-
ja umpieritystoiminnan hairi6ita ja biokemiallisia stressireaktioita seka hairi6ita 
seksuaalisuuden alueella on havaittu elainkokeissa. Lisaksi alkoholialtistus on 
saattanut vaikuttaa immuunijarjestelman heikentymiseen, mika selittaisi FAS-
lasten lisaantyneen infektioriskin. (Becker ym. 1995, 7-9.) 

Streissguth, Barr & Sampson (1990, 662) havaitsivat lievasti siki6aikana 
alkoholille altistuneilla lapsilla olevan alkoholista monenlaisia elinikaisia neuro-
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logisia seuraamuksia. Naishi tarkkaavaisuushairio on ollut yleisin, ja sita on 
havaittu eri tutkimuksissa kaikenikaisilla FAS-Iapsilla (Streissguth ym. 1985,90; 
Streissguth ym. 1990, 662-668; Streissguth ym. 1996, 158; Autti-Ramo 1997b, 
309; 1997c, 124; Mattson & Riley 1997, 9-10). 

Muita yleisimmin esiintyvia hairioita kayttaytymisessa ovat tiivistetysti 
impulsiivisuus, heikko keskittymiskyky, hyperaktiivisuus, estottomuus, kes-
kustelutaitojen puutteellisuus, itkeminen tai nauraminen ilman syyta ja heikko 
sosiaalinen arviointikyky. (Ks. Streissguth ym. 1985, 90; Streissguth ym. 1991, 
587; Isabell & Barber 1993,265-266; Shriver & Piercel 1994, 167; Dyer ym. 1997, 
52.) 

Aronsonin, Kyllermanin, Sabelin, Sandinin ja Olegardin (1984, 13) tutki-
muksessa alkoholistiaitien lasten emotionaaliset hairiot yhdistyivat moniin pie-
niin ongelmiin useilla kehityksen osa-alueilla. Niista aiheutui lapsille moni- ja 
vaikeavammaisuutta. Miinalaisen tutkimille (1994, 55-57) kolmelle lap selle oli 
yhteista poikkeavien kasvonpiirteiden ohella vilkkaus tai ylivilkkaus, tarkkaa-
vaisuushairiot ja emotionaaliset oireet. Pojat poikkesivat sosiaalisuudessa posi-
tiiviseen suuntaan aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna. 

Cohen ja Erwin (1994, 232) tutkivat osallistuvan havainnoinnin, aikaotan-
nan ja opetushenkilostolle suunnatun haastattelun keinoin New Yorkissa eri-
tyisopetuksessa olleiden esikoululaisten, 3-5-vuotiaiden last en (N = 49) kayt-
taytymista. Naista lapsista 29 oli altistunut sikioaikana huumaavien aineiden 
kaytolle (huumeiden ja/tai alkoholinkaytto). Havainnointi ja haastattelu koh-
distui seitsemaan kayttaytymispiirteeseen, joita olivat mieliala, kiintyminen, 
aggressiivisuus, tarkkaavaisuus, aktiivisuus, leikin taso ja sen organisoituminen 
seka kielellinen ilmaisu. Altistuneet olivat altistumattomia useammin vihaisia ja 
aggressiivisia, ja heidan kayttaytymistaan pidettiin harvemmin hyvaksyttava-
na. Tutkijat pitivat merkittavimpana tuloksena altistuneiden lasten suurta vari-
aatiota. Noin puolella heista oli vahan tai ei lainkaan stereotyyppista kayttay-
tymista ja noin yksi neljasosa ilmaisi sita voimakkaasti. 

Morse ja Weiner (1996, 257) esittavat, etta FAS-Iasten aistitiedon vastaanot-
tamisessa nakyvat liioitellut vastaukset kertovat keskushermoston toimintahai-
riosta. Aivojen kyvyttomyys vastaanottaa, kontrolloida ja lajitella sensorista 
informaatiota voi helposti musertaa FAS-Iapset. Tama hairio nakyy syomisessa, 
nukkumisessa, aktiivisuudessa, oppimisessa ja kayttaytymisongelmissa. Lapsia 
ymmarretaan vaarin, ja heita pidetaan aggressiivisina, kun he vastaavat yhteen-
tormaykseen. Joissakin tapauksissa tallainen saattaa johtaa vaaraan diag-
noosiinkin, esimerkiksi psykoosiin, sellaisella laps ella, joka etsii aistituntemusta 
heijaamalla, koskettelemalla toisia tai repimalla paperia pieniksi palasiksi. Sen-
sorisen integraation ongelmat saattavat nakya myos vaikeutena oppia rakon ja 
suolen hallintaa, kun tuntemukset jaavat tunnistamatta. Lapsilla on useita ylei-
sia kayttaytymispiirteita sensorisen ylikuormittumisen vuoksi. He saattavat 
perseveroida, heittaytya maahan, saada raivokohtauksia tai frustroitua. 

Autti-Ramon (2000, 408-410) tutkimuksessa kartoitettiin sikioaikana alko-
holille altistuneiden 12-vuotiaiden lasten (N = 69) kayttaytymisongelmia tiedus-
telemalla vanhempien avuntarvetta. Se kohdistui lahes puoleen lapsista, kaik-
kiaan 33. Kayttaytymisongelmien syina olivat heikko varhainen kiinnittyminen 
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ja hoitosuhde, jatkuvat laiminlyonnit, hyvaksikayttokokemukset (fyysinen tai 
seksuaalinen), pelot (aid in tai sisarusten hyvaksikaytto), hyljeksinta toverijou-
kossa (yksinaisyys ja sosiaalisten kayttaytymisen vaikeudet), oppimisvaikeudet, 
tarkkaavaisuushairiot ja heikko impulssikontrolli. Diagnoosista riippumatta 
naita vaikeuksia oli huostaanotetuilla lapsilla enemman kuin muilla, ja tama oli 
tutkijan mukaan osoitusta hairioiden toisasteisuudesta. 

Useissa artikkeleissa on FAS-Iasten kielellisten taitojen kerrottu olevan 
pintapuolisesti hyvat, mutta sita on pidetty ristiriitaisena naiden lasten kogni-
tiivisen toimintakyvyn kanssa (esim. Streissguth ym. 1991, 586). On esitetty 
vaitteita, etta puheliaat FAS-Iapset peittavat ongelmat (Autti-Ramo 1997c, 124) 
ja antavat itsestaan paremman vaikutelman kuin mihin he testitilanteissa pys-
tyvat (Autti-Ramo 1997b, 309) tai etta heidan ystavallisyytensa ja hyvin tehok-
kaat kielelliset taitonsa naamioivat vakavat alykkyyden vajavuudet (Spohr 
1996, 223). Vaikuttaa silta, etta laaketieteen tutkijat arvostavat testituloksia 
enemman kuin arkipaivaista kielellista kanssakaymista, minka voi tulkita toi-
sin, lasten toimintakyvyn osoitukseksi (ks. Polkki ym. 1994,33-36). 

2.4 SikiOaikaista alkoholialtistumista koskevia muita 
tutkimustietoja 

Olen jaotellut muut tutkimustiedot ensisijaista vauriota osoittavista, diagnosti-
sia kriteereita kasittelevista tutkimuksista omaksi kokonaisuudekseen. Tassa 
kasittelen oppimisvaikeuksia ja koulusijoitusta, psyykkisia oireita, toisen as teen 
toiminnanvajavuuksia ja kotiymparistoja seka diagnosoimattomuutta ja inter-
ventiotutkimusten puuttumista. Nama tutkimusloydokset voivat olla muitakin 
kuin FAS:n seuraamuksia, mutta niita kaikkia voi pita a myos toisen as teen vau-
rioitumisesta kertovina. Tosin oppimisvaikeudet sisaltyvat joissakin tutkimuk-
sissa keskushermoston toimintahairioon. Seuraamukset heikentavat lasten ja 
heidan perheidensa elamanlaatua, ja niista aiheutuu suuria kustannuksia yh-
teiskunnassa (ks. Streissguth ym. 1997,38). 

2.4.1 Oppimisvaikeudet ja koulusijoitukset 

Nayttaa silta, etta alkoholialtistumisesta seuranneet lasten epatasaiset kyky- ja 
kehitysprofiilit seka monenlaiset havaintotoimintojen hairiot heijastuvat kou-
lussa oppimisvaikeuksina. Ne ovat olleet varsin pysyvia eri ikakausina. (Aron-
son 1984, 25; 1997, 21; Streissguth ym. 1990, 662-668; Spohr 1996, 215-223; 
Streissguth ym. 1996, 155-158.) 

Morse (1993, 30-34) seka Morse ja Weiner (1996, 258-260) arvelevat sikio-
aikana alkoholille altistuneilla ja FAS-Iapsilla tunnistettujen oppimisvaikeuksi-
en olevan yhteydessa aivoissa tied on jarjestymisen ja prosessoinnin ongelmiin 
vastaanottamisen, integraation, muistin ja tuottamisen alueilla. Muistin ja mie-
leenpalauttamisen vaikeudet mielletaan helposti FAS-Iasten laiskuudeksi ja ha-
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luttomuudeksi. Oppiminen tapahtuu usein puuskittaisesti eivatka lap set kyke-
ne valitsemaan sita, milloin he haluavat oppia ja milloin eivat. 

Oheisessa taulukossa 3 on esitelty oppimisvaikeuksia ja koulusijoitusta 
sivunneita tutkimuksia seka Autti-Ram6n (2000) tuoreet tutkimustulokset si-
ki6aikana alkoholille altistuneiden lasten koulunsijoituksista Suomessa. Hanen 
mukaansa (mt., 409-410) vain harvoilla suomalaisilla FAS-lapsilla on oppimis-
vaikeuksia, mutta heidan suoritustasonsa on alhainen tai keskinkertainen. 
ARND-lapset tarvitsivat FAE-lapsia enemman erityisopetusta. 

TAULUKKO 3 Oppimisvaikeuksia ja koulusijoitusta koskeneita tutkimuksia 

Tutkija/julkaisuvuosi/ 
tutkimustyyppi 
Streissguth ym. 1985 
10-vuotisseuranta-
tutkimus 

Streissguth ym. 1990 
seurantatutkimus 

Rice 1992 
survey-tutkimus 

Spohr 1996 
seurantatutkimus 

Streissguth ym. 1996 
seurantatutkimus 

Koehenkilot 
N/ika/DG 

8/11-14v/FAS 

482/7.5v /FAE 

14/4-23v/ 
FAS,FAE 

60/koulunaloi-
tusika/ 
FAS 

koulunkaynnin 
paattyessa 

464/7-8v/ 
FAS/FAE 

464/11-14v/ 
FAS/FAE 

Oppimisvaikeudet Koulusijoitus 

Harjaantumisopetus 
(4) 

Matematiikka,lukemi- Ei mainintaa 
nen, tarkkaavaisuushai-
rio, lyhytaikainen muis-
ti, spatiaalinen 
hahmottaminen 

Ei mainintaa Yksityiskoulu (2), 
kouluopetukseen osal-
listumaton (1), 

Yleisopetus (0), koti-
opetus 0). Kaikille 
erityisopetuspalveluja 
tarvi tta essa 

30 % yleisopetuksessa, 
40 % erityiskoulussa, 
30 % harjaantumis-
koulussa. 

55 % erityiskoulussa, 
30% harjaantumis-
koulussa 

Muisti, spatiaalinen Ei mainintaa 
hahmottaminen, 
sanallinen muisti ja 
integraatio, ongelman-
ratkaisu, informaation 
prosessointi, matema-
tiikka. 

Informaation proses- Ei mainintaa 
sointi, paattelykyky, 
kiinnostuksen puute 
lukemiseen, matema-
tiikka, muisti, tarkkaa-
vaisuus 

Taulukko 3 (jatkuu) 
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Aronson 1997 
retrospektiivinen 
tutkimus 

Autti-Riimo 2000 
12-vuotis-
seurantatutkimus 

24/11-14v./ 
alkoholistiiiitien 
lap set 

69/ 7v / ja 12v 
FAS(10), 
FAE (16), 
ARND (15), 
Muut (28) 

Keskittymiskyky, ruot-
sin kieli, matematiikka, 
lievii t perseveraa tiot 

2.4.2 Monimutkaisia psyykkisHi oireita 
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Kehitysvammaisten 
koulu (6), osa-aikainen 
erityisopetus (11), 
yleisopetus (7) 

Yleisopetus (53), 
oppimisvaikeuksisten 
luokka (2), ESY(4), 
dysfasialuokka (1), 
EMU (8), EHA (1) 

Steinhaus en (1996, 227-245) pitaa FAS-Iasten psyykkisia oireita monimutkaisi-
na. Hanen mukaansa ne johtuvat seka orgaanisesta aivovauriosta etta hairiinty-
neesta adaptaatiosta psykososiaaliseen ymparistoon. Hanen tutkimusryhmas-
saan havaittiin esikouluikaisilla psykopatologisuutta ennustavina tekijoina 
poikkeavien piirteiden moninaisuus, tietty kasvuymparisto, sukupuoli ja alylli-
nen toimintakyky. Kouluiassa poikkeavat piirteet olivat edelleen voimakkain 
ennakoiva tekija. Pojat olivat molemmissa ikaryhmissa tyttoja riskialttiimpia 
psykopatologisuudelle. Kaikkein vaurioituneimpia seka fyysisesti etta psyykki-
sesti olivat laitoksissa kasvaneet lapset, joilla ei ollut kontakteja vanhempiinsa. 

Ensimmaisessa strukturoidulla haastattelulla toteutetussa tutkimuksessa 
yli kolmevuotiaista FAS-Iapsista (N = 49) muodostuneen koeryhman tutkimus-
tuloksia verrattiin terveista lapsista koostuneen kontrolliryhman (N = 28) tulok-
siin. FAS-Iapsilla oli kontrolliryhmalaisia enemman avohoidon terapiakaynteja, 
syomis- ja nukkumisongelmia, paan ja vartalon heijaamista, stereotyyppisia 
tapoja, heikko sanavarasto ja puheen epaselvyytta, ankytysta, kuulovaurioita ja 
karsastusta. Lisaksi he olivat terveita lapsia kompelompia, hyperaktiivisempia 
ja keskittymiskyvyttomampia, heilla oli vaikeuksia toverisuhteissa, he olivat 
riippuvaisempia, ja heilla oli enemman pelkoja kuin kontrolliryhmassa. Heilla 
oli kontrolliryhman lapsia useammin myos kastelua ja tuhrimista seka raivo-
kohtauksia. 

Viimeisimmassa 3-18-vuotiaita FAS-Iapsia (N = 158) koskeneessa seuran-
tatutkimuksessa FAS-Iapsilla oli monenlaisia, ikakaudesta toiseen sailyvia 
psyykkisia oireita, joista erityisesti hyperkineettisyys oli hallitsevana. Kou-
luikaisilla tavattiin emotionaalisia hairiota, univaikeuksia ja poikkeavia tapoja 
seka stereotypioita. Ikasidonnaiset hairiot, kuten kastelu ja tuhriminen seka 
syomisongelmat vahenivat ajan kuluessa, mutta kontaktivaikeuksia ilmeni jat-
kuvasti. Vanhempien ja opettajien kyselyssa vaikeimmaksi ongelmaksi koettiin 
lasten keskittymiskyvyttomyys ja sosiaalisissa suhteissa ilmenneet konfliktit. 
(Steinhaus en 1996, 243.) Olen taulukkoon 4 koonnut Steinhausenin FAS-Iapsia 
koskevan pitkittaistutkimuksen tuloksia. Aineisto on keratty lomakehaastatte-
lulla. 
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TAULUKKO 4 Eri-ikaisilla FAS-lapsilla havaittuja psyykkisia hairi6ita 

Esikouluika % 9-vuotiaat % 13-vuotiaat % 
(n = 49) (n = 50) (n = 51) 

Hyperkineettisyys 51 Hyperkineettisyys 64 Pelkotiloja 60 
Sy6misongelmat 43 Stereotyyppiset tavat 58 Stereotyyppiset tavat 49 
Kastelu 31 Viivastynyt puhe 54 Hyperkineettisyys 45 
Viivastynyt puhe 31 Pelkotiloja 48 Univaikeudet 33 
Stereotyyppiset tavat 22 Univaikeudet 36 Viivastynyt puhe 27 

Steinhausenin (1996, 244) mukaan sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten 
kehitys on alttiina monenlaisille toimintarajoitteille. Sikioaikainen alkoholialtis-
tuminen viestii spesifin syndrooman ohella sellaisista kayttaytymisen oireista ja 
kognitiivisista vaurioista, jotka rajoittavat sopeutumista ja joita Steinhaus en itse 
pita a syndroomaa merkityksellisempana. Nama rajoitukset ovat selvia jo syn-
tymahetkella. Hanen tutkimukseensa osallistuneista lapsista 63 % oli psykiatri-
sesti arvioiden hairiintyneita. Se tarkoitti sita, etta lap set karsivat joko yhdesta 
tai tavallisimmin useasta nuoruusikaan ja varhaisaikuisuuteen kestavasta 
psyykkisesta oireesta. 

2.4.3 Toisen asteen toiminnanvajavuudet 

Streissguth ym. (1997, 25-39) kartoittivat tutkimuksessaan 3-51-vuotiaiden 
FAS/FAE-henkiloiden (N = 473) tiettyja, syntyman jalkeen ilmestyneita toisen 
asteen toiminnanvajavuuksia, joita nimettiin kaikkiaan kuusi. Tutkijoiden mie-
lesta niita todennakoisesti voidaan parantaa, kunhan opitaan ymmartamaan 
niita nykyista paremmin ja loyd eta an niihin sopivat interventiot. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli kartoittaa FAS:aan tai FAE:iin yhdistyneiden toisen asteen 
toiminnanvajavuuksien esiintymistiheys ja niiden vaihtelu seka maarittaa nai-
hin yhdistyvat riskitekijat ja suojaavat tekijat. Kartoitus tehtiin elamanhistoriaa 
koskevalla puhelinhaastattelulla (LHI), joka suunnattiin 6-51-vuotiaiden koe-
henkiloiden huoltajille (N = 415). Tutkimuksen tulokset ovat taulukossa 5. 

TAULUKKO 5 Toisen asteen toiminnanvajavuudet 

Toisen asteen 
toiminnanvajavuus 
Mielenterveysongelma t 

Kouluvaikeudet 

Lain noudattamisen 
ongelmat 

Laitossijoitus 

Muuttujat 

Psykoterapiakaynti, mielenterveys-
palvelujen tarve, mielenterveyson-
gelmat 

Maaraaikainen koulusta erottaminen, 
koulunkaynnin keskeyttaminen 

Viranomaisten yhteydenotto, syyttee-
seen joutuminen, tuomion saaminen 

Mielenterveysongelmien hoitaminen, 
alkoholi- tai huumeongelmien hoita-
minen, vankilatuomio 

Esiintyminen 
% 

90 

60 

60 

50 

Taulukko 5 (jatkuu) 
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Epiisopiva seksuaalinen 
kiiyttiiytyminen 

Alkoholi - tai huumeongelma 

Tiettyjen seksuaalisten kiiyttiiytymis-
piirteiden esiintyminen, seksuaalises-
ta rikoksesta tuomion saaminen 

Ongelman hoi to, kiiyton ongelmia 

55 

50 

30 

Samassa tutkimuksessa kysyttiin 21-vuotiaiden FAS-henkiloiden (N = 90) huol-
tajilta lasten itsenaisesta elamisesta. 80 % prosenttia ei viela ollut itsenaistynyt. 
Tyottomia oli myos 80 % koehenkiloista. Vain 7 naista kaikista koehenkiloista 
eli itsenaista elamaa ja oli myos tyoelamassa. Sukupuolten valiset erot nakyivat 
selvimmin koulukokemuksissa, lain noudattamisessa ja laitossijoituksissa. Mie-
hilla oli naisia enemman kouluongelmia, lain noudattamisen ongelmia ja laitos-
sijoituksia. FAE-koehenkiloilla oli FAS-henkiloita enemman toisen asteen toi-
minnanvajavuuksia, lukuunottamatta mielenterveysongelmia. 

2.4.4 KotiymparistOt hyvin vaikeita 

Streissguthin ym. (1996, 141) mukaan FAS-Iapsia synnyttavat aidit ovat paaasi-
assa alkoholisteja, joiden terveydentila ja muut elamanolosuhteet ovat heikkoja. 
Alkoholistiaitien sosiaalisia ja terveydellisia riskitekijoita ovat usein olleet alira-
vitsemus, asunnottomuus, tyottomyys, koyhyys ja elamantilanteen stressaa-
vuus (esim. Aronson 1984, 10-11; Whitty & Sokol 1996, 7-9). 

Kaminski ja Larroque (1996, 42-44) ovat luoneet kansainvalisiin tutkimuk-
siin perustuvan katsauksen naisesta alkoholinkayttajana. Englannissa ja Wale-
sissa alkoholin suurkuluttajanaisilla oli korkea sosioekonominen taso, he olivat 
naimisissa ja heilla oli lapsia huollettavanaan. Ranskassa ikaantyneet naiset 
kayttivat nuoria enemman alkoholia, lisaksi heilla oli alhainen koulutustaso ja 
taloudellisia vaikeuksia. Yhdysvalloissa nuoret alkoholinkayttajanaiset joivat 
vanhempia naisia useampia alkoholiannosmaaria kerrallaan, saannollista juo-
mista oli matalan seka korkean tulotason perheissa. Euroopan seitsemassa 
maassa tehdyssa kartoituksessa vanhemmat naiset olivat nuorempia useammin 
suurkuluttajia Tanskaa lukuunottamatta, ja heilla oli myos alhainen sosioeko-
nominen taso, paitsi Saksassa. Yhdysvalloissa ja Australiassa suurkuluttajat oli-
vat ylemmista sosiaaliryhmista. 

Paltschikin (1990, 991-996) mukaan Suomessa ei ole kiinnitetty juurikaan 
huomiota naisten alkoholinkayton ongelmien sosiaalisiin taustatekijoihin, va an 
tieteellisessa keskustelussa on keskitytty laaketieteeseen ja terveydenhuoltoon. 
Hanen omassa tutkimuksessaan alkoholistiaideilla oli muiden paihdeongel-
maisten aitien tapa an ollut monia vaikeuksia koko elamansa ajan. Vaikeita lap-
suus- ja kasvuvuosia oli seurannut keskeytynyt koulunkaynti, ammattikoulu-
tuksen puute, pienten last en aid in rooliin sopimaton tyo, huono taloudellinen 
tilanne, yhteydet eri viranomaisiin seka alkoholiongelmainen avo- tai aviomies 
oman alkoholiongelman ohella. Pienetkin muutokset johtivat naiden aitien 
elamantilanteen tayteen mullistukseen. 
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Suomessa raskauden aikana alkoholia kaytti 80-luvun alussa tehdyn kyse-
lytutkimuksen perusteella vajaa puolet naisista. Ongelmakayttajia arvioitiin 
tuolloin olevan noin 9 % aideista. Tupakointi ja laakkeet liittyivat usein raskau-
denaikaiseen alkoholinkayttoon, johon useimmiten syyksi mainittiin psyykkiset 
oireet (Tikkanen & Heinonen 1984, 900; Tikkanen & Viinamaki 1989, 1327; 
Halmesmaki & Kinnunen 1993, 1071). 

Makirannan (1994, 52; 82) Oulunkylan ensikodissa tekemassa tapaustut-
kimuksessa paihdeongelmaisten aitien (N = 5) lapsissa nakyneet, aid in juomi-
sen aiheuttamat vauriot olivat vaikeimmin lahestyttava ongelma. Kolmen 
FAS/FAE-oireisen lapsen aidin syyllisyydentunteet olivat niin voimakkaita, 
etta asian kasittely hoidon aikana oli hyvin vaikeaa. Sen aid it torjuivat kielta-
malIa, eivatka he myoskaan maininneet juomisen aiheuttamia vaurioita lastensa 
terveydesta puhuessaan. Lisaksi he vahattelivat raskaudenaikaista paihteiden-
kayttoaan. 

O'Connorin (1996, 200-201) mukaan alkoholistien lapsia on kuvattu valin-
pitamattomiksi, vetaytyviksi ja kontaktia valttaviksi. Lapset luottavat itseensa, 
mutta he ovat kykenemattomia luottamaan toisiin. Alkoholistien lapset oppi-
vat, etta hadan hetkella tai apua tarvittaessa aikuiset eivat ole saatavilla. He 
varttuvat aikuisiksi valinpitamattomassa ja tunteettomassa ilmapiirissa. Van-
hemmat kohdistavat lapsiinsa ristiriitaisia kayttaytymisodotuksia, epajohdon-
mukaista fyysista ja emotionaalista huolenpitoa. Heidan mielialansa, puheensa 
ja vuorovaikutuksensa vaihtelevat. Alkoholistien lapsilla on monia ongelmia, 
kuten ratkaisematon tunneside perheeseen, pelkoja, kiellettyja tunteita, heikot 
kommunikointitaidot, rooliepaselvyyksia, samaistumisongelmia ja laheisyyden 
valttamista seka liiallista vastuunottoa lapsena. Muita lapsilla havaittuja piirtei-
ta ovat heikko itsearvostus, pelokkuus ja masentuneisuus, erityisesti naisalko-
holistien tytoilla. Lasten on ollut vaikea solmia laheisia ihmissuhteita, he ovat 
kokeneet tulle ens a hylatyiksi, silti he ovat vastustaneet interventioita ja muu-
toksia. Aikuisten alkoholistien lapset ovat kertoneet fyysisesta ja seksuaalisesta 
hyvaksikaytosta. 

Autti-Ramon (1993, 66-67; 81-82; 1997a, 278) mukaan aid in alkoholismi 
saattaa pitkaan ja vakavasti haitata aiti-Iapsi -vuorovaikutussuhdetta, jota rasit-
tavat viela laps en hairiintynyt kehitys seka kayttaytymisen epavakaus: vas-
tasyntynyt on vaativa hoidettava, ja hanen tarpeitaan on vaikea ennustaa. Tasta 
hanen tutkimuksessaan oli viitteena kolmen, aIle kuuden kuukauden ikaisen 
lapsen vakava pahoinpitely, johon last en isat olivat syyIlistyneet. Yksi tutki-
muslapsista oli joutunut insestin uhriksi. 

Alkoholiperheissa tarvitaan lastensuojeluviranomaisia lapsen syntymasta 
lahtien. Autti-Ramon (1993, 65; 89) tutkimuksessa (N = 82) kolmannes sikioai-
kana alkoholille altistuneista lapsista ei elanyt biologisessa perheessaan. Tutki-
muslapsia oli otettu huostaan eri pituisiksi ajanjaksoiksi, ja heita oli palautettu 
biologisille vanhemmilleen. Yksi lapsi oli viettanyt 3 kuukautta aidin kanssa 
vankilassa, yksi oli kuollut hoidon laiminlyomisen seurauksena, osa lapsista oli 
adoptoitu, osa sijoitettu sijaiskoteihin. Perheen sosiaaliluokalla ja vanhempien 
koulutuksella ei ollut yhteytta lasten tilanteisiin. Lasten sosiaalinen tilanne pa-
rani huostaanoton tai aidin tyollistymisen myota, mika nahtiin merkkina juomi-
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sen paremmasta kontrollista ja koko perheen hyvinvoinnin kasvusta. (Myos 
Autti-Ramo & Granstrom 1996, 177-178.) Seurantatutkimuksessa (Autti-Ramo 
2000, 409) 69 lapsesta 29 asui biologist en vanhempiensa kanssa. Lapset olivat 
lieviin altistuneitten ryhmiin kuuluvia, ja 12 laps en kehitys oli edennyt norma a-
listi. 

Aronsonin (1984, 27) tutkimuksessa biologisissa perheissa olleilla alkoho-
listiaitien lapsilla oli sijaisperheissa elaneita lapsia useammin psykososiaalisia 
ongelmia huolimatta useista interventioista. Tutkijan mukaan se osoitti tallaisen 
elamantilanteen negatiiviset seuraukset. Lapset olivat kokeneet alusta lahtien 
lukuisia hairioita aiti-lapsi -suhteessa. Seurantatutkimuksessa (Aronson 1997, 
21-24) psykososiaalisten ongelmien esiintyminen oli sailynyt vastaavanlaisena, 
jonka Aronson naki kaksinkertaistavan naiden lasten vammaisuuden. 

Muissa tutkimuksissa on saatu last en kotiymparistoista verrattain saman-
tapaisia tuloksia: osa lasten biologisista aideista on kuollut last en varhaislap-
suudessa, lapsia jaa elamaan alkoholisoituneiden vanhempiensa kanssa, osa 
adoptoidaan, osa sijoitetaan lasten- ja sijaiskoteihin. Biologisessa perheessa ela-
neiden lasten hoitoa on usein laiminlyoty ja lapsia on kaytetty hyvaksi eri ta-
voin. Lapset karsivat kuntoutuksen ja terveydenhuollon puutteesta seka altis-
tuivat sosiaaliselle deprivaatiolle. Lasten sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehi-
tykseen on vaikuttanut myonteisesti kotitilanteen vakiintuminen aid in va hen-
nettya alkoholinkayttoaan, hanen luovuttuaan lapsestaan tai lapsen siirryttya 
sijaishoitoon tai adoptioon. (Streissguth ym. 1985, 90-91; Spohr ym. 1993, 910; 
Cohen & Erwin 1994, 236; Steinhaus en 1996,228-245.) 

Steinhausenin (1996, 244) mukaan tutkimukset osoittavat surullisesti, etta 
vaikeimmin vaurioituneet FAS-lapset, joilla on eniten fyysisia poikkeavia piir-
teita, psykopatologisia oireita ja kehitysvammaisuutta, ovat lahtoisin hyvin 
deprivoituneista perheista, joissa molemmat vanhemmat ovat alkoholisteja. 
Nybo Andersenin ja Olsenin (1996, 289) mukaan alkoholistiperheissa kasvavat 
lapset ovat varhain rikkoutuneesta perheesta, heita laiminlyodaan tai kaytetaan 
seksuaalisesti hyvaksi tai he joutuvat kantamaan vastuuta perheen jokapaivai-
sesta elamasta. 

Autti-Ramon (2000, 410) seurantatutkimuksessa lasten toistuvat huos-
taanotot vanhempien alkoholinkayton ja hoidon laiminlyonnin vuoksi nakyivat 
lasten psykososiaalisina ongelmina. Lahes kolmannes lapsista oli huostaanotet-
tu vasta 10 vuoden iassa, vaikka aidit eivat olleet kyenneet raskausaikanaan-
kaan vahentamaan alkoholinkayttoaan. Tutkijan mukaan tallaisessa kaytannos-
sa nakyy selvasti se, miten vanhempien oikeudet polkevat aIleen lasten oikeu-
den turvalliseen lapsuuteen. 

2.4.5 Diagnosoimattomuus ja interventiotutkimusten puuttuminen 

FAS:n varhainen diagnosointi on osoittautunut yhdeksi vahvaksi, tietyilta toi-
sen asteen toiminnanvajavuuksilta suojaavaksi tekijaksi, mutta vain vahemmis-
to lapsista diagnosoidaan ennen kuudetta ikavuottaan (Streissguth ym. 1997, 
36). Diagnosoimattomuus on useimmissa maissa hyvin yleista (esim. Nybo An-
dersen & Olsen 1996, 298). 
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Diagnosointien maaran on havaittu vaihtelevan yksittaisista laakareista ja 
vaestonosasta riippuen. FAS:aa vahvistamaan ei ole mitaan biokemiallisia teste-
ja, joten diagnosointi perustuu laakarin tekemaan kliiniseen arviointiin. Arvi-
ointi on vaikeaa vastasyntyneella, jolta keskushermostopoikkeavuuksia ei voida 
todeta eika kasvonpiirteetkaan ole valttamatta viela kovin ilmeisia. Myohem-
min diagnosointia vaikeuttaa yhtenaisten alkoholialtistumisen vaikutusten ku-
vausten puuttuminen, ja talloin vaikutusten variaatio voidaan nahda myos las-
ten yksilollisina eroina. (Morse & Weiner 1996,261-262.) 

Lastenlaakareiden FAS-tietamyksen on havaittu vaikuttavan siten, etta 
liiakarit eivat ole epailemastaan FAS:sta huolimatta diagnosoineet lasta, koska 
he ovat pitaneet diagnoosin haittoja hyotya suurempina. Hoitojarjestelman 
puuttuminen on myos vahentanyt diagnosointia. FAS:aa on hoidettu yleisena 
keskushermostohairiona, jolloin lapset eivat ole hyotyneet kuntoutuksesta par-
haalla mahdollisella tavalla. (Morse & Weiner 1996,261-262.) 

Diagnosoinnin esteina ovat viela FAS-Iasten ilmentamien ongelmien hei-
kot kuvaukset seka tutkimustiedon keskittyminen samoihin ongelma-alueisiin 
ja vaikeimmin vaurioituneiden lasten ryhmaan. Tata tietoa liiakari kayttaa tu-
kena tehdessaan potilaalle FAS-diagnoosia. Jos lapsi ei tayta naita useita kritee-
reita, diagnoosi saatetaan soveltumattomana hylata. FAS:n epataydellinen ym-
martaminen voi puolestaan johtaa diagnoosin liikakayttoon. (Morse & Weiner 
1996, 261-262.) Myos Autti-Ramo (2000, 410) tuo esiin, etta FAE- ja ARND-
lapset jaavat diagnosoimatta, jos tietoa alkoholialtistumisesta ei ole kaytettavis-
sa. Nailla lapsilla on usein oppimisvaikeuksia seka vaikeita kayttaytymison-
gelmia, ja heidan huolenpitoaan saatetaan laiminlyoda. 

Diagnosoimattomuus, epatarkka diagnosointi tai FAS:n vaarinymmarta-
minen aiheuttavat monenlaista haittaa lapsille. Heidan koulusijoituksensa saat-
taa epaonnistua, jolloin heita sijoitetaan erityisluokille, vaikka he kykenisivat 
yleisopetukseen. FAS-Iapsia on leimattu tunne-eliimaltaan hairiintyneiksi, joil-
takin on evatty heidan tarvitsemansa erityispalvelut. Vain tasmallinen FAS-
lasten tunnistaminen kohdentaa intervention oikein. Varhainen diagnosointi 
mahdollistaa palvelujen saamisen perheelle ja lap selle laps en parhaina kehitys-
vuosina. (Morse & Weiner 1996,262.) 

Sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten terapioista tai interventioista ei 
juurikaan ole tutkimuksia (Autti-Ramo 1993, 35; 1997c, 128; Morse & Weiner 
1996, 250). Morse ja Weiner (1996,250-253) toteavat, etta FAS-Iapsilla on ryh-
mana ainutlaatuisia kehitykseen ja kayttaytymiseen liittyvia ongelmia, joihin 
suunnatut erityiset interventiot olisivat tehokkainta kuntoutusta. Kuitenkin tie-
don puute FAS-Iasten erityisesta keskushermostovauriosta haittaa heille suun-
nattujen interventioiden kehittamista. Nyt nayttaa silta, etta FAS-Iapset ovat 
jaaneet ilman apua. 

Autti-Ramon (1993, 86) mukaan sikioaikana alkoholille altistuneet lap set 
tarvitsisivat saannollista seurantaa ja tukevia interventioita koko lapsuutensa 
ajan. Isabellin ja Barberin (1993. 263) mukaan FASj ARBD-Iapset tarvitsevat 
koulutuksellista ja kasvatuksellista tukea lapi elamansa. Varhaiskuntoutus on 
osoittautunut muillekin vammaisille tulokselliseksi. Useissa tutkimuksissa on 
osoitettu, etta harjaannuttaminen, hyva sosiaalinen hoito ja huolenpito stimu-
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loivassa ymparistossa voivat helpottaa lapsen ongelmia, vaikkeivat ne niita 
poistakaan. (esim. Aronson 1984, 28; Autti-Ramo 1993, 82; Morse & Weiner 
1996, 250-253; Steinhaus en 1996, 244). Laakehoitoa on kokeiltu jo jonkin aikaa 
FAS-Iasten hoitamisessa. Tanner-Halverson (1993, 220-221; 1997, 84) kertoo sen 
myonteisista vaikutuksista koulussa hyperaktiivisille FAS-Iapsille. Kaikille han 
ei pida sita kuitenkaan soveltuvana. Snyderin ym. (1997,64-77) mukaan laake-
hoidosta kaivataan lisatutkimuksia. Nykyisellaan se on kayttokelpoinen jonkun 
toisen hoitomuodon lisana tehostamaan vaikutuksia. Laakehoitoa saatetaan 
myos kayttaa vaarin, eika sita saisi koskaan suunnata perheisiin, joissa on psy-
kopatologisuutta. Lastenlinnan sairaalan kokemuksen mukaan osa FAS-Iapsista 
hyotyy Ritalin-laakehoidosta (Autti-Ramo 1997c, 128), jota oli kokeiltu myos 
Tanner-Halversonin oppilaille. 

2.5 Aikaisempien tutkimusten arviointia 

Laaketieteen tutkimuksellinen valta-asema tuntuu katsauksen perusteella ym-
marrettavalta, koska FAS-diagnoosi on viela verrattain uusi eika muilla tieteen-
aloilla ole viela paasty mukaan tahan valtavirtaan. Tehtya tutkimusta voi pitaa 
perustutkimuksena. Siina nakyy poikkeavuuden laaketieteellistamisen toinen 
vaihe (ks. Kivirauma 1998, 210). Tietoa on tarvittu ongelman tunnistamiseen, 
joka on perustana muille laaketieteellisille toimenpiteille, kuntoutukselle ja en-
naltaehkaisylle. Myos lasten ongelmien ymmartamiseen tieto on ollut tarpeellis-
tao Lapsille aiheutuneet haittavaikutukset ovat kiistattomat. Tutkimusalue on 
kuitenkin viela laaketieteellisestikin keskenerainen. Diagnostisien kriteerien ja 
sikioaikaisen alkoholialtistumisen aiheuttaman keskushermostovaurion luon-
teen tutkimusta kaivataan edelleen (esim. Mattson & Riley 1996, 10-14; Streiss-
guth ym. 1996, 162-163). 

FAS:n diagnostiset kriteerit vaihtelivat tutkijalta toiselle. Majewskin (1996, 
18-19) mukaan FAS-diagnoosi tehdaan, jos useita piirteita voidaan havaita ja 
jos raskaudenaikainen alkoholinkaytto voidaan vahvistaa. Kriteerien epasel-
vyys laakarikunnassa lisaa FAS-Iasten diagnosoimattomuutta, jota voi uusim-
pien tutkimusten mukaan pitaa lasten kannalta toisen asteen vaurioitumista 
kasvattavana, ja siten riskiprosessia voimakkaasti kuormittavana (ks. Streiss-
guth ym. 1997). 

FAS:n luonteen epaselvyys nakyy lasten ongelmallisuuden kuvauksissa. 
Lasten kayttaytymista voidaan tulkita ja hoitaa eri tavoin, esimerkiksi hyperak-
tiivisuutta voidaan pitaa keskushermoston toimintahairion ilmentymana 
(Streissguth ym. 1991) tai ongelmakayttaytymisena (Dyer ym. 1997). Haapasa-
Ion ym. (1991, 148) mukaan ongelmien neurologinen ja pysyva luonne yllapitaa 
osaltaan ongelmia. Se johtaa laps en kokonaiskehityksen estymiseen ja hidastu-
miseen ja sen myota ikatasosta jalkeenjaamiseen. Keskushermoston toiminta-
hairion luonteen ja kayttaytymisen neurologisen perustan ymmartaminen on 
ensi askel myos kuntoutuksessa yleensa, ja erityisesti varhaiskuntoutuksessa, 
erilaisissa terapioissa ja henkilokohtaisten opetussuunnitelmien laadinnassa. 
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FAS:aa ei saa enaa pitaa harvinaisena ja erikoisena lapsuusian sairautena 
(Spohr 1996,225). 

Aikaisemmat tutkimustulokset ovat vahvistaneet FAS:n stereotypiaa, jota 
monet tutkijat pitavat altistuneiden last en kannalta negatiivisena (esim. Klein-
feld 1993a, 4-6). Tata til annetta kuvannee paradoksaalisesti parhaiten Spohrin 
(1996,215) tutkimuskatsauksensa paatteeksi esittama, todella pessimistinen joh-
topaatos: "Tasta tutkimuksesta opimme, kuinka musertavaa, ahdistavaa ja sietamatonta saat-
taa oHa elaminen FAS-potilaana, joka joutuu elamaan ja kasvamaan ilman toivoa ja tulevaisuut-
ta." Tutkimustiedon keskittymista osoittaa se, etta tiedotusvalineet ovat valitta-
neet stereotyyppisia kasityksia FAS-Iapsista, ja niita ovat omaksuneet myos 
opettajat, sijais- ja adoptiovanhemmat. Ylitalon (1982, 49) tuntemuksen mukaan 
Auroran sairaalassa FAS-Iasten hoitotulokset ovat olleet hieman parempia kuin 
kirjallisuudessa esitetyt. Edella esitetyn perusteella voi yhtya hanen muistutuk-
seensa, ettei yksittaisen laps en todellista tasoa voi tietaa ilman huoiellista ja laa-
ja-alaista tutkimusta. 

Majewskin (1996, 18-19) mukaan tutkimusraporteissa kliinisten oireiden 
esiintymistiheyden suora vertaaminen toisiinsa ei ole tarkoituksenmukaista, 
koska eri tutkimuksissa kohderyhmat ovat olleet erilaisia. Morsen ja Weinerin 
(1996, 252) mukaan rajoittunut tutkimustieto on valanut uskoa FAS:n parantu-
mattomuuteen ja toivottomuuteen, koska niissa ei ole kasitelty interventioita. 
FAS/FAE-Iasten kehittymista ja selviytymista on tarkasteltu harvoin, kun sen 
sijaan kohdennettujen interventioiden on havaittu olleen hyodyllisia. Lukemat-
tomissa tutkimuksissa on toistuvasti kuvattu samankaltaisia kayttaytymison-
gelmia kuin Lemoine ym. (1968) kuvasivat ensimmalslssa FAS-
tutkimuksissaan. Myos yksittaisten laakareiden havainnot eri aikoina ovat kos-
keneet yksipuolisesti kayttaytymisongelmia. (Myos Kleinfeld 1993a, 4.) 

FAS:aa lievempia vaurioita on tutkittu vahan. Streissguthin ym. (1996, 163) 
mukaan tutkitut FAS-Iasten ryhmat edustavatkin sikioaikana alkoholille altis-
tuneista vain jaavuoren huippua. Kuitenkin tuloksia on sovellettu kaikkia si-
kioaikana alkoholille altistuneita lapsia koskeviin odotusennusteisiin (Morse & 
Weiner 1996, 249-250), jolloin voi ajatella, etta lapsista on tullut itseaan toteut-
tavia ennusteita. 

Tutkimusmetodologisesti aikaisemmat tutkimukset ovat olleet yksipuoli-
sia muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, mika nakyy tutkimustuloksissa-
kin. Jarventieta (1996, 65-68) mukaillen laaketieteen tutkijayhteiso on tuottanut 
metodologisesti kloonattua samuutta eli paradigmaattisen yksipuolisuuden 
eika sellaista erilaisuutta, moniparadigmaattisuutta, joka synnyttaa kritiikkia ja 
muutospyrkimyksia. Yksipuolisuuden rinnalle tarvitaan monipuolisuutta. 

Erityispedagogisesti suuntautuneet tukijat ovat kritisoineet FAS-
tutkimustiedon sidonnaisuutta ryhmatuloksiin, tutkimushenkiloiden nuoruutta 
seka erilaisten valmiiden testipatteristojen kayttamista tietojen keruussa. Tal-
laista tietoa on vaikea soveltaa erityisopetuksessa yksittaisiin sikioaikana alko-
holille altistuneisiin lapsiin, toisaalta erityisopetuksesta yleisesti puuttuu viela 
perustietokin FAS:sta. (Rice 1992, 3; Cohen & Erwin 1994, 233-250; Wentz 1997, 
94.) 
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Shriver ja Piercel (1994, 173-175) arvioivat kriittisesti pitkittaistutkimuksia, 
joita on tehty sikioaikana alkoholille seka muille huumaavien aineiden kaytolle 
altistuneille lapsille. Heidan mukaansa tulosten tulkintaa vaikeuttavat vuosien 
varrella kehitykseen vaikuttavien, lukuisten muiden valiintulevien muuttujien 
kontrollointivaikeudet. Pelkka raskaudenaikainen huumaaville aineille altistu-
minen ei riita selittamaan koe- ja kontrolliryhmien valisia tiiastollisia eroja. Pit-
kittaistutkimuksissa koe- ja kontrolliryhmat on vakioitu taustamuuttujiltaan 
samanlaisiksi, joissa samoina ominaisuuksina on kaytetty rotua, vanhempien 
koulutustasoa, sosioekonomista tasoa, vanhempien aviosaatya ja vanhempien 
muiden huumaavien aineiden kayttoa. Monia ensiarvoisen tarkeita lapsen sosi-
aaliseen, emotionaaliseen ja kayttaytymiseen seka akateemiseen suoriutumi-
seen vaikuttavia muuttujia ei ole otettu huomioon. 

Pienten koe- ja kontrolliryhmien tilastollista vertaamista pidetaan ongel-
mallisena. Ryhmien pienuus heikentaa tulosten yleistettavyytta, ja myos tilas-
tollisesti merkittavien erojen loytamisen todennakoisyys naiden ryhmien valilla 
on tuolloin vaikeaa. Prospektiivisissa tutkimuksissa menetetaan usein koehen-
kiloita, jolloin otoskoko pienenee. Useiden mittareiden psykometrisissa ominai-
suuksissa on heikkouksia jal tai mittareita on kaytetty toisin kuin niita kuuluisi 
kayttaa. Esimerkiksi WISC-R on kehitetty paaasiassa yleista alykkyytta mittaa-
vaksi, eika se ole validi mittavaline arvioitaessa altistuneiden ja ei-altistuneiden 
lasten valisia herkkia eroavaisuuksia. Vastaavasti WISC-R:n yksilollisen osates-
tin pistemaaraa kaytetaan joskus selittamaan ryhmien valisia profiilieroja tai 
osoittamaan ryhmien valisia hienoisia eroja, mika ei ole sen tarkoituksenmu-
kaista soveltamista. (Shriver & Piercel1994, 174.) 

Henkiloiden itsensa kertomaa raskaudenaikaista huumaavien aineiden 
kay ton maaraa Shriver ja Piercel (mt, 175) pitavat myos epaluotettavana, koska 
huumaavien aineiden kayttaja ei raportoi luotettavasti kaytostaan. Kontrolli-
ryhmaan on saattanut kuulua aiteja, jotka ovat kayttaneet naita aineita, mutta 
jotka eivat ole kertoneet siita eika tata kayttoa ole varmistettu testeissa. Koe-
ryhmissa on aiteja, jotka myontavat alkoholinkayton, mutta eivat kerro muiden 
huumaavien aineiden kaytosta. Aitien its ens a kertomat jal tai heidan muistiinsa 
perustuneet seikat, kuten kay ton useus ja maara, saattavat olla virheellisia. AI-
koholinkaytto saattaa riippua erityisesti sen sosiaalisesta hyvaksynnasta ja lail-
lisuudesta (myos Whitty & Sokol 1996, 6). Niissa retrospektiivisissa tutkimuk-
sissa, joissa lapset ja aid it tunnistetaan useita vuosia laps en syntyman jalkeen, 
itse kerrotun kay ton epaluotettavuus korostuu muistin ja ajan vaikutuksesta. 

Monet tutkijat ovat kritisoineet yleisesti standardoitujen testivalineiden 
soveltamista vammaisten lasten arvioinnissa. Niita on pidetty soveltumattomi-
na yksipuolisuutensa, sosiaalisen valikoituvuutensa ja lasten vammojen aiheut-
tamien toiminnanvajavuuksien ja haittojen vuoksi (esim. Biklen, Ford & Fergu-
son 1989, 258-261; Sapon-Shevin 1989, 86-93; Thurman & Widerstrom 1990, 
170-176). Arviointi perinteisilla menetelmilla ei ole hyodyntanyt interventioita 
(Linehan, Brady & Hwang 1991, 147). Bronfenbrenner (1997,238-244) arvoste-
lee alykkyytta, koulusaavutuksia ja persoonallisuutta mittaavia testeja, joissa on 
nahty ko. kykyjen olevan muuttumattomia ajasta ja paikasta riippumatta. Niis-
sa kontekstin merkitys on jaanyt huomioimatta. Hanen mukaansa yksilon tai 
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ryhman kognitiivista kyvykkyytta tutkittaessa on otettava huomioon se kult-
tuuri tai alakulttuuri, jossa henki16 on kasvanut. Tama on jaanyt FAS-
lapsitutkimuksissa huomioimatta, silla usein amerikkalaisiin vahemmist6ryh-
miin kuuluneet ovat muodostaneet tutkimusjoukon enemmist6n tai ainakin he 
ovat olleet suuri osa sita. 

FAS-tutkimuksia hallitsevat psykometriset testaamiset. Sapon-Shevinia 
(1989, 87) mukaillen FAS-lapsista on tullut vaest6nosa, joka maaritellaan vain 
psykometrisesti, ei toiminnallisesti. Biklenin (1989, 9) painottama yksi16llisten 
tarpeiden selvittaminen ja soveltaminen vammakategorisen lahestymistavan 
sijaan nayttaa entista valttamatt6malta. Vaikka kuuluminen johonkin vamma-
ryhmaan onkin kuntoutustoiminnan perusta, vammakategorinen tarkastelu on 
riittamat6nta, koska se on vain osa pedagogista arviointia (Kuorelahti 1998, 
133-134). 

Aikaisemman FAS-tutkimustiedon ansiona voi pita a sita, etta raskauden-
aikaisen alkoholinkayt6n vakavat ja kauaskantoiset seuraamukset on voitu to-
deta. Suurin tutkimustarve nayttaisi suuntautuvan lasten hoidon, kasvatuksen, 
opetuksen, terapioiden ja muiden interventioitten tutkimiseen. Morsen (1993, 
23-24) mielesta FAS-lasten ja heidan perheidensa tarvitsemien interventioitten 
kaynnistamisen esteena ei voi pita a lasten ongelmien heikkoja kuvauksia eika 
niihin johtavien syiden epaselvyytta. Alan pioneeritutkija Streissguth (1990, 
649) puolestaan pitaa FAS:n neurologisten vaikutusten selvittamista lasten aut-
tamisen ehtona, ja han onkin pitkaan keskittynyt tahan. Vasta viime vuosina 
han on laajentanut nak6kulmaansa ensisijaisista vaurioista toissijaisiin ja niita 
ehkaiseviin toimenpiteisiin (Streissguth 1997, xiii). Tosin hanen ja tutkimus-
kumppaniensa (1997, 25-39) toisen asteen vaurioita seka riskitekij6ita ja suojaa-
via tekij6ita kartoittanut tutkimus (N = 415) sisalsi laajoja haastattelu- ja tulkin-
takategorioita. Tutkimus toteutettiin FAS/FAE-henki16iden elamaa koskevalla 
strukturoidulla elamanhistoriahaastattelulla (LHI), johon kuuluvat seuraavat 
paaalueet: 1) taloudenhoito ja kotiymparist6, 2) itsenainen elaminen ja taloudel-
linen toimeentulo, 3) koulutus, 4) ty6llisyystilanne, 5) altistuminen fyysiselle tai 
seksuaaliselle hyvaksikayt611e ja perhevakivallan kohtaaminen, 6) fyysinen, so-
siaalinen ja seksuaalinen kehittyminen, 7) kayttaytyminen ja mielenterveys, 8) 
alkoholin- ja huumeidenkaytt6, 9) lainkuuliaisuus ja rikoksiin sekaantuminen ja 
10) ystavat ja vanhemmuus. Naita kartoitettiin 450 kysymyksella, joita 7 haas-
tattelijaa esitti puhelimitse lasten huoltajille. 

Sisalt6jen perusteella vastaajan antamien tietojen luotettavuus nayttaa 
keskeiselta, samoin kuin sisalt6luokkien tulkitseminen seka itse haastatteluti-
lanteessa etta analyysivaiheessa. Haastattelun toteuttaminen onnistui heikosti. 
Tutkimus oli ryhmatutkimus, eivatka siita kay ilmi yksittaisia henki16ita koske-
vat tiedot. My6skaan interventiokeinoja ei kartoitettu, joten suuret prosentti-
maarat erilaisten vaikeuksien esiintymisesta tukevat stereotyyppisia, negatiivi-
sia kasityksia FAS-lapsista ja heidan kohtalonomaisesta ajautumisestaan mo-
nenlaisiin ongelmiin. Talla en kuitenkaan halua vahatella tutkimushenki16iden 
kohtaamia todellisia vaikeuksia. Laaketieteellisen tutkimuksen suuntaaminen 
toisen asteen vaurioitumiseen ja suojaaviin tekij6ihin on tarkea uusi avaus, jossa 
siirrytaan diagnostisten kriteerien tutkimisesta askel eteenpain. Tutkimuksensa 



63 

tavoitteena Streissguth ym. (1997, 39) pitivat lasten ja heidan perheidensa ela-
manlaadun parantamista, jolloin myos yhteiskunnan kustannukset vahenisivat. 

Sikioaikaista alkoholialtistumista koskevaa tutkimustietoa voi pitaa viela 
rajallisena, vaikkakin sita on maarallisesti paljon ja se on kansainvalista. Kivi-
raumaa (1998, 211) lainaten laaketieteesta on tullut tutkimuskenttaa hallitseva 
paradigma. Se on pitaytynyt omassa kontekstissaan ja keskittynyt medikalisti-
sen mallin mukaisesti samoihin vika- ja puutearviointeihin (ks. Maatta 1996, 
506; 1999,22) eika sen tutkimuksissa ole otettu juurikaan huomioon lapsen ke-
hitykseen vaikuttavia laaja-alaisia tekijoita. Aikaisemmat tutkimukset eivat ole 
ulottuneet naihin laaja-alaisiin yhteyksiin. 



3 METODISET RATKAISUT 

Tassa tutkimuksessa erittain keskeista on arviointi. Se ohjasi aineiston hankin-
taa, analyysia ja tulkintaa. Lasten arviointi tapahtuu erityispedagogiikassa 
usein instituutioissa (ks. Ysseldyke 1986, 22; Hautamaki, Lahtinen, Moberg & 
Tuunainen 1993, 99). Tavallisesti arviointia suorittavat yksittaiset ammattihen-
kil6t omassa ty6pisteessaan, ja heilta tiedot siirtyvat kirjoitettuina raportteina 
kollegoille (Thurman & Wider strom 1990, 176). Nain tiedot lapsesta saattavat 
jakaantua usealle eri alueelle, eika oman alueen rajojen yli tavoiteta kokonai-
suutta. Muutoinkin lapsi-instituutioissa arvioinnin kohteet saattavat rajoittua 
instituution tehtavan mukaan, jolloin lasta saatetaan tarkastella enemman ty6n 
kohteena kuin oman elamansa muokkaamana kokonaisena ihmisena (Riihela 
1996, 178). 

Perinteisten arviointimenetelmien kaytt6a on kritisoitu kovastikin erityi-
sesti vammaisten lasten ja heidan perheidensa arvioinnissa USA:ssa. Lasten 
vammojen aiheuttamat rajoitukset ja toiminnanvajavuudet ovat saattaneet na-
kya ristiriitaisuuksina standardoiduissa testeissa. Thurman ja Wider strom 
(1990, 170-176) pitavat vammaisten lasten kayttaytymisen ennakoimista testiti-
lanteissa vaikeana. Lasten mieliala vaihtelee nopeasti, he vasahtavat helposti ja 
he ovat aktiivisempia mutta heikompia keskittymaan kuin ei-vammaiset lapset. 
Siksi lasten tason maarittaminen on vaikeaa. My6s kategorisen arvioinnin tilalle 
on kaivattu kokonaisvaltaista ja moniulotteista arviointia, jossa my6s toiminnal-
lisuus korostuisi (Sapon-Shevin 1989, 101). 

Dwyerin (1990, 23-24) mukaan arviointi on paradigmaattisesti muuttu-
massa matemaattis-tilastollisista malleista kasvatuksellisiin ja psykologisiin 
malleihin. Ne muuttavat arviointia, koska ne vaikuttavat seka tulosten ilmai-
semi seen etta niiden tulkintaan. Arvioinnissa kokeillaan uusia menetelmia ja 
korostetaan ymmartamisen tarkeytta. Lehtovaaran (1992, 163) mukaan lapsiin 
kohdistunutta psykologista tutkimusta on kritisoitu erityisesti siita, etta se ei ole 
huomioinut lapsen elamantilannetta ja niita moninaisia asioita, joiden vaiku-
tuspiirissa lapsi elaa. 

Naturalistinen tutkimus on vaihtoehto vammaisten lasten ja heidan per-
heidensa perinteiselle arvioinnille ja interventio-ohjelmien vaikutusten mittaa-
miselle. Naturalistinen ote ei ole varsinaisesti mikaan yksittainen arviointitek-
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niikka, va an ongelman tai kysymyksen tarkastelutapa. Naturalistisin menetel-
min voidaan Hihestya sellaisia asioita, joita muilla menetelmilla olisi vaikea ta-
voittaa. Naturalistinen tutkija pyrkii kartoittamaan ja arvioimaan yksilon kayt-
taytymista paivittaisissa tilanteissa hanen omissa elamanymparistoissaan. Na-
turalistisin menetelmin hankittu tieto voi vahvistaa vanhempien omia havainto-
ja ja siten innostaa lapsen kuntouttamiseen. Erityispedagogiikassa naturalistisin 
menetelmin hankittu tieto soveltuu hyvin kuntoutuksen suunnitteluun ja palve-
lee muutoinkin kaytantoa. (Odom & Shuster 1986, 67-80.) 

Tassa tutkimuksessa arviointimenetelman tuli sopia tutkimuksen feno-
menologispainotteiseen filosofiseen nakemykseen (esim. Bogdan & Biklen 1992, 
33-35) ja ihmiskasitykseeni, joita olen esitellyt luvussa 1. Erityispedagogisen 
lapsuustutkimuksen omaksuma ekologinen orientaatio ja ekokulttuurinen ar-
kipaivan painottamisen merkitys vammaiselle lapselle ja hanen perheelleen 
ohjasivat osaltaan menetelman valintaa (ks. Maki 1993; 1994; Maatta & Mannis-
to 1995; Maatta 1999). Lapsinakokulman ja ekologisen psykologian mukaisten 
lahtokohtien tuli myos soveltua arviointimenetelmaan. Ekologinen arviointi 
tuntui hyvin kattavan nama kaikki osatekijat (ks. Thurman & Widerstrom 
1990). Kaikkia edella esitettyja Iahtokohtia maarittavat kokonaisvaltaisuus, 
luonnolliset elinymparistot, subjektin merkitys ja vuorovaikutukseen perustu-
vat tutkimusmenetelmat. Ekologinen arviointi ohjasi tutkimusasetelman muo-
dostumista ja aineistonkeruuta. 

3.1 Ekologinen arviointi 

Neisworth ja Bagnato (1988) ovat maaritelleet ekologisen arvlOmnin laps en 
kasvuympariston fyysisten, sosiaalisten ja psykologisten piirteiden tutkimisek-
si. Ekologinen arviointi koskee myos yksilon ja hanen fyysisen, sosiaalisen ja 
psykologisen ymparistonsa valista vuorovaikutusta. Ekologinen arviointi edel-
lyttaa yksiloiden arviointia heidan luonnollisissa ymparistoissaan ja vastavuo-
roisesti naiden ymparistojen arviointia. (Ks. Thurman & Wider strom 1990, 191-
192.) 

Ekologisen arviointitutkimuksen perustana on laps en jasenyys perheessa, 
paivakodissa ja muissa yhteisoissa. Vanhemmat, asiantuntijat ja lapsi seka usein 
lapsen toveritkin osallistuvat arviointiin. Arviointimenetelmien kaytossa taytyy 
ottaa huomioon perheen kulttuuritausta, sosioekonominen taso seka laps en ja 
perheen arvomaailma (Bailey ja Wolery 1989). (Ks. Thurman & Wider strom 
1990, 191-192; Maki 1994, 77; Kovanen & Riitesuo 1998,309-310; Maatta 1999, 
77). 

Ekologinen arviointi on tarkastelutapa tai nakokulma. Sen avulla voidaan 
hyodyntaa arviointia monella eri tavalla. Sen osana voidaan kayttaa erilaisia 
testeja, joita USA:ssa on kehitetty lukuisia. Monet ekologisista menetelmista 
ovat naturalistisia ja perustuvat havainnoimiseen, koska tamankaltaiset tutki-
musmenetelmat kohottavat ekologisen arvioinnin validiteettia (Thurman & 
Wider strom 1990,191-206; Maki 1994, 77; Kovanen & Riitesuo 1998, 309-310). 
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Witt, Elliot, Gresham ja Kramer (1988, 53) ovat luokitelleet ekologisen ar-
vioinnin etuja seuraavasti: 1) se on arviointiprosessi, jolla voidaan tarkastella 
kaikenlaisia arviointeja, 2) yksittaisten lapsen arviointi laajenee lapsen ja hanen 
ymparistonsa vuorovaikutussuhteitten arviointiin, 3) ihmisen kayttaytymisen 
monimuotoisuus ilmenee mallin avulla, ja 4) malli antaa aiheen epailla niiden 
yksinkertaisten ja mekaanisten arviointikaytantojen validiutta, joissa diagno-
soidaan lapsen ongelmaa vain yhdella tai kahdella standardoidulla testilla. 
Bronfenbrennerin (1997, 253-255) mukaan ekologisen kehitysnakemyksen mu-
kaista henkiloiden piirteiden ja niiden kehityksen tieteellista ymmartamista 
edistavat sellaiset tutkimusasetelmat, joiden avulla voidaan jarjestelmallisesti 
verrata ja tulkita rooliltaan ja suhteiltaan tutkimushenkiloon eroavien havain-
noijien eri konteksteissa tekemia arvioita. 

Monimuotoisuus on ekologisen arvioinnin etu, silti se on myos sen ilmei-
sin ongelma. Tietoja taytyy olla niin paljon, etta ilmio tulee ymmarretyksi. Ar-
vioija kohtaa monia haastateltavia, kay lapi lukuisia havainnointitilanteita ja 
keraa suuren maaran aineistoa, josta pitaisi tehda synteesi. Monesti tama pro-
sessi saattaa olla liian pitkakestoinen tai epakaytannollinen. Toisena ongelmana 
on tarkkojen arviointivalineiden puute, ja tutkijan paatettavaksi jaa, mita ja mi-
ten arvioida. (Witt ym. 1988,54.) 

Ekologisen arvioinnin etuja pidetaan haittoja voimallisempina. Haney ja 
Cavallaro (1996, 66-81) ovat soveltaneet ekologista arviointitietoa vammaisen 
lapsen paivittaisen ohjelman suunnitteluun tavallisessa esikoulussa. Malli osoit-
tautui tehokkaaksi, kun havainnoitiin integroitujen toimintojen ja vertaissuh-
teiden seka leikkiin sisaltyvien taitojen kehittymista. Toinen esimerkki ekologi-
sen arviointimenetelman hyodyllisyydesta on koulumaailmasta. Monivammais-
ten lasten opettajat (N = 84) lukivat ekologiseen arviointiin perustuneita raport-
teja, ja ne vaikuttivat merkittavasti oppilaisiin kohdistuneiden odotusten kas-
vuun. Taman vuoksi ekologista arviointia pidettiin hyvana suunnittelun perus-
tana. (Linehan ym. 1991, 146-152.) Shriver ja Piercell (1994, 176) suosittelevat 
ekologista arviointia ja siihen perustuvia interventioita varhaiserityisopetuk-
seen yksittaisille, sikionkehityksen aikana erilaisille huumaaville aineille altis-
tuneille lapsille ja heidan ymparistoihinsa. Vastaavasti he pitavat sita soveltu-
vana suurimmalle osalle muitakin pienia lapsia, koska lapsen kehitykseen va i-
kuttavat niin monet ymparistotekijat. Suomessa ekologista Iahestymistapaa on 
kaytetty viela vahan (Maki 1994, 77). 

Ekologisia arviointisuuntauksia on nimetty monella eri tavalla riippuen 
tutkijasta ja interventiokeinoista. Yhtena on ekobehavioraalinen (ecobehavioral) 
arviointi, joka on ekologisen psykologian ja behaviorismin yhdistelma (Rogers-
Warren & Warren 1977; Morris & Midgley 1990). Silla pyritaan ymmartamaan 
lasta omassa ymparistossaan. Lisaksi arvioinnissa huomioidaan tavallisesti 
myos interventio. Mallia on kaytetty kehitysvammaisten lasten ja laitosympa-
ristojen arvioinnissa. (Ks. Jones, Risley & Favell 1983, 311-328; Barnett, Carey & 
Hall 1993, 433- 434; 438-439.) 

Weisner ja Gallimore (1994, 1-12) kasitteellistivat vammaisten lasten ja 
heidan perheidensa tutkimisessa ja interventioiden suunnittelussa arvioinnin 
ekologiseksi/kulttuuriseksi (ekokulttuurinen). Siina kiinnitettiin huomiota per-
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heiden arkipaivan toimintoihin sisaltyviin mahdollisuuksiin. Vammaisten las-
ten perheita pidettiin samanlaisina kuin muitakin perheita, ja interventiot ra-
kennettiin perheiden vahvuuksien ymparille. Jyvaskylan yliopistossa toteute-
tussa varhaiskuntoutusta kasittelevassa V ARHE-tutkimusprojektissa on tukeu-
duttu ekokulttuuriseen teoriaan (Maatta 1995, 7-10). 

Ekobehavioraalinen ja ekokulttuurinen arviointi ovat lahella ekologisen 
arvioinnin kasitetta, mutta ne keskittyvat tietyille kayttaytymiseen vaikuttaville 
alueille seka interventioiden suunnittelemiseen. Tassa tutkimuksessa ekologi-
nen arviointi on maarittelyltaan edella mainittuja yleisempi ja siten tutkimuk-
sen tarkoitukseen soveltuvampi, vaikka sita kaytetaankin kuvaamiseen. Arvi-
ointi tapahtuu laadullisesti merkityksellisia asioita yleisempiin teoreettisiin yh-
teyksiin verraten (ks. Alasuutari 1994, 37). 

Taman tutkimuksen kaynnistajina olivat yksittaiset siki6aikana alkoholille 
altistuneet lapset. Siksi jo alusta lahtien erityispedagogisen arvioinnin nak6-
kulmaksi valikoitui lapsinak6kulma. Se tarkoittaa tassa sita, etta arviointi ta-
pahtuu aikuisen nak6kulmasta arvioimalla laps en kannalta hanen elamanta-
pahtumiaan. Arviointi koskee yksittaisia lapsia ja medikalistisesti tiettya laake-
tieteellisesti diagnosoitua kohderyhmaa. Se rakentuu perinteista laajemmalle ja 
on kokonaisvaltaista. Yksil6n arvioinnissa ovat mukana hanen vahvuusalueen-
sa ja ymparist6nsa seka naiden valisen vuorovaikutuksen arviointi. (Ks. Thur-
man & Widerstrom 1990, 170; Maatta 1996, 506; Oksanen 1996, 492; Leskinen 
1998,82.) Tassa tutkimuksessa lapsi on mukana kertomassa omasta arkipaivas-
taan (ks. Hirsjarvi & Hurme 1984,4), ja hanen elamantilannettaan kuvaavat ha-
nen its ens a lisaksi hanen elamanpiiriinsa kuuluvat aikuiset. Aineistonkeruun 
aikainen yksittaisen laps en elamantilanne on se konteksti, jossa arviointi tapah-
tuu (ks. Horowitz 1992,84-85). Arvioitava elamantilanne elamanvaiheena sijoit-
tuu lapsuuteen ja silla on yhteiskunnallinen ulottuvuutensa. 

3.2 Tutkimuksessa haastatellut henkilijt ja aineisto 

Tutkimukseni kohdistui kahdeksaan huostaanotettuun siki6aikana alkoholille 
altistuneeseen lapseen, joista kuusi oli diagnosoitu FAS-Iapseksi. Kahdella lap-
sella, sisaruksilla, ei ollut lainkaan diagnoosia, mutta lasten isoaiti ja sosiaali-
ty6ntekija vahvistavan aidin raskaudenaikaisen alkoholinkayt6n. Lapset tavoi-
tettiin kahden kunnan sosiaalitoimen lastensuojeluosastojen kautta. Olen tau-
lukkoon 6 koonnut joitakin taustatietoja lapsista. 
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TAULUKK06 Taustatietoja tutkimukseen osallistuneista lapsista 

Lapsi Syn- Sijaishuolto- Lasten Sijoi- Yhteys Koulu- Luokka- Harras-
tyma- paikka luku- tuksen biologisiin sijoitus aste tukset 
vuosi maara kesto vanhem-

(v) J2iin 
Aleksi 1980 Lastenkoti 10 Synty- Kirjeitse EHA 7. Partio 

masta IV* /sisar karate 
Leevi 1984 Sijaisperhe 1 8 Aiti vast- ESY 4. 

ikaan 
Joel 1984 Sukulais- 3 9 Ei Alisuo- 4. 

sijoitus 
Aiti l/v 

riutujat 
Liisa 1984 Ammatillinen 2 5 EMU 4. Lukemi-

perhehoito- ajoittain nen 
perhe valiaik. 

Lasse 1986 Sukulais- 2 4 Saann611i- EMU 2. Telinevoi-
sijoitus nen mistelu 

Laura 1987 Sukulais- 2 4 Saan- EMU 2. Pyhakou-
sijoitus n611inen lu 

partio 
Ilmari 1988 Paatoimiset 8 3 Saann611i- Steiner-

perhehoitajat nen/epa- esikou-
saann611. lu 

Jaakko 1988 Sijaisperhe 1 1.5 Ei Paiva- Jaakiekko 

*IV = isovanhemmat 

Lasten lisaksi heidan ekologisista ymparistoistaan tutkimukseen osallistuivat 
sijaisvanhemmat (N = 13), opettaja (N = 7), sosiaalityontekija (N = 5) ja terapias-
sa olleiden lasten terapeutit (N = 4). Aikuisia oli mukana 30, mutta haastatteluja 
oli kaikkiaan 35. Jokaisesta lapsesta keskusteltiin erikseen, vaikka henkilona 
haastateltavia oli vain yksi. Mukana oli kaksi sisarusta, joiden isoaiti, sosiaali-
tyontekija ja opettaja olivat yhtena henkilona osallistujana. Kahdella muullakin 
lapsella oli yhteinen sosiaalityontekija. Yhden laps en sosiaalityontekija jai mi-
nulta tavoittamatta, koska otaksuin lastenkotilapsen aseman olevan toisenlai-
nen kuin sijaisperheeseen sijoitetun. Kuitenkin lapsi oli muiden tavoin sijais-
huollossa, ja silloin hanen elamastaan vastaa kunnan lastensuojelun sosiaali-
tyontekija. Sosiaalityontekijan raoli lastensuojelussa maaraytyy huostaanoton 
suorittaneen sosiaalilautakunnan maarayksen perusteella, han edustaa virka-
miehena sosiaalilautakuntaa ja on siksi ammattihenkilona mukana tutkimuk-
sessani. (Ks. Kananoja & Turunen 1996, 89-90.) 

Olen taulukossa 7 esitellyt aineistonkeruun lapsikohtaisesti haastateltavi-
neen ja havainnointitilanteineen. Kohdennettu havainnointi suuntautui paaasi-
assa eri ymparistojen fyysisiin piirteisiin ja vain osaan lapsista. Se on mukana 
omana sarakkeenaan. Vanhemmilla tarkoitetaan lasten sijaisvanhempia. Kaksi 
sijaisperhesijoitusta oli ns. sukulaissijoituksia, joista toisessa sijaisvanhempana 
oli tati (Joel), toisessa isovanhemmat (Lasse ja Laura). Yksi lapsista (Aleksi) oli 
sijoitettuna lastenkotiin, jossa han oli oUut koko elamansa. Taulukossa hanen 
kohdaUaan vanhempia edustavat hanen omahoitajansa. Lastensuojelulain mu-
kaan (Lastensuojelulaki 1983/683 29 §) huostaanotetun laps en sijoituspaikka 
voi perheen oheUa oUa myos laitos. 



TAULUKKO 7 Tutkimukseen osallistujat ja aineistonkeruu 

mat 
Tera-

tyontekija peutti 
Lapsi Havain-
itse nointi 

+ + + 
JOEL 12 + + + + + 0 
LEEVI 11 +/+ + + + + +0 
LIISA 11 ++ + + + -- 0 
LASSE 9 + + + ++ + - 0 
LAURA 8 + + + + - 0 

keruun 

5.35 
12.06 

7.30 
3.25* 

ILMARI 7 ++ + + + --0 3.03 
J~.~.!S!S.Q ...... 6 ++ ++ + + +0 6.19 
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++ kaksi haastateltavaa mukana samanaikaisesti, + / + kummallekin vanhemmalle eri haastat-
telukerta, -- ei lupaa , - ei aineistonkeruuta, 0 eri kasvuymparistojen fyysiset piirteet, * yhteinen 
aika Lauran kanssa 

Aineistonkeruun ajankohtana oikeastaan vain kaksi lasta oli terapiassa, mutta 
kolmannen lapsen (Leevi) terapeutti tuli mukaan, koska va stika an paattyneen 
terapiajakson jatkoa viela harkittiin. Yhden laps en (Ilmari) terapeuttina on sai-
raalan neuropsykologi, jota haastattelin puhelimitse Ilmarin koulukypsyysarvi-
oinnin ollessa meneillaan. 

Aineistonkeruun kesto vaihteli tapauskohtaisesti haastateltavien henkiloi-
den ja heilta saadun aineiston maaran mukaan. Ehdottomaan vaitiolovelvolli-
suuteen sitouduttuani en mainitse tutkimusluvan antaneita kuntia nimelta. 
Lapset olivat etelaisen Suomen alueelta, ja he asuivat perheineen monessa eri 
kunnassa. 

Tormiiyksiii portinvartijoihin. Tutkimukseen osallistujien tavoittaminen kesti noin 
yhdeksan kuukauden ajan, ja heidan saamisensa mukaan onnistui vasta monen 
mutkan jalkeen. Perehtymattomyyteni tutkimuslupa-anomuskaytantoihin ja 
kokemattomuuteni tutkijana viivyttivat asioiden kasittelya kuten myos se, etta 
alussa olin hahmotellut tutkimustehtavani liian laajaksi. Tuolloin mukana oli 
myos lasten asiakirjoihin perehtyminen ja biologisten vanhempien tavoittami-
nen. Viivastymisesta ei sinallaan lopputulosta ajatellen ollut haittaa, koska jou-
duin rajaamaan ja jasentamaan aineistonkeruuta. Tassa nakyy myos kvalitatii-
visen tutkimuksen prosessiluonteisuus. (Ks. Bogdan & Biklen 1992, 58-61.) 

Tutkimusta aloittaessani minulla oli ystavaperheemme ja oman sijaisvan-
hempikokemukseni vuoksi tietoa FAS-Iapsista, jotka olivat perhehoidossa. 
Niinpa anoin ens in tutkimuslupaa 22.2.1995 eraan kunnan sosiaalilautakunnal-
ta, josta jouduin palaamaan hakemuksieni kanssa kunnan sosiaali- ja terveys-
toimen eettiseen lautakuntaan. Sen erittain ystavallinen ja huomaavainen sih-
teeri paneutui perusteellisesti lupa-anomukseeni ohjaten sen tayttamisessa use-
aan kertaan. Tutkimuslupa sielta myonnettiin 4.4.1995. Koska alunperin tavoit-
telin sairaalaa yhdeksi tutkimusymparistoksi, hain tutkimuslupaa kahdesta sai-
raalasta, joista toisesta kunnan sairaalajohtaja myonsi sen eettisen toimikunnan 
myontaman luvan jalkeen 18.5.1995. 

Erityislastentarhanopettajan tyokokemuksen perusteella oletin, etta FAS-
lapsilla sairaalan rooli on samankaltainen kuin muillakin vammaisilla lapsilla: 
siella kaydaan saannollisesti tutkimuksissa ja kontrolleissa. Elokuun puolivalis-
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sa toimitin tutkimusluvan myontaneeseen sairaalaan pyynnot osallistua tutki-
mukseen toimitettavaksi sairaalan valityksella FAS-Iasten sijais- ja biologisille 
vanhemmille. Sairaalan osastonhoitaja oli kuitenkin toiminut Bogdanin ja Bik-
lenin (1992, 61) kuvaamana portinvartijana ja lahettanyt hakemukseni kunnan 
lastensuojelun johtavalle sosiaalityontekijalle. Kuitenkin taman kunnan sosiaali-
ja terveystoimen eettinen lautakunta oli jo myontanyt minulle luvan tutkimuk-
seen. Johtava sosiaalityontekija oli myotamielinen tutkimukselleni, ja sain ta-
man kunnan sosiaaliviraston myontaman tutkimusluvan 24.10.1995. 

Yhdyshenkilona ollut kunnan johtava sosiaalityontekija osoitti minulle 
kaksi aikaisemmin tapaamaani lasta, mutta kielsi naiden haastattelemisen ja 
havainnoimisen. Tassa heijastuu sosiaalityontekijan nakemys lapsesta suojelta-
vana (Bardy 1989, 50), ja sen voi mieltaa kahdella tavalla. Toisaalta han saattoi 
pita a tutkimustani lasten os alta epaeettisena ja ajatella ulkopuolisen ihmisen 
aiheuttavan kysymyksillaan ahdistusta vaikeissa eIamanolosuhteissa eIaville 
lapsille (ks. Lehtovaara 1992, 240). Esimerkiksi kotia ja vanhempia koskevat 
haastattelukysymykset saattoivat herattaa tata epailya. Muutoin kysymykset 
kasittelivat laps en arkipaivaa ja toimintaymparistoja (ks. Taulukko 8). Olin pi-
tanyt eettisen tutkijan tavoin periaatteenani pyytaa lasten omaa suostumusta 
heidan osallistumisestaan (Suoranta & Eskola 1998, 56-57). Toisaalta sosiaali-
tyontekijan toimenpiteessa saattaa olla kyse siita, ettei lasten osallistumisoikeut-
ta pideta hyvaksyttavana. Meidan kulttuurissamme lasta ei viela nahda aikui-
sen kanssa tasavertaisena (Lehtovaara 1992, 241). Bardyn (1994, 130) mukaan 
lasten oikeudet osallistumiseen eivat ole ristiriidassa huolenpidon kanssa, vaan 
painvastoin. Monissa instituutiossa alaikaisten osallisuus on viela epaselva, ja 
siina osin on kyseessa sukupolvien valinen vallan jakaminen. Lasten oikeudet 
vapaaseen mielipiteen ilmaisuun ja myotamaaraamiseen tuovat sukupolvien 
suhteet uuteen valoon, ja ne haastavat vastavuoroisuuteen. Lapsille on suotu 
samanlaiset oikeudet kuin aikuisille lukuunottamatta aanestysoikeutta. Jos tas-
sa tutkimuksessa kaikkien lasten nakemyksia olisi voitu kuulla, olisi se tarjon-
nut toisenlaisen nakokulman heidan eIamantilanteeseensa (ks. Bardy 1994, 130-
131; 1996b, 201). 

Toisen kunnan sosiaalitoimeen lahetin tutkimuslupa-anomukseni 4.9.1995. 
Taman kunnan sosiaali- ja terveystoimen eettinen toimikunta myonsi tutkimus-
luvan 2.11.1995. Lupa edellytti keskustelua sosiaaliviraston psykologin kanssa, 
joka lahetti minut perhehoidon johtavan sosiaalityontekijan puheille. Hanen 
valityksellaan lahti tutkimukseen suostumislomakkeet, ja siten sain loput kuusi 
lasta tutkimukseen mukaan. Olin kerannyt aineistoa yhdesta lapsesta jo loka-
kuussa, koska olin tuttavani valityksella saanut tietaa yhdesta tutkimuksestani 
kiinnostuneesta sijaisperheen isasta. Niinpa olin haneen puhelimitse yhteydessa 
(16.10.1995), ja koska perhehoidon sosiaalityontekijalle sopi, haastattelin isaa 
ensimmaisen kerran jo pian puhelinkontaktin jalkeen. Tassa kunnassa ei rajoi-
tettu tutkimustani millaan tavalla, ja myos lap set saivat olla mukana. 

Nama lap set olivat eri sairaalapiirista kuin aiemmin mainitut, mutta olin 
lahettanyt taman toisenkin kunnan sairaalaan tutkimuslupa-anomukseni sa-
maan aikaan kuin ensimmaiseenkin sairaalaan. Taallakin tormasin portinvarti-
jaan, eraaseen osaston ylilaakariin, joka oli unohtanut toimittaa anomukseni 
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sairaalan hierarkiassa eteenpain. Koska olin tavoittanut tutkimukseen osallistu-
jat toista kautta ja koska toinenkin sairaala oli jaanyt tutkimukseni ulkopuolelle, 
en enaa viritellyt hakemustani yliIaakaria edemmas. Sairaala instituutiona on 
mukana tutkimuksessani arvioinnin kohteena lasten kuntoutustutkimuskay-
tannoissa. 

Tutkimusluvat saatuani lahetin jokaiselle perheelle pyynnon suostua tut-
kimukseen, ja suostumuksen saatuani otin heihin yhteytta puhelimitse sopiak-
seni ensimmaisesta haastattelusta. 

3.3 Tiedonhankintamenetelmat 

Tieto kerattiin kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan: Tutkimukseen 
osallistuneet olivat subjektiasemassa, ja minun ja tutkittavien valilla oli keski-
naista vuorovaikutusta. Lisaksi tiedonkeruu tapahtui tutkittavien luonnollisissa 
elinymparistoissa. (Esim. Odom & Shuster 1986, 68-82; Patton 1990, 40-41; 
Bogdan & Biklen 1992, 50-52.) Ekologisesta arvioinnista tuli tutkimusmenetel-
rna, joka ohjasi aineistonhankintaa. Yhtena menetelmana kaytettiin teemahaas-
tattelua, jota on suositeltu luonnollisissa tilanteissa tapahtuvaan aineistonke-
ruuseen ja ekologisen arvioinnin valineeksi (Thurman & Wider strom 1990, 198-
200; Barnett ym. 1993,438). Eri ymparistoissa suorittamani aineiston hankinnan 
olen koonnut taulukkoon 8. 

TAULUKKO 8 Aineiston hankinta 

Kohde 
Koti: 
-lapsi 

- vanhemmat 

Menetelma 
Haastattelu 

Haastattelu 

Havainnointi 

Teemat 
*arkielama 
*perhe 
*vertaissuhteet 
*koulu 
*oma itse ja tulevaisuus 

*lapsen kuvaus 
*arkielama 
*perhe 
*yhteistyo 
*FAS 
*tulevaisuus 

*fyysiset piirteet 
*asuinymparisto 

Taulukko 8 (jatkuu) 
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Taulukko 8 (jatkuu) 

Koulu/ paivakoti: 
-opettaja 
-lastentarhanopettajat 
- esikoulunopettaja 

Lastensuojelu: 
- sosiaalityontekija 

Terapeutit: 
-neuropsykologi 
-lastenpsykiatri 
-toimintaterapeutit 

Haastattelu 

Havainnointi 

Haastattelu 

Haastattelu 

Havainnointi 

*lapsen kuvaus 
*kouluhistoria 
*koululaisen rooli 
*koulutyoskentely 
*opettajan yhteistyosuhteet 
*FAS 
*tulevaisuus 

*fyysiset piirteet 
*kouluymparisto 

*lapsen kuvaus 
*tyoskenteleminen lapsen ja 
perheen kanssa 

*lapsen etu 
*lastensuojelun muut 
tehtavat 

*yhteistyosuhteet 
*FAS 
*tulevaisuus 

*lapsen kuvaus 
*tyoskenteleminen 

lapsen kanssa 
*terapian tavoitteet, 

toteutus, arviointi 
*yhteistyosuhteet 
*FAS 
*tulevaisuus 

*fyysiset piirteet 
*sijainti 

Metodisesti tutkimukseni laht6kohdat tayttavat tapaustutkimuksen kriteerit: 
Tutkittavana on monimuotoinen ilmi6, jota tutkitaan luonnollisessa ymparis-
t6ssa. Kayt6ssa on tapaustutkimukselle tyypillinen kysymyksenasettelu ja mo-
nenlaisia tutkimusmenetelmia (esim. Syrjalii & Numminen 1988, 5-20; Yin 1991, 
17-23). Tutkimukseni kohdejoukkoon kuuluu enemman kuin yksi tapaus, joten 
tutkimusasetelmallisesti tutkimus on monitapausasetelma. Silla tavoitellaan 
ilmi6n monimuotoisuutta ja yksil6llisyytta sailyttaen kuitenkin yksittaisten ta-
pausten holistisuus. (Yin 1991, 52-59.) 

Haastattelu. Haastattelun perustana oli ekologinen arviointi, josta tutkimukseen 
tulivat mukaan lapsen elamanymparist6t toimintoineen ja vuorovaikutuksen 
ulottuvuuksineen. Teemahaastattelussa olivat keskustelun pohjana jokaiselle 
haastateltavalle ryhmalle erilliset teema-alueet. Kysymysrungon avulla yritin 
varmistaa sen, etta kaikkien samaa ryhmaa edustavien haastateltavien kanssa 
pyritaan puhumaan samoista asioista ja silti yritetaan noukkia yksil611iset yksi-
tyiskohdat haastatteluun mukaan. (Ks. Suoranta & Eskola 1998, 88-89.) Ekolo-
gisen laht6kohdan pohjalta lasten haastattelussa kasiteltiin lahinna arkipaivan 
tilanteita (ks. Thurman & Widerstrom 1990, 191-192; Maki 1993, 10-14). Lapsen 
nak6kulmaan sain ulottuvuuksia Lasten oikeuksien sopimuksesta (1994). Per-
heille suunnattu haastattelu kasitteli lapsen ja perheen arkipaivaa perheen tari-
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nan, voimavaroja, tarpeita, toimintatyylia ja sosiaalista verkostoa koskevien 
teemasisaltojen ohella (ks. Mattus 1994,30-33). 

FAS:aa kasiteltiin tied on ja sen tarpeen, tutkimus- ja hoitokaytantoja seka 
terapioita koskevien kysymysten avulla (esim. Mattus 1994, 11). Lapsen yhtey-
denpito biologiseen perheeseensa seka perhehoidon ohjaus ja sen arviointi oli-
vat yhtena sisaltoalueena (ks. Kahkonen 1991, 49-65). Yhteistyolapsen ja hanen 
asioitaan hoitaneiden eri asiantuntijoiden ja organisaatioiden valilla oli myos 
mukana. 

Opettajan haastattelu koski koulutyoskentelyn ohella lasta oppilaana, kou-
lumuodon soveltuvuutta, FAS:a ja opettajan yhteistyotahoja seka integrointia 
(esim. Hautamaki ym. 1993,99-121). Vastaavat kysymykset kontekstiinsa sovel-
lettuna esitettiin myos lastentarhanopettajille ja steiner-esikoulun opettajalle. 

Sosiaalityontekijan haastattelu koostui hanen tiedoistaan lapsen arkipai-
vasta, laissa saadetyn laps en etu -periaatteen edistamisesta lapsen tamanhetki-
sessa elamantilanteessa, yhteistyosta sijaisperheen ja laps en muiden kasvuym-
paristojen valilla seka FAS:sta (ks. Lastensuojelulaki 1983/683 9-10 §). Tera-
peuttien haastattelu pohjautui lasten eIamanymparistoista saamiini tietoihin 
lapsen terapiasta ja lapsen osallistumisesta terapiaan seka terapeuttien arvioin-
tiin lapsen ongelmista ja edistymisesta, terapian kohdentumisesta seka yhteis-
tyosta ja FAS:sta. Kaikki terapiat oli erilaisia, mukana olivat toimintaterapia, 
neuropsykologinen kuntoutus ja psykoterapia. Lapsen kuvaaminen koski kaik-
kia haastatteluja, kuten lapsen tulevaisuuden arviointikin. Haastattelujen tee-
mat ovat taulukossa 8. 

Noudatin haastattelukaytannoissa varsin yleisia ohjeita (ks. Suoranta & 
Eskola 1998, 90-91). Nauhoitin kaikki haastattelut tutkimukseen osallistujien 
suostumuksen saatuani. Haastattelujen kesto ja maara vaihtelivat. Tutkimusai-
neistoa kertyi kaikkiaan 44 tuntia. Ensimmaisen tutkimushaastattelun suoritin 
8.11.1995 ja viimeisen 12.4.1996, kolme haastattelua olen joutunut taydenta-
maan jalkeenpain nauhoituksen epaonnistumisen vuoksi. Liitteessa 1 on taulu-
koitu lapsikohtaisesti haastattelut ja niiden kesto. Nauhoituksen osittaisesta 
epaonnistumisesta johtuvia epaselvyyksia on joissakin nauhoissa mukana, ja ne 
on haastatteluotteissa merkitty (?) -merkilla. Nama haastattelut ovat ikaan kuin 
toisten haastattelutietojen tukena eika kokonaisuus mielestani niissa karsinyt. 
Olen maininnut tapauskertomuksissa esiintyneista nauhoituksen ongelmista. 
Epaonnistuminen johtui eri seikoista, mm. pattereiden kulumisesta kesken 
haastattelun, nauhurin kaukaisesta asettelusta ja haastateltavan aanen mata-
luudesta. 

Haastattelupaikan valintaan vaikutti ekologisen arvioinnin luonne, jossa 
lapsen ymparistotkin on yhtena arvioinnin kohteena (Thurman & Widerstrom 
1990, 205). Lasta ja vanhempia haastattelin heidan kotonaan lukuunottamatta 
Leevin vanhempien haastattelua. Leevin isan ensimmainen haastattelu tapahtui 
sairaalassa, jossa han oli tutkimusjaksolla ja jonne han kaipasi hieman vaihte-
lua. Paikkana oli sa ira alan kahvila, ja haastattelu sujui ilman hairiotekijoita. 
Toisen kerran haastattelin isaa perheen kotona. Leevin aid in haastattelu oli ha-
nen tyopaikallaan taukotilassa hanen tyopaivansa paatyttya. Opettajia haastat-
telin kouluilla, toisen luvanantajakunnan sosiaalityontekijoita heidan tyopaikal-
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laan, toisen kunnan sosiaalityontekijaa omassa kodissani, koska se sopi tyo-
paikkaa paremmin sosiaalityontekijalle. Terapeutteja haastattelin myoskin hei-
dan tyopaikoillaan. Yhta sairaalan psykologia (Ilmari) olen haastatellut lyhyesti 
puhelimitse, koska han oli osallisena Ilmarin elamassa vain yhden sairaalatut-
kimuskaynnin verran. Tuolloin han arvioi Ilmarin koulukypsyytta. Lastenko-
dissa ollutta Aleksia haastattelin hanen omassa huoneessaan, hanen kotonaan. 
Omahoitajia haastattelin heidan tyopaikallaan kansliassa. 

Havainnointi. Toinen aineistonkeruumenetelma oli osallistuva havainnointi, jo-
ka tapahtui lasten luonnollisissa elinymparistoissa samanaikaisesti haastattelun 
kanssa. Se kohdistui paaasiassa kodin fyysisiin piirteisiin seka ymparistojen 
sijaintiin. Naita havaintoja kokosin kaikilta lapsilta ja kaikkiaan 17:sta eri ympa-
ristosta. Ei-osallistuva havainnointi kohdistui neljaan lapseen koulussa ja pai-
vakodissa. Tama menetelma supistui alkuperaisesta, kaikkia ymparistoja kos-
kevasta havainnoinnista nain vahaiseksi, mita voi peru stella usealla eri syylla. 

Jo ensimmaista havainnointia suorittaessani minusta tuntui, ettei yksi ha-
vainnointikerta ollut riittava luonnollisen tilanteen tavoittamiseen. Olin taysin 
ulkopuolinen henkilo, mika minusta selvasti muutti luonnolliset tilanteet jay-
kiksi ja keinotekoisiksi. Haastattelutilanne oli erilainen siihen sisaltyneen aktii-
visen roolin vuoksi, ei-osallistuvana havainnoijana olin ulkopuolinen aaneton 
katselija, joka teki muistiinpanoja. (Ks. Cohen & Manion 1985, 125.) Toiseksi 
havainnointiajan rajoittamisesta huolimatta muistiinpanoja juoksevalla teknii-
kalla kirjaten kertyi valtavasti, ja vaikka kirjoitin paljon, en pystynyt tavoitta-
maan samanaikaisesti puhetta ja tapahtumia. Kolmanneksi ajankayttoarvioni 
osoittautuivat alun perin liian rajattomiksi, ja ajattelinkin hylata koko nain 
hankkimani aineiston. Sis ally tin kuitenkin kaiken, jotta koko tutkimusprosessi-
ni olisi nahtavissa ja arvioitavissa alusta loppuun asti. Havainnoinnilla tavoitin 
yksittaisia lapsia koskevia mielenkiintoisia nakokulmia, joita kay tan analyysis-
sani tulkinnan tukena. 

3.4 Aineiston analysointi 

Aloitin aineistoni analyysin kirjoittamalla lapsikohtaisesti yksittaista lasta kos-
keneet haastattelunauhat sanasanaisesti puhtaaksi. Tein itse taman vaiheen la-
hes kokonaan muutamaa, palkkaamani tutkimusavustajan kirjoittamaa nauhaa 
lukuunottamatta. Nama nauhat olen sen jalkeen tarkistanut ja taydentanyt epa-
selvia kohtia. Nauhojen purkaminen oli haastavaa, ja sen aikana aineisto tuli 
minulle alustavasti tutuksi. 

Analyysimenetelmaani voisi luonnehtia yhdenlaiseksi suodatusmenetel-
maksi. Lahdin liikkeelle elamantilannetta kuvaavasta laajasta empiirisesta ai-
neistosta, josta useiden vaiheiden jalkeen suodattuivat lopullisiksi tulkintatee-
moiksi riskiprosessit ja suojaavat prosessit. Naita useita vaiheita ei voi tarkkaan 
rajata, vaan analyysi on ollut prosessia, jota on luonnehtinut jatkuva sahaami-
nen puhtaan empiirisen aineiston ja tekemieni, teoreettisiin lahtokohtiin perus-
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tuneiden tulkintojen ja teorian valilla. Tata prosessia olen elav6ittanyt liitteessa 
2 olevalla kuviolla. 

Kaytann6ssa aloitin jarjestamalla litteroidut haastattelut ja havainnointi-
tiedot tutkimushenkil6kohtaisesti niin, etta yhta lasta koskevat tie dot liitettiin 
yhdeksi tiedostoksi. Yritin ensin analysoida suoraan yhden lapsikohtaisen tie-
doston, mutta se osoittautui todella vaivalloiseksi edestakaisine selaamisineen, 
leikkaamisineen ja liittamisineen, joten luovuin siita. Siirryin lukemaan tekstia 
painettuna, ja poimin niista induktiivisesti analyysiyksik6ita tekstisivuun (ks. 
Patton 1990,40; Bogdan & Biklen 1992, 153). Tama vaihe oli huomattavasti hel-
pompi toteuttaa kuin edellinen, ja se osoittautui toimivaksi. Koko aineiston la-
pikaytyani aloin yksil6kohtaisesti koota analyysiyksik6ita, joita yhdistamalla 
muodostin teemahaastattelun teemojen ja haastattelujen sisalt6jen perusteella 
syntyneiden uusien teemojen perusteella luokkia (ks. Tesch 1990, 135-138; 142). 
Nain aineistoni jasentyi alustavasti (ks. Suoranta & Eskola 1998, 152). 

Seuraavaksi taulukoin kasity6na nama luokat sisalt6ineen suurille pape-
riarkeille tiedonantajakohtaisesti. Nain yhdesta lapsesta koostui perin valtava 
taulukko, jota saattoi tarkastella monella tavalla: lapsikohtaisesti, vanhempien, 
opettajien tai sosiaality6ntekij6iden nak6kulmasta. Taulukoita lukemalla ja si-
salt6ja yliviivaamalla pyrin etsimaan tapauskohtaisia merkityksia, yhtaIaisyyk-
sia ja eroja eri haastateltavien haastatteluista. Sitten tuli pysahdys enka osannut 
heti jatkaa. Kokoilin joitakin teemoja yhteen, esimerkiksi sijaisvanhempien yh-
teisty6n yhteisty6kumppaneineen, sisalt6ineen ja kestoineen (ks. liite 4). Nama 
tuntuivat jotenkin irrallisilta, kadotin talla tiedon yksi16sta ja hanen ainutlaatui-
suudestaan enka paassyt eteenpain. 

Kasity6ta oli ollut paljon, valuiko hy6ty hukkaan? Nain jalkeenpain arvi-
oiden taulukointi auttoi analyysimallin hahmottamisessa ja aineiston sisa1l6n 
tuntemisessa (ks. Tesch 1990, 142; Suoranta & Eskola 1998, 152). Tamakin vaihe 
oli yhdenlaista luokittamista, jota tutkimuskirjallisuudessa nimitetaan aineiston 
vahentamiseksi (Tesch 1990, 138) ja sen pelkistamiseksi (Alasuutari 1994, 31). 

Koska minulla oli metodisena laht6kohtana monitapaustutkimus, siirryin 
seuraavaksi kirjoittamaan taulukoiden perusteella tapauskertomuksia. Ne syn-
tyivat jokaisesta lapsesta tiedonantajineen ja niissa kuvattiin kokonaisvaltaisesti 
kunkin laps en yksi1611ista elamantilannetta omine erityispiirteineen. Tapausker-
tomusten kirjoittamisessa etenin analyysiluokittain ja palasin alkuperaisaineis-
toon, litteroituihin ja tarkistettuihin haastatteluvastauksiin. Kavin ikaan kuin 
keskusteluja kertomuksen kanssa vertaamalla sita kuvaamaani tulkintaan. Jo-
kaisesta kertomuksesta muodostui omanlaisensa. Kuvauksiin liitin ana-
lyysikohtaisesti empiirisia naytteita tiedonantajilta. Tapauskertomuksissa pyrin 
kuvaamaan aineistoa tutkittavan nak6kulmasta rajaamalla omat tulkintani va-
haisiksi ja palaamalla niihin vasta seuraavassa analyysivaiheessa, koontivai-
heessa, johon my6s teoriatieto tuli mukaan. Kirjoitusprosessin aikana suoritin 
aineiston analyysia ja tulkintaa edelleen poimimalla aineistosta kumpuavia 
merkityksia ja omia tulkintojani. Ensimmaisten tapauskertomusten kirjoittami-
sen jalkeen alustava analyysimalli alkoi tarkentua. (Ks. Suoranta & Eskola 1998, 
152-153.) 
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Ensimmaisen kirjoituskerran jalkeen tulostin kokoamani kertomukset pa-
perille, joita luin edelleen keskustellen analyysieni ja empiirisen aineiston kans-
sa taydentamalla ja korjailemalla niita ja paattamalla analyysimallista, jonka 
pohjalle kaikki kertomukset rakentuivat pienin poikkeuksin. Sen jalkeen kirjoi-
tin tapauskertomukset toiseen kertaan, ja tarkistin ja korjailin niitakin. Vertasin 
naita ty6paperianalyysiversioita taulukkoversioihin, joita molempia taydenta-
malla ja yhdistamalla koostin kunkin tapauskertomuksen peraan teoriaIahtei-
siin nojaavan tulkintani jokaisesta tapauksesta. Tulkintani pyrin rakentamaan 
lapsilaht6iseksi pita mall a lasta tulkintani yksikk6na ja arvioimalla hanen kan-
naltaan hanen elamantapahtumiaan. Tassa vaiheessa mielestani ekologinen ar-
viointi tuli mukaan. Taman jalkeen minulla oli koossa yli neljasataasivuinen 
eepos kahdeksasta lapsesta kaksine kertomuksineen, tapaus- ja tulkintaosuuk-
sineen. Mutta aineisto kokonaisuutena oli kertaalleen analysoitu ja tulkittu. (Ks. 
Tesch 1990, 77-114.) Liitteessa 3 on nayte yhta tapausta koskeneen analyysin 
etenemisesta. 

Seuraavaksi siirryin tarkentamaan tutkimuksen laht6kohtia, jolloin sa-
manaikaisesti tarkentuivat tutkimustehtava ja sita my6ten lopullinen analyysi-
malli, joka on esitelty taulukossa 9. Aineiston vahentamiseksi yhdistin seuraa-
vaksi tapauskertomukset ja tulkinnat kokonaisuudeksi, ja niin aloin viidennen 
kerran kirjoittaa tapauksia palaten empiriaan ja teoriaan. Lopulta analyysimal-
lini voi sanoa edustavan perinteisesti kaytettya teemoittelua, jossa teoria ja 
haastattelun teemat ovat olleet raamittamassa aineiston kasittelya eri vaiheissa 
(Suoranta & Eskola 1998, 175-182). Tassa vaiheessa katsoin, etta analyysimallini 
vasta a tutkimukseni tarkoitusta ja nojaa todellisuuteen, jota se auttaa my6s 
ymmartamaan ja uudelleen reflektoimaan. (Ks. Tesch 1990, 141; Varto 1992, 
115-116.) 

TAULUKKO 9 Analyysimalli: lapsen elamantilanteen arviointikohteet 

Kohde* 
Lapsi yksi16na 

Mikroym paristot: 

Koti ja perhe 

Vertaissuhteet ja vapaa - aika 

Muut toimintaymparistot 

Biologinen perhe/ sijoitushistoria 

Ominaisuudet 
Lapsen piirteet eri ymparistoissa 

Fyysiset piirteet 
Perhesuhteet 

Toiminta 

Koti - ja kouluymparistoissa 
Muut vertaissuhteet 
Leikki ja muu toiminta 

Harrastukset 

Tieto vanhemmista ja yhteydenpito 
Sijaisperheeseen saapuminen 

Taulukko 9 (jatkuu) 



Taulukko 9 (jatkuu) 

Koulu/paivakoti 

Yhteiskunnan taso: 

Tutkimus - ja hoitokaytannot 

Lastensuojelu 

Fyysiset piirteet 
Suhde opettajaan 
Tyoskenteleminen 
Integraatio 
Yhteistyo 

Sairaalan osuus, yhteistyo 
Terapiat 

Lapsen ja sosiaalityontekijan valinen suhde 
Perheen ja sosiaalityontekijan yhteistyo 
Lastensuojelutoimet 

* riski- ja suojaavat tekijat seka FAS: n ilmeneminen sisaltyvat joka kohtaan 
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Tama malli perustuu yksittaisen laps en elamantilanteen kuvaamiseen ja arvi-
ointiin. Taman jalkeen olen keskittanyt tulkintani lasten elamantilanteessa na-
kyviin riskiprosesseihin ja suojaaviin prosesseihin. Siksi olen viela kertaalleen 
kirjoittanut aineistoni supistamalla tapauskuvauksia, jotta aineistosta olisi olen-
nainen entista paremmin luettavissa. Tapauskertomusten jalkeen olen koonnut 
ryhmaa koskevaksi tiedoksi lasten elamantilanteessa nakyneita riskiprosesseja 
ja suojaavia prosesseja ja sikioaikaisen alkoholialtistumisen aiheuttamia toimin-
nanvajavuuksia ja haittoja. 

3.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Kun verrataan aineistoani aikaisempaan tutkimustietoon, nahdaan tutkimukse-
ni yhteiskunnallinen merkitys, silla se tarjoaa uutta tietoa sikioaikaisesta alko-
holialtistumisesta (Makela 1990, 48-52). Valtavirrasta tutkimukseni poikkeaa 
monin tavoin, erityisesti paradigmaltaan (ks. Cuba & Lincoln 1994, 107-112) 
seka tieteenalan ja tutkimustehtavan sovellutuksissa. Kokonaisvaltainen, moni-
tieteinen tiedonhankinta, seka laps en etta hanen ymparistoihinsa kuuluvien 
aikuisten osallistuminen ja suojaavat tekijat olivat erityisesti uuden tiedon ta-
keena. Aikaisemmin sikioaikana alkoholille altistuneita lapsia koskeva tieto on 
keskittynyt diagnostisten piirteiden tunnistamiseen ja yhdelle tieteenalalle, ja se 
on ollut paaasiassa vaikeimmin vaurioituneita FAS-lapsia koskevaa ryhmatut-
kimusta. Siita muodostunut FAS-lapsikuva on todettu hyvin stereotyyppiseksi. 
(esim. Kleinfeld 1993a; Morse & Weiner 1996). Tiedon tarve korostui erityisesti 
aineistonkeruussa, jolloin Iahes kaikki haastateltavani olivat kokeneet FAS-
tied on vajavaiseksi ja omat tietonsa siita puutteellisiksi. 

Erityispedagogisena lapsuustutkimuksena aineistoni yhteiskunnallista 
merkittavyytta osoittaa aineistonkeruussa soveltamani tutkimusote ja verraten 
vahan kaytetty arviointimenetelma, jotka ohjasi tutkimustani asetelmallisesti-
kin. Myos last en vahvuuksien ja suojaavien prosessien arviointi saattavat olla 
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viiNin tutkittuja (ks. Thurman & Widerstrom 1990, 170; Morse 1993, 36), kuten 
riskitutkimuskin poikkileikkaustutkimuksena (Horowitz 1992, 84-85; Dunst 
1993, 143-145), kasvatustieteellisessa tutkimuksessa (Jens & Gordon 1991, 212), 
erityispedagogisessa tutkimusperinteessa (vrt. Moberg & Tuunainen 1989, 24-
28) ja suomalaisessa yhteiskunnassa (Virtanen 1995, 51). Voimakkaan yksilo-
keskeisyyden painottaminen erityispedagogiikassa (esim. Tuunainen 1995, 254) 
tuntuisi vaativan ongelmien ohella myos vahvuuksien tarkastelemista. Lapsia 
koskevassa tutkimuksessa standardoitujen testien korvaaminen laaja-alaisella, 
lapsen tuntevien henkiloiden luonnollisessa elamanymparistossa suorittamalla 
kokonaisvaltaisella arvioinnilla on ollut erityispedagogiikassa puolustajansa 
(Witt ym. 1988,53; Sapon-Shevin 1989, 94; 101; Thurman & Widerstrom 1990, 
191-206; Ferguson & Halle 1995, 2), erityisesti sikioaikana erilaisille huumaavil-
Ie aineille altistuneiden lasten arvioinnissa (Shriver & Piercel 1994, 176). Tallai-
nen arviointi on osoittanut myos ekologisessa kehityspsykologiassa tieteellista 
tehokkuutta (Bronfenbrenner 1997, 276-277). Tassa tutkimuksessa menetelma 
osoittautui kayttokelpoiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi maarittelemalleni laps i-
lahtoiselle nakokulmalle. Tutkimusote yhdessa tutkittavien lasten kanssa mah-
dollisti monitieteisyytta lahenevan lapsuustutkimuksen, jolla saattaa olla arvoa 
myos lastensuojelua koskevana (ks. Poso 1995, 92; Pulkkinen 1996, 60-61), ja 
laajemminkin vammaisia lapsia (Tuunainen 1995, 252-255) ja yksilollisyytta 
luonnehtivana (Lehtovaara 1992, 163). 

Vastaavuutta tutkimukseni luotettavuuden kriteerina (Lincoln & Cuba 
1985, 294-316; Tynjala 1991, 390-392) perustelen itse keraamallani aineistolla, 
haastatteluilla ja haastattelutilanteissa vaikuttaneilla seikoilla, tekemillani tul-
kinnoilla seka lapsinakokulman tavoittamisella. Kerasin itse aineistoni haasta-
tell en ja havainnoiden. Kaikki nama kahta poikkeusta lukuunottamatta suori-
tettiin ekologisen arvioinnin perusteitten mukaisesti tutkimukseen osallistunei-
den henkiloiden luonnollisissa elamanymparistoissa (Thurman & Wider strom 
1990, 198-200; Barnett ym. 1993, 438). Se saattoi os alta an tavoittaa luonnolli-
suutta tutkimustilanteisiin. Tata en onnistunut saavuttamaan lasten haastatte-
lemisessa enka havainnoimisessa, koska kohtasin tilanteet vain yhden kerran. 
Haastattelut muistuttivat kuulustelua kysyessani ja lasten vastatessa lyhytsa-
naisesti. Lasten vapaata kerrontaa tavoitin vain vahan. Olin tavannut lahes 
kaikki lap set ennakkoon vanhempia haastatellessani, silti saatoin olla heille vie-
ras henkilo, joka kyselee heilta toisenlaisia asioita kuin aikuiset yleensa (ks. Do-
venborg & Pramling 1991, 33). 

Yleisesti ottaen haastattelut sujuivat hyvin, mita edistivat osaltaan teema-
haastattelun vapaamuotoisuus ja valjat, kuvaavat kysymykset. Vanhempien 
haastattelun sujumista saattoi helpottaa vanhempien asema sijaisvanhempina, 
koska sen myota he olivat saattaneet tottua puhumaan vieraalle lapsen ja hei-
dan yhteisesta elamastaan (ks. Kahkonen 1991, 54). Minusta tuntui, etta varsin-
kin sijaisvanhemmat olivat kaivanneet ja tarvinneet keskustelun kaynnistajaa ja 
kuuntelijaa. Tutkimukseni saamasta myonteisesta vastaanotosta ja haastattelu-
jen sujumisesta paatellen koin, etta tutkimukselleni on ollut todella sosiaalinen 
tilaus naitten ihmisten joukossa, ja tama havainto toi innostusta jatkaa tutki-
muksen tekemista. (Ks. Bogdan & Biklen 1992, 46-47.) Aikuisten haastattelujen 
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luonnollisuudesta on viitteihi haastattelujen kestoissa ja heidan kertomissaan, 
hyvinkin henkilokohtaisissa asioissa. Naista olen rajannut tiettyja asioita pois 
haastateltavieni pyynnosta. Tama toisaalta osoittaa naiden puheiden totuudelli-
suutta, ja tata osoittavat myos yhta lasta koskevien eri haastateltavien saman-
suuntaiset kertomukset. (Ks. Makela 1990,50.) 

Haastatteluissa tuli esiin paljon sellaisia asioita, joita en ollut etukateen 
tavoitellut mutta jotka vaikuttivat merkittavasti lapsen elamantilanteen analy-
soimiseen ja tulkintaan. Tasta olkoon esimerkkina laps en eliimanhistoria, jota 
en sellaisenaan ollut asettanut haastattelukysymykseksi, koska lahdin lapsen 
arkipaivan hahmottamisesta. Suorantaan ja Eskolaan (1998, 94-95) tukeutuen 
tama viestii myos haastattelutilanteiden luottamuksellisuudesta. Onneksi en 
haastattelutilanteessa kiirehtinyt tutkimushenkiloita, vaan uppoutuminen hei-
dan kertomaansa oli mielestani ensiarvoisen tarkeata koko tutkimuksen kannal-
tao Eliiytymisellani oli kylla haittapuolensakin, koska minulta jai tarkentamatta 
joitakin asioita. Alasuutaria (1994, 37) mukaillen olen tulkinnoissani kayttanyt 
apuna aikaisempia tutkimustuloksia ja teorialahteita merkitsemalla lahdeviit-
teet asiayhteyteen. 

Aina kuitenkin on mukana myos asioita, joista ei puhuta ja joita jai myos 
tassa tutkimuksessa tavoittamatta. Tama tavoittamaton ilmio on tunnettu salai-
suuksien tai hienotunteisuuden kehana (ks. Urponen 1989) ja onnellisuusmuu-
rina (Kortteinen 1982). Haastatteluissa yleensa piilee heikkous myos siina, etta 
haastateltavat voivat antaa sellaista tietoa, jota uskovat haastattelijan haluavan 
kuulla tai he muutoin voivat johtaa haastattelua harhaan antamalla esimerkiksi 
todellisuutta vastaamattoman kuvan (Pellegrini 1991, 118). Tutkimuksessani 
kuva todellisuudesta koostui useammasta haastattelusta, joten aineistoni avulla 
oli mahdollisuus tavoittaa tutkimaani ilmiota monen eri ihmisen nakokulmasta. 
Nama eri ihmisten nakemykset ovat mukana analyyseissani, ja niita tukemaan 
olen sisallyttanyt naytteita empiirisesta aineistosta. Niiden kautta on rakentu-
nut tulkinnallinen lapsinakokulma, joka on minun tutkijana tekemani konstruk-
tio. Tata puolustan silla, etten ole pyrkinytkaan tavoittelemaan yhta totuutta, 
vaan tutkimukseni kautta avautuu yksi, vuorovaikutuksessa muotoutunut na-
kokulma huostaanotettujen, sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten ela-
rna an (ks. Tynjala 1991, 388; Hoikkala 1993, 291; Lehtovaara 1995, 85). Kuitenkin 
haastatteluissa puhe syntyi kertomissani vuorovaikutustilanteissa, ja sita voi 
pita a olosuhteiden mukaisena keskustelupuheena. Sen tulokset eivat ole lopul-
lisia, va an ne on saavutettu kuvaamieni ehtojen alIa ja tulkintaa tuottavista na-
kokulmistani. (Ks. Hoikkala 1993,291.) Tama sarna tilanne koski kaikkia haasta-
teltaviani. Vehkakosken (2000, 68-70) luokituksen perusteella ammatti-ihmisten 
valittamissa lapsikuvissa oli mukana piirteita lapsen nakemisesta subjektina, 
ongelmana ja kohteena. Salaisuuksien keha on saattanut verhota myos haasta-
teltavieni ammatillista puhetta omasta tyostaan, ja jouduin joissakin tilanteissa 
korostamaankin ehdotonta vaitiolovelvollisuuttani. Sosiaalityontekijat mainit-
sivat omassa tyossaan epaonnistumisistaankin, mika viestii haastattelujen luot-
tamuksellisuudesta (Suoranta & Eskola 1998, 94-95). 

Useat nakokulmat ovat mahdollistaneet myos nakokulmien vertailemisen, 
jota pidetaan yhtena metodisen triangulaation keinona ja johon oman lisansa toi 
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myos havainnoimalla keratty, vaikkakin pieni aineisto (ks. Tynjala 1991, 392-
393). Havainnointiin minun olisi pitanyt paneutua syvallisemmin, jotta siita 
saatu tieto olisi ollut yhdenvertaista haastattelulla keratyn tiedon kanssa. Nyt se 
jai vain taydentavaksi ja siinakin perin vaillinaiseksi. Mietinkin koko havainto-
aineiston hylkaamista, mutta esimerkiksi luokkatilanteissa olin saanut sellaisia 
tietoja, joita en haastattelussa kyennyt tavoittamaan, joten sailytin havainnoin-
nin tutkimuksessani. Lisaksi havainnointi oli osa tutkimusprosessiani, joten sen 
hylkaamalla olisin vaurioittanut tutkimuskokonaisuuttani (vrt. Varto 1992, 114). 
Havainnointi tutkimusmenetelmana on minulle haastattelemista vaativampi. 
Sen sijaan lasten elamanymparistojen fyysisten piirteiden havainnointi onnistui 
jokaisen laps en eri elamanymparistoissa. Havainnoin kaikkiaan 17 eri kasvu-
ymparistossa, johon en ole sisallyttanyt sosiaalityontekijoiden tyoymparistoja, 
koska ne eivat kuuluneet lasten elamanymparistoihin, vaikkakin kerasin tietoja 
myos niista. Havainnointikohteet sijaitsivat useilla eri paikkakunnilla. Triangu-
laatiota olisi voinut kayttaa laajemminkin, vaikkapa ulkopuolisen arvioitsijan 
avulla. Pohdin sita, mutta se jai kayttamatta. 

Lapsinakokulmaa pyrin tavoittamaan tietynlaisella lapsikeskeisyydella 
(ks. Bardy 1996a, 204), jolla tarkoitan sita, etta yksittainen lapsi oli koko tutki-
muksen kaynnistaja ja sita kantava tekija omana havaintoyksikkonaan ja myos 
sikioaikana alkoholille altistuneiden last en ryhman edustajana. Myos tieto lap-
sista ryhmana on lapsinakokulmaa ja yhteiskunnassamme olevien lapsuuksien 
moninaisuutta valottavaa. Lapsia tutkittiin asettumalla heidan puolelleen niin, 
etta elamantapahtumia arvioitiin heidan kannaltaan. Valitsemani lapsen nako-
kulma on vain yksi mahdollinen, aineistosta voi tehda useita tulkintoja valitusta 
nakokulmasta ja tiedonantajasta riippuen. (Esim. Bardy 1996b, 175-201.) Lisaksi 
lapset itse olivat osallisena tiedonantajina tassa tutkimuksessa, mutta tassakin 
he olivat tavanmukaisesti vain marginaalisessa asemassa (ks. Qvortrup 1994, 1-
3). Heidan osuuteensa olisin voinut paneutua syvallisemmin, esimerkiksi haas-
tattelemalla heita useammin kuin kerran ja syventamalla haastattelukysymyk-
sia. Yksi tutkimuksen osoittama, lapsille merkityksellinen ekologinen ymparis-
to, vertaistoverit, jai minulta sellaisenaan tutkimatta. Vertaistoverit eivat tassa 
saaneet omaa aantansa kuuluviin, va an tiedot valittyivat aikuisilta. Sita voi pi-
taa lapsikeskeisyydessa heikkoutena (vrt. Frones 1990, 10; Valimaa, Kannas & 
Potsonen 1994, 86). 

Haastattelun luotettavuuteen vaikuttaa myos muutamat heikkoudet. Tut-
kimuksessa oli mukana minulle muusta yhteydesta tuttu perhe (Ilmari), jolta 
olen kysynyt samat asiat kuin muiltakin sijaisvanhemmilta. Heidan haastattelu-
tietojaan taydentavat muut Ilmarin elamanpiiriin kuuluneet henkilot. Toiseksi 
haastattelun nauhoitus ei aina onnistunut. Kaksi haastattelua jouduin uusi-
maan, koska nauhan perusteella jai epaselvaksi merkityksellisia asioita. Silti 
joihinkin haastatteluihin jai epaselvia kohtia. Naissa haastattelun ajankohdasta 
oli jo ehtinyt kulua niin pitkaan, etten pitanyt tarkoituksenmukaisena uusinta-
haastattelua. Silloin tilanne olisi jo ehtinyt muuttua toisenlaiseksi, eivatka epa-
selvyydet olleet arvioni mukaan kokonaisvaltaisen kuvan saamisen esteena. 
Tassa tutkittavien oma esittama on jaanyt vajaaksi. 
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Tekemiani tulkintoja voin ohjata arvioimaan raportissa yksityiskohtaisesti 
esittamieni perusteiden ja kuvausten avulla. Olen rehellisesti raportoinut tut-
kimukseni kulun ja sen eri vaiheet, maaritelIyt analyysimallini ja kuvannut ana-
lyysin etenemisen esimerkein. Tekemieni tulkintojen tukena esitan suoria lai-
nauksia alkuperaisaineistostani. Analyysin eteneminen eri vaiheineen on esitet-
ty kuvioin ja liitteissa olevin nayttein. Analyysini eheytta tukemaan olen kayt-
tanyt Pattonin (1990, 462-464) suosittamia, aineiston analyysin aikana huomi-
oonotettuja ja testattuja, mutta hylattyja vaihtoehtoisia luokittelujarjestelmia, 
teemoja ja selityksia, joita on esitetty liitteessa 4. Analyysimalli on ollut analyy-
sia ja tulkintoja yhtenaistava, vaikkakin tapauskohtaisesti joitakin poikkeuksia 
on ollut valttamatonta ottaa mukaan. Tekemani tulkinnat ovat tarkentuneet, 
tasmentyneet ja taydentyneet tutkimuksen eri versioissa. Moneen kertaan kir-
joittaminenkin tukee pyrkimysta analyysin kattavuuteen. Kirjoittamani teksti 
edustaa yhta sosiaalista todellisuutta, jonka luomiseksi olen esittanyt perusteet 
ja naytteet. (Ks. Makela 1990, 53; Tynjala 1991, 394; Suoranta & Eskola 1998, 
216-223.) 

Siirrettavyytta (Lincoln & Cuba 1985, 294-316; Tynjala 1991, 390-391) voi 
kokeilla tutkimuksessani esitettyjen teoreettisten lahtokohtien, tutkimuksen 
suorittamisen seka tarkasti ja yksityiskohtaisesti kuvaamani aineiston perusteel-
la, joiden avulla tekemiani tulkintoja on mahdollista ymmartaa. Nakokulmien 
runsaus antaa lukijalle monia mahdollisuuksia verrata tutkimustilannetta 
omaan tilanteeseensa ja arvioida loy toni siirrettavyytta omiin ymparistoihinsa. 
Alasuutarin (1994, 210) suosittama suhteuttaminen varsinkin kouluian saavut-
taneisiin huostaanotettuihin sikioaikana alkoholille altistuneisiin lapsiin voi olla 
paikallaan. Lastensuojelussa on edelleen voimassa samat lain maaraykset kuin 
tutkimusajankohtanakin, joten lastensuojeluun tutkimustulokset voivat patea 
tata yleisemminkin. Tutkimuksestani tekemia, lastensuojelua koskevia loydok-
sia tukevat myos alan aikaisemmat tutkimustulokset. Erityispedagogiikkaan 
yksilolIisyyden sisalIolIiseen arviointiin tutkimuksellani on annetta va a lasten 
yksilollisten piirteiden, ominaisuuksien ja tarpeiden huomioonottamisessa 
(esim. Hautamaki 1996,42). 

Tutkimustilanteen arviointiin (Lincoln & Guba 1985, 294-318; Tynjala 
1991, 391) patevat os alta an samat kriteerit kuin vastaavuuteenkin. Raportissa 
on tuotu esiin kaikki tutkimuksen vaiheet ja osatekijat perusteluineen oma taus-
tani ja tilanteeni mukaanlukien (ks. TynjaIa 1991, 395). Aineisto osoittautui riit-
tavaksi ja monipuoliseksi huostaanotettujen sikioaikana alkoholille altistunei-
den lasten elamantilanteen ja siina nakyvien riskiprosessien ja suojaavien pro-
sessien kuvaamiseksi ja arvioimiseksi asettamani perusteiden mukaisesti, vaik-
ka lasten valikoituminen juuri kahdeksaan olikin sattumaa, ja maaraan vaikut-
tivat luvanantajat. Tiedonantajia oli kaikkiaan paljon, kenties pienempikin maa-
ra olisi voinut riittaa, jos olisin analysoinut yhden tapauksen kerrallaan koko-
naisuutena. Silloin olisi jaanyt tavoittamatta koko yksilollisyyden kirjo, joka 
sisaltyi viimeiseenkin haastattelemaani tapaukseen. Analyysin kattavuutta tut-
kimukselle asetettujen tavoitteiden ja verrattain laajan tutkimustehtavan selvit-
tamiseen voi mielestani pitaa toisiaan vastaavana. (Ks. Makela 1990, 52-53.) 
Luotettavuutta heikentavana tekijana voi pitaa sita, ettei minulla ole ollut kay-
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tethivissa ulkopuolista arVIOlJaa vahvistamaan tai kumoamaan empiirista ai-
neistoa ja siita tekemiani tulkintoja, vaan kaikki on rakentunut oman "tutki-
musinstrumenttini" varaan. Osuuteni nakyy kaikessa, ja jos virheita esiintyy, 
esiintyy se aina systemaattisesti (ks. Granfors 1982, 174; Suoranta & Eskola 
1998,211). 

Vahvistettavuutta (Lincoln & Cuba 1985, 294-327; Tynjala 1991, 391-392) 
voi arvioida silla, etta olen kertonut oman subjektiviteettini, samoin olen do-
kumentoinut aineiston analyysin tarkasti. Lisaksi olen kayttanyt metodista 
triangulaatiota erityisesti siina, etta asioihin on oUut useita eri nakakulmia, joita 
olen verrannut keskenaan, ja joita olen kayttanyt taydentamaan toinen toisiaan 
(ks. Tynjala 1991, 392-393). Olen kasiteUyt aineistoni rehellisesti oman ymmar-
rykseni rajoissa ja laatinut raportin sen mukaisesti. Tutkimusraportissa on ker-
rottu ja osittain myas kuvioin esitelty tutkimuksen eri vaiheet (ks. Liitteet). Liit-
teena on myas nayte yhden aineiston analysoimisprosessista. (Ks. Suoranta & 
Eskola 1998, 212-213.) 

Seuraava lukukokonaisuus koostuu kunkin laps en elamantilannetta ku-
vaavista ja arvioivista tapauskertomuksista. Niiden tarkoituksena on paitsi ker-
toa lapsista yksilaina myas kuvata lapsuuden moninaisuutta yhteiskunnas-
samme. Empiirisia aineistokatkelmia olen muokannut tilan saastamiseksi pois-
tamaUa tarpeettomia sanoja. Nama kohdat on merkitty tekstiin nain: (--). Kut-
sun sijaisvanhempia vanhemmiksi, isaksi ja aidiksi, vaikka haastatteluissa he 
puhuivat toisistaan etunimilla. Tarvittaessa olen erottanut sijaisvanhemmat ja 
biologiset vanhemmat nailla kasitteilla. 



4 AKTIIVINEN JA MYONTEINEN ALEKSI 

Tapasin Aleksin nelja eri kertaa. Haastatellessani hanen omahoitajiaan kohtasin 
hanet kahdesti, kerran haastattelin hanta itseaan. Havainnointijakso koulussa 
oli neljas tapaamiskertamme. 

4.1 Henkilokuva Aleksista 

Aleksi oli 15-vuotias, silmalasipainen, kimea-aaninen, erittain pienikokoinen ja 
hento poika. Hanen oli ilman apua vaikea kuvata itseaan, mutta vertaamalla 
itseaan toisiin han nimesi yhtenevia ja erottelevia piirteita. Autettaessa han ker-
toi itsestaan "no maa voin sanoa etta maa oon aika vilkas ". 

Aikuiset luonnehtivat Aleksia erittain my6nteisesti ja korostivat hanen 
vahvoja puoliaan. Omahoitajat ja opettaja pitivat hanta sosiaalisena ja yhteis-
ty6kykyisena. Aleksilla oli ilmennyt FAS-Iasten tapaan heikkoa sosiaalista arvi-
ointikykya suhteessaan vieraisiin ihmisiin. Han oli aktiivinen ja hyva urheilus-
sa. Hanen suoritusmotivaatiotaan, aktiivisuuttaan ja toimintakykyaan (ks. 
P6lkki ym. 1994, 33) kuvaavat hanen itsenaisesti hankkimansa taidot ja hanen 
useat harrastuksensa, jotka olivat saaneet alkunsa hanen omasta motivaatios-
taan. Aleksi sanoi harrastavansa niin paljon kuin jaksoi. Saann611isina harras-
tuksina hanella oli karate, partio ja laskettelu. 

Lastenkodissa katsottiin harrastusten tukevan Aleksin miehista identiteet-
tia. Liikunta ja muu harrastustoiminta osoittivat Aleksilla olevan liikunnallista 
lahjakkuutta. Hienomotoriikassakaan hanella ei ollut ongelmia, joten motorii-
kan osalta hanen voi sanoa poikkeavan siki6aikana alkoholille altistuneista lap-
sista (vrt. Aronson 1984,25). Harrastusten sanottiin osaltaan my6s kompensoi-
van Aleksin fyysista kokoa, joka oli ajoittain ollut hanelle ongelma. Sit en 
FAS:sta on aiheutunut hanelle sosiaalista haittaa. Aleksin fyysiset FAS-piirteet 
erottuivat mielestani selvasti. Harrastusten voi katsoa valittyvan my6nteisesti 
Aleksin minakuvaan ja itseluottamukseen, joten niita voi pitaa hanen suojaavaa 
prosessiaan tukevina tekij6ina (Rutter 1989, 327-328). Ohessa miesomahoitajan 
haastattelusta katkelma. 
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Aksulle se nyt nimenomaa sopi ihan siis tuommosen persoonan fyysisen identiteetin 
vuoksi (--) tassa karateharrastuksessa niin se kompensoi jotenkin sita Aksun tammosta 
pienuutta et se ei ei noin paallisinpuolin tunnu hairitsevan mutta mulla on semmonen 
010 etta jossain alueella se selkeesti on ongelma se fyysinen poikkeavuus tota se on jo-
tenkin semmosta kompensaatio ... 

Sosiaalisiin taitoihin kuuluva tavoitetietoisuus (ks. Polkki ym. 1994, 35) ilmeni 
Aleksin saashivaisyydessa, vaikka han ei taysin ymmartanyt rahan arvoa. Han 
oli omilla kesatyoansioillaan hankkinut itselleen television, jota han piti elamas-
sa parhaana asiana. 

Aleksia pidettiin viela lapsenomaisena. Kronologiseen ikaan verrattuna 
hanella oli ristiriitaista kayttaytymista: han katsoi televisiosta lastenohjelmia ja 
leikki viela roolileikkia jaijittelemalla erilaisia fiktiivisia televisiosankareita. Han 
sanoi myos pelkaavansa joitakin televisio-ohjelmia. Nama saattavat heijastaa 
ehka myos Aleksin alyllista tasoa (ks. Ahvenainen, Ikonen & Koro 1994, 145). 

Aleksilla kerrottiin olevan huumorintajua ja mielikuvitusta, ja lisaksi ha-
nen puheilmaisunsa oli sujuvaa. Nailla han pyrki kompensoimaan toveriporu-
kassa omaa pienikokoisuuttaan. Morsea ja Weineria (1996, 257-258) lainaten 
Aleksin puheessa ilmennyt perseveraatio voi juontua FAS:n aiheuttamista sen-
sorisen prosessoinnin ongelmista. Naita kuvastavat myos Aleksin oman huo-
neen jarjestyksesta kiinnipitaminen ja rituaalinomainen, kerroksittainen pukeu-
tuminen seka aikaisemmin kayttaytymisessa ilmenneet hillittomat raivokohta-
ukset. Aleksi muistutti tutkittuja FAS-Iapsia syomisvaikeuksiltaan. Niita voi 
pita a FAS:sta seuranneena toiminnanvajavuutena ja haittana. 

Aleksi oli tietoinen seka vaikeuksistaan koulutehtavissa etta vahvuuksis-
taan liikunnassa, josta han itse sanoi "no ei ole [yhta vahvaa lajial ma oon hyva melkein 
kaikissa". Coopersmithin (1967) luokittaman omanarvontunnon asteen mukaan 
Aleksin minakuvassa on myonteisen ja keskivertaisen minakuvan piirteita 
(Kaariainen 1988, 17). 

Tasainen elamanvaihe nakyi Aleksin kayttaytymisen luonnehdinnoissa, 
josta on naisomahoitajan kertoma seuraava esimerkki: "Talla hetkella se on sellasta 
seesteista (--) ja han on jotenkin niinkuin itse hyvin voimakkaasti mukana siina elamassaan." 
Suuret vaikeudet ja kuohunnat oli ohitettu. Siten kayttaytymisongelmat eivat 
ole olleet pysyvia, eika hanen kayttaytymisensa ollut enaa ongelmallista (vrt. 
Dyer ym. 1997,52). Koti- ja kouluymparistoissa Aleksia pidettiin murrosikaise-
na. Hanen kayttaytymisessaan korostui seksuaalisuus, johon oli jouduttu puut-
tumaan. Toisaalta FAS-Iapsilla on usein todettu olevan yliseksuaalista kayttay-
tymista (esim. Rice 1992, 7-8). 

Aleksin todettiin selvasti kehittyneen. Aikaisemmin hanen kayttaytymi-
sessaan oli ollut FAS-Iapsille tyypitettyja ongelmia. Han oli hajottanut huoneen-
sa, leikannut vaatteensa ja tukkansa eika han ollut pystynyt itse lopettamaan 
raivoamistaan, vaan hanta oli taytynyt pidella kiinni. Tata voi pita a psyykkise-
na hairiona (Steinhaus en 1996, 230-231), tarkemmin keskivaikeana kaytos-
hairiona, johon kuuluu uhmakkuushairioita (Suomen psykiatriyhdistys 1997, 
47-49). Nyt hanen itsehallintansa oli parantunut, ja aikaisemmin hallitsevana 
ollut juuttuminen oli pehmentynyt, mita naisomahoitaja kuvaa seuraavasti: 
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mut nyt niinku riittaa (--) etta joskus kuuluu kauhee huuto tietaa ahaa Aleksilla on nyt 
joku ongelma ja tietaa et ei tarvii ku koputtaa hanen huoneen oveen ja kysyy et onko sul-
la joku ongelma et tarttetko apua etta niin se menee useimmiten ohi silla 

Lastenkodissa Aleksin ongelmia oli pidetty kayttaytymishairiona, johon oli 
puututtu keskustelemalla hanen kanssaan. Yleensa poikia rangaistaan aggres-
siivisuudesta (Rutter 1989, 320), joten lastenkotikaytannot heijastuvat tassa hu-
manistisina ja terapeuttisina (ks. Kahkonen 1991,44). Naisomahoitajan mukaan 
lastenkodin henkilokunnan maara ja tyovuorojen vaihtuminen oli helpottanut 
ongelmatilanteiden kasittelyssa. Miesomahoitaja puolestaan mainitsi osastosiir-
ron rauhoittaneen os alta an Aleksia, ja han piti sita merkittavimpana tapahtu-
mana Aleksin elmassa. Sita voi pitaa Aleksin elaman myonteisena kaannekoh-
tana, jolla on saattanut olla hanta suojaavaa vaikutusta (Rutter 1989, 328; Ronka 
1992,40-41). Miesomahoitajan mielesta myos tasaantunut suhde vastakkaiseen 
sukupuoleen rauhoitti Aleksia. Han oli kokenut voimakkaan, emotionaalisen 
rakkaussuhteen eraaseen osastonsa tyttoon, ja siita irrottautuminen oli ollut 
tuskallista. Muutoksen Aleksin kayttaytymisessa oli havainnut myos hanen 
sunnuntaiperheensa. Ohessa miesomahoitajan haastattelusta katkelma. 

kyl maa ajattelisin etta taa osastonvaihdos oli yks semmonen merkittava asia pienen po-
rukan vaihtuminen siina isompiin (7) etta taalla on ollu sillai hyva porukka taa nuorten 
porukka tassa (7) Jos aattelee etta Aksu on sillai hyvaksytty ettei 00 tullu millaan tavalla 
hyvaksikaytetyksi tuu 

Nykyisin omahoitajat pyrkivat antamaan Aleksille vapautta ja vastuuta, eika 
hanen enaa katsottu tarvitsevan suojelua. Aleksin asioiden sanottiin olevan 
kunnossa, ja han nautti elamastaan. Opettaja sanoi Aleksin kehittyneen ja kas-
vane en kronologisen ikansa mukaiseksi nuoreksi mieheksi. 

Aleksi oli diagnosoitu FAS-Iapseksi syntymansa jalkeen 1980-luvun alussa. 
Omahoitajien mukaan hanta oli ensin epailty kaapiokasvuiseksi. Yhtena FAS:n 
seurauksena Aleksilla saattoi olla lieva kehitysvammaisuus. Sen perusteella 
Aleksi muistutti FAS:n stereotypiaa. Omahoitajien mukaan Aleksin kehitystaso 
ilmeni siten, etta hanelle piti selvittaa huomattavasti tarkemmin asioita kuin 
toisille. Opettaja piti Aleksin epatasaista kykyprofiilia ja riittamattomia taitoja 
osoituksena hanen kehitystasostaan. Aleksi muistutti Steinhausenin (1996,232-
237) tutkimia vaikeimmin vaurioituneita, laitoksessa kasvaneita FAS-Iapsia, 
joilla oli poikkeavia piirteita ja kehitysvammaisuutta. 

Aleksi oli diagnosoitu kehitysvammaiseksi hanen ollessaan ensimmaisella 
luokalla koulussa, mukautetussa opetuksessa. Siihen olivat johtaneet osaltaan 
kouluvaikeudet, osaltaan Aleksin aikaisemman omahoitajan tahto ja toiminta. 
Opettaja ei kuitenkaan tuntunut pitavan Aleksin luokittelemista itsestaanselva-
na. Yhteistyo ei tuolloin ollut ollut lastenkodin ja koulun valilla kitkatonta, ja 
opettaja oli tuntenut tulleensa asiantuntijana syrjaytetyksi. Ohessa katkelma 
opettajan haastattelusta. 

no ma en tieda etta onko ne aina niin tarpeellisia (--) mutta ehka Aleksin kohdalla se oli 
ihan hyva ne sai siella kotona antaan sille nimen ja ja ehka ehka ne oppi suhtautuun 
Aleksiin eri tavalla kun siitta sai sanoa etta se on kehitysvammainen (--) ja siella tapahtu 
sellasia muutoksia mitka munmielestani oli positiivisia mutta jotka mun mielesta ei mi-
tenkaan liittyneet siihen etta se oli kehitysvammainen (naurahdus) ne olis voinu tehda 



86 

ilman sitakin et toisaalta kylla muutenkin ehka tulevaisuudessa Aleksilla on joku johonka 
se kuuluu joku ryhma niin se niinku auttaa Aleksia sitten mutta kauheen kehitysvamma-
nenhan Aleksi ei ole ... 

Taulukossa 10 on eri kasvuymparistoissa ilmaistuja luonnehdintoja Aleksista. 

TAULUKKO 10 Aleksin piirteet eri kasvuymparistoissa 

Vilkas 
Omatoiminen 
Huumorintajuinen 
Saastavainen 
Taitava/ aktiivinen 
Liikunnallinen 
Avoin 
Positiivinen 
Hyva kuuntelija 
Hyvauskoinen 
M urrosikainen 
Sinnikas 
Seksuaalisuus pinnalla 
Jarjestyksen tarve 
Puheen toistaminen 
Taru ja tosi sekaantuvat 

Aleksi itse 
+ 

+ 

Koti 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Koulu 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

Arkipaivan havainnot Aleksin kayttaytymisesta koti- ja kouluymparistoissa 
vaihtelevine kykyprofiileineen nayttaisivat olevan ristiriidassa hanen alykkyys-
tasonsa kanssa. Vastaavanlaisia tuloksia on tullut esiin muissakin tutkimuksissa 
(Streissguth ym. 1991, 586). Lastenkodin aikuiset olivat tyytyvaisia kehitys-
vammadiagnoosiin, jota he perustelivat hyvaksi Aleksin tulevaisuuden kannal-
ta niin koulutuksellisesti kuin tuetun asumisenkin puolesta. Tassa todentuu 
Ikosen (1997, 22-23) nakemys siita, etta leiman laatu, kehitysvammaisuus, maa-
rittaa sosiaalista vastuuta ja laitostumisen muotoa, joka taydentaa ja vahventaa 
itseaan. Toisaalta Rutteria (1987,325) mukaillen laitoselaman jatkumisella pyri-
taan lieventamaan selvaa riskitekijaa Aleksin elamassa, toisaalta erityispedago-
gisesti ajatellen lastenkodissa ei ehka pidetakaan Aleksin sosiaalista ja yhteis-
kunnallista integroitumista merkityksellisena eika tavoiteltavana (ks. Hauta-
maki ym. 1993; 135-141; 150; Moberg 1998, 137-143). Lastenkodista katsottuna 
kehitysvammadiagnoosi on Aleksin suojaavaa prosessia tukeva tekija, mutta 
siihen sisaltyy riskivaikutuksia, esimerkiksi Aleksin oman aktiivisen roolin nai-
vettaminen ja yhteiskuntaan integroimattomuus. Laitoksessa elaminen tulevai-
suudessa olisi Aleksin elamassa myos ketjuuntuneiden negatiivisten seuraa-
musten tukemista (ks. Rutter 1987, 328-329). 

4.2 Kotina lastenkoti 

Aleksi oli asunut koko ikansa lastenkodissa, joka oli kaksine osastoineen ison 
rakennuskompleksin osa. Pienten puolella ollessaan hanella oli ollut pitkaan 
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yksi ja sama omahoitaja. Siirryttyaan kaksitoistavuotiaana pitkaaikaisten, iso-
jen puolelle, Aleksi oli saanut kaksi omahoitajaa. Lastenkotiosastossa tyosken-
teli kaikkiaan 10 kolmivuorotyota tekevaa henkiloa, ja lisaksi siella oli mies-
puolinen yohoitaja seka saannollisesti alan opiskelijoita. 

Arkipaivisin osastolla oli viisi lahes samanikaista nuorta, osa lapsista oli 
lastenkodin ulkopuolella opiskelujen, avohuollon tai tukiasumisen vuoksi. Lap-
sista vanhin oli vankilassa. Osaston tilat olivat pitkan kaytavan molemmin puo-
lin. Jokaisella laps ella oli oma huone. Osastossa laitoskaytannoille tyypillisesti 
kustodiaalista ihmiskasitysta heijastivat kotiintuloajat seka valvomisen ja televi-
sion katselun saately (ks. Kahkonen 1991,44). Naista kaytannoista Aleksilla oli 
ikansa puolesta joitakin erivapauksia, mutta han ei pelkonsa vuoksi esimerkiksi 
liikkunut juurikaan kaupungilla. 

Kotona Aleksi oli toimelias ja mieluiten han oli ulkona. Koulupaivan jal-
keen han huolehti koulutehtavistaan. Han oli hyvin selvilla kotona vallitsevista 
saannoista, joita han piti asiallisina. Omahoitajien mukaan Aleksi oli kotona 
omatoiminen, ja hanen toimintakykynsa nakyi omasta vaatehuollosta ja huo-
neesta vastaamisessa (ks. Polkki 1994, 35-36). Talla saattoi olla merkitysta ha-
nen itsetuntoonsa, joten omatoimisuutta voi pita a Aleksin suojaavaa prosessia 
tukevana (ks. Rutter 1987,327-328). Apua han tarvitsi lukemisessa ja pankissa 
asioidessaan seka kellonajan tunnistamisessa. Ohessa Aleksin kertomaa koti-
oloista. 

KV: Mistas tullee rangaistuksena huonearestia 
A: esimerkiksi siitta jos heittaa toisten toisten huoneen ikkunaan lumipalloja tai sitten on 
viela pahempia aresteja .... 
KV: minkiilaisia ne on 
A: sellasia etta jos vaikka lasi menee rikki niin maa joudun maksaan ... 
KV: no mistas saa saat kiitosta 
A: hyvasta tyosta tai jostain jos maa teen hyvan tyon 
KV: mita sitten kun saa tuut koulusta tanne kotiin 
A: nO .. mm ... no yleensa maa katon kaikki semmoset ohjelmat ja sitten maa teen laksyt sit-
ten mulle jaa illaks aikaa 
KV: mita saa illalla sitten puuhailet 
A: no ..... katon televisioo niin pitkiian kun jaksaa siis joten tanaan aaa siis eilen maa olin 
sie jossain talvitapahtumissa maa katoin lasten jotain semmosta ohjelmaa aika pitkiian 
KV: no mita saa taalla kotona kaikkein mieluiten puuhaat 
A: tuo ........ tuo olen ulkona 
KV: joo minkalaisia saantoja sulla on taalla kotona 
A: Ihan normaalisesti ihan normaalisesti 

Omahoitajien suhde Aleksiin oli heidan kuvaustensa perusteella ammatillinen 
ja tyonkuvan mukainen. Naisomahoitaja oli koulutukseltaan sosiaalikasvattaja, 
ja han oli tyoskennellyt Aleksin kanssa viisi vuotta. Han sanoi edustavansa 
Aleksille jonkinlaista aitihahmoa, aikuista, joka hoiti hanen asioitaan ja puuttui 
niihin tarvittaessa. He tekivat yhdessa koulutehtavia ja talvisin he laskettelivat. 

Miesomahoitaja oli koulutukseltaan nuorisotyontekija, ja hanen yhteis-
tyosuhteensa Aleksiin oli alkanut Aleksin osastosiirron myota. Han korosti ole-
vans a aikuinen mies suhteessa Aleksiin, ei isa, vaan nimenomaan mies. Hanen 
tyokuvaansa kuuluivat mieshoitajille ja pojille tarkoitetut projektiluontoiset 
miesten reissut ja metsaretket. Hanen mielestaan metsaretket olivat olleet Alek-
sille todella tarkeita. 
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Ilmeisesti lastenkodin hoitajat eivat yleensakaan ole lasten sijais- eivatka 
korvikevanhempia, koska tyontekijoiden suhdetta lapsiin maarittelee joukko 
erilaisia virallisia saantoja eika hoitajien suhde lapsiin ole identtinen vanhempi-
en ja lasten valisen suhteen kanssa (Bardy 1989, 28-29; Kyronseppa & Rautiai-
nen 1990, 95; Kahkonen 1991, 44). Sen sijaan molempien omahoitajien vuoro-
vaikutussuhteessa Aleksiin oli havaittavissa omahoitajasuhteen tuloksellisuu-
den kannalta olennainen, luottamuksellinen vuorovaikutussuhde seka ikakau-
teen liittyvan kehitystehtavan toteuttaminen (ks. Kyronseppa & Rautiainen 
1990, 82). Omahoitajat olivat roolinsa mukaisesti Aleksin tukena, ja tyontekijoi-
na he olivat olleet verraten pitkaan samassa paikassa, jolloin voi olettaa heidan 
ja Aleksin valis en vuorovaikutussuhteen jatkuvan. Taten he saattoivat vaikuttaa 
Aleksin itsearvostukseen, joten sen perusteella heita voi pita a hanen suojaavaa 
prosessiaan tukevina (ks. Rutter 1987, 327-328). 

Lastenkotisijoituksen perusteella Aleksi kuului seka huostaanotettujen etta 
sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten pieneen vahemmistoon, jolla ei ole 
omaa perhetta (Halmesmaki 1989,387; Kyronseppa & Rautiainen 1990, 29; Aut-
ti-Ramo 2000, 409). Muihin aineistoni lapsiin verrattuna Aleksi oli saastynyt 
kotiympariston muutoksilta eika han ollut kokenut hylkaamisia vastasyntynei-
syydenkauden jalkeen. Tata myos omahoitajat korostivat, joten lastenkoti pysy-
vana kasvuymparistona on saattanut parantaa Aleksin selviytymismahdolli-
suuksia (vrt. Maenpaa & Torronen 1996, 59-60). 

Aleksilla oli ollut vaikeaa ollessaan sijoitettuna lastenkodissa pienten puo-
lelle, jota osastona kuvattiin levottomaksi. Lastenkotilasten keskinaisia suhteita 
kuormittavat yleensa lasten vaihtuminen, monet eri vuorovaikutussuhteet ja 
suhteiden lyhytaikaisuus. Taman on nahty vaikuttavan negatiivisesti lastenkoti-
lapsiin ja heidan kasitykseen itsestaan. (Ks. Bardy 1989, 27-28; Kyronseppa & 
Rautiainen 1990, 9-11.) Tahan tulkintaan viittaa myos omahoitajien maininta 
isojen osaston last en pysyvaisyydesta ja os aston vaihtumisen vaikutuksesta 
Aleksin kayttaytymiseen. Tassakin nakyy osastovaihdoksen kaannekohtaomi-
naisuus. Lastenkodissa pidettiin etuna sita, etta Aleksin elamaa oli pystytty seu-
raamaan, jolloin hanen kehittymisensa havaitseminen oli ollut palkitsevaa. 

Opettaja piti perhehoidon puuttumista Aleksilta valitettavana. Aineistoni 
perusteella Aleksi oli ainoa, jolle ei ollut koskaan harkittu sijaisperhesijoitusta, 
vaikka hanelta puuttui paluumahdollisuus biologiseen perheeseen, jota yleensa 
pidetaan laitossijoituksen etuna (Kahkonen 1991, 43). Pitkaaikaisessa sijoituk-
sessa yleensa kaytetaan perhehoitoa (Valkonen 1995, 1-2) ja laitossijoituksen 
pitaisi olla valiaikaista (Kahkonen 1991,43). Halmesmaki (1989,387) pitaa FAS-
lapsille parhaana sijoitusvaihtoehtona varhaista perhesijoitusta. Toisaalta koko 
suomalaista lastensuojelua luonnehditaan laitoskeskeiseksi (Kivinen 1994, 52). 
Aleksin va kava munuaissairaus sairaalajaksoineen on saattanut olla yksi syy 
perhehoidosta pidattaytymiseen, lisaksi Aleksi oli koettu hyvin ongelmaiseksi 
nuorempana, jolloin ei ehka ole ollut Aleksin lapsen edun mukaista sijoittaa 
hanta perhehoitoon (ks. Kahkonen 1991, 49). Ohessa naisomahoitajan pohdintaa 
Aleksin lastenkotielamasta. 

et Aleksin kohdalla (--) jos han ois sijotettuna ollu jossain niin ongelmat ois todella niinku 
valtavat (--) et tassa on ollu niinku henkilokuntaa aina niinku hanhan on ollu hyvin pit-
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kalle silleen valvottava ja yllatyksellinen .. ja hyvin sairas etta ollu tuolla keskussairaalassa 
tiputuksessa ja niinku hengenlahto oli sillon niinku hyvin lahella (--) niinku laitoslapsen 
kannalta ajattelee naita hylkaamisia ja eroja niin varmaan niinku Aleksin kohdalla on ollu 
hirveen kantava voima pysyvaa se elama tassa (--) et hanella ne 12 ensimmaista vuot-
ta .. ne oli tuolla pikkupaassa niin [aikaisempi omahoitajal on ollu hanen semmonen niin-
ku tavallaan aitihahmonsa 

Laitoksissa kasvaneiden FAS-lasten kasvuympariston on todettu olleen depri-
voiva, ja lasten on havaittu olleen seka fyysisesti etta psyykkisesti vaurioitunei-
ta (Steinhaus en 1996, 232). Siksi lastenkoti kasvuymparistona on os alta an 
kuormittanut Aleksin riskiprosessia (vrt. Rutter 1987,325-329). 

Lastenkotisijoitusta voi tarkastella myos Aleksin ja vakituisen hoitajan va-
lisen kiintymyssuhteen kannalta. Sairaala- ja lastenkotiymparistoissa omahoita-
jajarjestelmasta huolimatta ihmiset vaihtuvat tyovuorojensa mukaisesti. Eri hoi-
tajat vastaavat lapsen tarpeisiin eri tavoin, esimerkiksi johdonmukaisuus ja sen-
sitiivisyys vaihtelevat. Siksi tunne- tai kiintymyssuhteen syntyminen saattaa 
vieda pitemman ajan, mika voi hidastaa minakasityksen syntymista. (Ks. Kaa-
riainen 1988, 13; Andersson 1989, 161). 

Perinteisesti aidin ja lapsen valista kiintymyssuhdetta pidetaan minakasi-
tyksen muodostumisen perustana (Kalliopuska 1984, 13-19; Kaariainen 1988, 
12-13; Lyytinen, Eklund & Laakso 1995, 61-62). Toisaalta pienen lapsen hoitaja 
voi olla joku muukin kuin vanhempi, mutta kiintymyssuhteen laatuun vaikut-
tavat hoitajan emotionaalinen tila ja tunnereaktiot. Kiintymyssuhteen laadun on 
havaittu puolestaan olevan yhteydessa mm. lapsen myohempiin sosiaalisiin 
valmiuksiin ikatovereiden kanssa (ks. Silven & Vienola 1995,445). Aleksin suh-
detta varhaislapsuudenaikaiseen omahoitajaan kuvattiin kiintymyssuhteeksi, 
jonka ansiosta sanottiin Aleksin luottamuksen aikuisiin syntyneen ja sailyneen. 
Siten silla, etta omahoitaja on ottanut vastuun Aleksin hoitamisesta, on saatta-
nut olla merkitysta (ks. Valkonen 1995, 18-19). 

Kiintymyssuhteen voi laajentaa koskemaan Aleksin koko kiintymyssuh-
teiden verkostoa. Tama nakemys perustuu olettamukselle, etta kiintymyssuh-
teiden lukumaaran lisaantyminen ei vaikuta kielteisesti suhteiden laatuun ja 
etta useat kiintymyssuhteet voivat kaikki lisata laps en turvallisuutta. (Ks. Val-
konen 1995, 18-19.) Myos minakasityksen muodostumisessa ulkopuolisten 
merkitys kasvaa sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden laajetessa (Kalliopuska 
1984, 15). Lastenkodin aikuisten ohella Aleksin ja hanen rinnallaan lastenkodis-
sa kasvaneen pojan valista ystavyyssuhdetta voi pitaa kiintymyssuhteena. 

Omahoitajat korostivat osaston henkilokunnan kykya hyvan ilmapiirin 
luomiseen ja ylIapitamiseen. Yhteisena, kaikkia yhdeksaa osaston lasta koske-
vana tavoitteena oli vastuun ottaminen omasta eIamasta ja tekemisista, tarpeen 
vaatiessa aikuisen tuella. Periaatteena oli, etta kaikesta voi sopia. Tallaiset kay-
tannot muistuttavat perusfilosofialtaan Bardyn (1989, 65-66) hahmottamia las-
tensuojelun sosioekologisia piirteita, joista yksi on lasten oikeuksien ja itsemaa-
raamisen kunnioittaminen. Siita kertoo oheinen katkelma sunnuntaiperhekay-
tannon muuttamisessa, jossa nakyy myos se, etta Aleksi on saanut tehda itse-
naisen paatoksen omasta elamastaan (ks. Nurmi 1995,256). 
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sellanen sunnuntaiperhe ollu ihan pienesta saakka mutta nyt sitte tota. ja hanella on hy-
Yin semmonen virkee taa lahiverkoston harrastus niin han ei halua menna sinne et tota 
sitten vakisin yritettiin sillon pari vuotta sitten et tay on mentava mutta etta se. Aleksi sai 
sitten sellasen raivokohtauksen ja karkas (--) etta tota katottiin sit parhaammaks etta pi-
detaan sellasta pienta etaisyytta etta niinku Aleksi itse haluaa et se sunnuntaikoti on ole-
massa (--) ja joka on loukkaantunut siita ettei me Aleksia pakoteta he kay kylla taalla me 
kutsutaan syntymapaiville ja heille laitetaan korttia ja muuta etta tota on olemassa ja 01-
laan toivottukin tan sunnuntaikodin kanssa etta et he ymmartais tan valivaiheen etta kun 
on tammonen murroskausi menossa ja Aleksille ollaan koko aika puhuttu etta et nyt tas-
sa menee sun omat kotkotukset niin kuin muillakin nuorilla etta sitte sen on kiva etta kui-
tenkin on joku paikka missa et toivottavasti se jossakin vaiheessa taas niinku alkaa luistaa 

Haastatteluajankohtana osastossa kaikkia nuoria koskeva kasvatustavoite oli 
seksuaalisen identiteetin rakentaminen. Sosioekologisen lastensuojelun piirre, 
arkielaman painotus (Bardy 1989, 65-66), nakyi siten, etta jokaisella lapsella oli 
hoidettavanaan kerran kahdessa viikossa emannyys- tai isannyysvuoro, jolloin 
he jarjestivat ruokailun. Aleksi itse ei erityisemmin pitanyt isannyysvuoron 
tyotehtavasta. 

Lastenkotikaytannot muistuttivat kaikkinensa humanistista laitosta, jonka 
tavoitteena ei ollut kontrolli, vaan laps en persoonallisuuteen ja asenteisiin vaikut-
tarninen. Tallaista laitosta kutsutaan myos terapeuttiseksi. (Kahkonen 1991, 44.) 
Tasta yksi esimerkki oli osaston koko poikaporukan ja miesohjaajien yhteinen ns. 
miestoirninta, jossa projektiluonteisesti jarjestettiin metsaretkia, peli-iltoja ja muita 
miesten juttuja. Toiminnan voi katsoa palvelleen Aleksin sukupuoli- ja kokonaisi-
dentiteetin tukernista seka selviytymista (ks. Kyronseppa & Rautiainen 1990, 103). 
Miestoiminnan on havaittu yhteisollisena toirnintamuotona edistavan lasten ja 
aikuisen valisia seka lasten keskinaisia hyvia suhteita (Aronen 1994, 32). Rutterin 
(1989,328) mukaan menestyksekkaat vapaa-ajan toirninnot saattavat olla elaman 
kaannekohtiin verrattavia tapahtumia nuorten elamassa, ja siten niita voi pitaa 
muiden Aleksin harrastusten ohella suojaavaa prosessia tukevana. Ohessa mies-
omahoitajan kuvaus Aleksista ja metsaretkista. 

mielenkiintoista metsaretket kanoottiretket (--) etta kun nyt pidemman aikaa naita retkia 
ollaan tehty niin jokainen loytaa oman osuutensa ja just taa etta se on niinku semmonen 
saumaton se yhteistyo ja sitten etta Aleksista on tammonen fyysinen kestavyys tullut 
esiin et se on kova poika tavattoman sinnikas ja se on varmasti joku muu joka ensimmai-
sena valittaa (--) tammoset niinku niiku miten nyt sanosin tammosen miehisen identitee-
tin hakeminen. (7) se on ollu taysin tarkotuksellista etta meilla on puhuttu miesten retkis-
ta ja nain poispain se on nyt semmoseen miehisyyteen ohjaamista miehista yhteenkuulu-
vuutta on ajettu takaa mieskulttuuripaivailla 

Lastenkotiosasto oli ollut Aleksin koti, eika han omahoitajien mukaan miettinyt 
eika kaivannut aitia tai isaa. Opettajan mielesta Aleksin tasapainoisuus osoitti 
hanen kotiasioidensa olevan kunnossa, ja hanen mielestaan lastenkoti merkitsi 
Aleksille kotia. Haastattelun lopussa nauhurin jo suljettuani, opettaja pahoitteli 
sita, ettei Aleksille ollut jarjestynyt sijaiskotia, vaikka han oli niin positiivinen 
lapsi. 

Vaikka lastenkotisijoitukseen ja laitoksessa elamiseen sijoittui paljon myon-
teisia ja suojaavia tekijoita, on siina mukana myos riskiprosessia tukevia tekijoi-
tao Kahkosen (1991, 46) mukaan tutkimukset ovat paasaantoisesti osoittaneet, 
etta pitkaaikainen laitoksessa elaminen vaikuttaa negatiivisesti yksilon kehityk-
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seen. Toisena laitossijoituksen heikkoutena lapsen kehityksen kannalta on pi-
detty vanhemman ja laps en valis en kiintymyssuhteen puuttumista (ks. Paso 
1994,41). 

4.3 Kaverit Uirkeinta elamassa 

Vertaissuhteet olivat Aleksille itselleen elamassa kaikkein tarkeimmat. Hanella 
oli monia ystavyys- ja toverisuhteita. Ryhmanjasenyyden ja kokonaisen vertais-
ryhman on havaittu olevan ensiarvoisen tarkea poikien itsetunnolle ja identitee-
tin muodostukselle (Valimaa ym. 1994, 86). 

Aleksin kertoman perusteella lastenkodin lapset ja omahoitajat olivat ha-
nelle lahinna kavereita. Tassa heijastuu lastenkodin rakenne ja yhteisollinen 
ominaispiirre ryhmaan kuulumisesta ja kumppanuuden kokemisesta (Kyron-
seppa & Rautiainen 1990, 94-100). Aleksin sosiaalisten taitojen osoituksena voi 
pita a sita, etta han oli kyennyt poikkeuksellisesti solmimaan kaveruussuhteen 
vankilassa olleeseen poikaan. Omahoitajat kertoivat Aleksilla olevan laheinen 
ystavyyssuhde hanen kanssaan lapsuutensa lastenkodissa elaneeseen poikaan, 
ja se on saattanut syntya yhteisten elamankokemusten myota. (Ks. Poikkeus 
1995, 123-128.) 

Aleksi itse sanoi luokkatoverinsa olevan hanen paras ystavansa. Tassa 
suhteessa on nakyvissa kiintymyssuhde kaveruussuhdeviittauksessa (Poikkeus 
1995, 123). Opettajan mukaan poikien valinen ystavyyssuhde oli saanut alkunsa 
siita, kun Aleksi oli toiminut taman vaikeasti dysfaattisen pojan tulkkina. Ha-
vainnoidessani Aleksin kouluymparistoa kiintymys nakyi Aleksin ottaessa ti-
heaan fyysisesti kontaktia luokkatoveriinsa haiailemalla ja koskettamalla tata. 
Koulun vertaissuhteissa Aleksi oli varsin suosittu, mihin mielestani saattoi va i-
kuttaa hanen selva poikkeamisensa muista ryhman jasenista kielellisissa ja lii-
kunnallisissa taidoissa. Siten han saattoi olla muita kyvykkaampi ohjaamaan 
ryhman toimintaa. (Ks. Poikkeus 1995, 133.) 

Naapuriston lapsiin Aleksilla oli vahan kontakteja, ja se saattaa kertoa las-
tenkotielaman keskittymisesta sisaanpain. Myos koulunkaynti kaukana kotoa 
vaikeutti kotiymparistossa ystavyyssuhteiden solmimista (ks. Haapasalo ym. 
1991, 96). Aleksin toiminta naapurin lasten kanssa oli ollut samantapaista kuin 
yleensa lapsilla (Poikkeus 1995, 124), samalla sosiaaliset taidot olivat harjaantu-
neet (ks. Polkki ym. 1994,42). Poikkeusta (1995, 131) mukaillen nayttaisi silta, 
etta eri ryhmissa esiintyneen toverisuosion perusteella Aleksin sosiaalisessa 
kayttaytymisessa on jotain pysyvaa, jonka han siirtaa kontekstista toiseen. Seu-
raavassa Aleksi kuvaa tovereitaan. 

KV: enta mika on kaikkein tarkeinta elamassa 
A: se etta on kavereita 
KV: joo no kukas on sun paras kaveri 
A: semmonen X (koulukaveri) 
KV: tapaakko saa aina iltasinkin X:aa 
A: no koulussa ja sitten jos se haluaa niin se voi tulia kaymaan tai maa voin menna sinne 
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KV: mita se X:n kanssa puuhailette 
A: en maa tia seurustellaan aika paljo ... 
KV: maa unohinkin kysya etta onko sulla muita hyvia kavereita kuin se X 
A: Q ja W (ulkomaalaiset nimet) 
KV: no minkalainen kaveri Q on 
A: en ma nyt tia se on ulkomaalainen 
KV: mita saa Q ja W:n kanssa teet sitten 
A: leikin 
KV: mita te leikitte 
A: en ma tieda mutta pienena leikittiin sellasta semmosta yhta autojuttua 

Aleksilla oli ystavyyssuhde lastenkodin ulkopuoliseen aikuiseen, ja tassa suh-
teessa korostui hanen itsenaisyytensa ja vastuullisuutensa (ks. Poikkeus 1995, 
123). Han saattoi menna halutessaan ystavansa kotiin ja huolehtia perheen koi-
rasta. 

Aleksin sosiaalisuudessa voi nahda vertaissuhteiden myonteisen merki-
tyksen, koska hanelta on puuttunut sosialisaatioprosessin perustana pidetty 
perhe (Frones 1990, 10; Valkonen 1995, 18-19). Lohdullista Aleksin elamassa on 
se, etta vertaisryhman on todettu voivan korjata perheen aiheuttamia vaaristy-
mia sosialisaatiossa (Lahteenmaa, Riihela, StrandeU & Vesikansa 1990,4), mika 
samaUa osoittaa vertaissuhteiden merkitysta Aleksille. Kokonaisuutena Aleksin 
monia vertais- ja ystavyyssuhteita voi pita a hanen itsetuntoaan vahvistavana ja 
siten hanen suojaavaa prosessiaan tukevina (Rutter 1989, 327-328). 

Sosiaalisissa taidoissa ja sosiaalisessa kanssakaymisessa Aleksi poikkesi 
FAS-Iapsista saaduista aikaisemmista tutkimustuloksista (esim. Steinhaus en 
1996, 243). Hanen kayttaytymisensa oli eri kasvuymparistoissa tavanomaista 
pienista puutteeUisuuksista huolimatta. Aleksin iallakin saattoi olla vaikutusta, 
koska han oli ehtinyt jo oppia perustaidot (ks. Morse & Weiner 1996, 260). 

4.4 Suhde biologiseen perheeseen lOyha mutta tarkea 

Aleksin kannalta voi pita a merkityksellisena sita, etta han oli tietoinen omasta 
biologisesta taustastaan (ks. Bardy 1989, 13; Kananoja & Turunen 1996, 85). Ha-
nella oli satunnainen kontakti viiteen, hanta paljon vanhempaan sisarukseensa 
seka aidin puoleisiin isovanhempiin. Sisarukset pitivat yhteytta Aleksiin paa-
asiassa postitse, ja heista yhdeUa oli tapana vuosittain vierailla Aleksin luona. 
Isovanhempia Aleksi oli tavannut aikaisemmin kiinteammin kuin nyt. Mum-
molassa han oli kaynyt viimeksi viisi vuotta sitten. Isovanhemmat olivat hyvin 
iakkaita, ja he asuivat eri paikkakunnalla kuin Aleksi. 

Aleksin aiti oli kuoUut epamaaraisissa olosuhteissa pian Aleksin syntyman 
jalkeen. Niinpa hanen voi katsoa syntyneen laitoslapseksi, koska han ei oUut 
koskaan liittynytkaan perheeseensa. Siten ei myoskaan kiintymyssuhdetta oUut 
koskaan syntynyt hanen ja hanen vanhempiensa valille. Aleksin eroamiseen 
biologisesta perheestaan ja sijoittumiseen ainoana perheenjasenena lastenkotiin 
saattoi vaikuttaa se, etta perhe oli hajonnut jo ennen Aleksin syntymaa, seka se, 
etta biologisesta isasta ei oUut taytta varmuutta. Sisaruksista kolme tyttoa oli 
aikanaan oUut sijoitettuna sijaisperheeseen kahden pojan jaatya biologisen isan 
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huostaan. Voi olla, etta biologisen aid in kuolema osaltaan on irrottanut Aleksia 
muusta perheesta. 

Omahoitajat pitivat Aleksin etuna sita, etta perheesta ja siita erottamisesta 
ei ollut muodostunut hanelle monien lastenkotilasten tapaan taakkaa eika han 
ollut joutunut tasapainottelemaan eri kasvuymparistojensa valilla. Tata Ka-
nanoja ja Turunen (1996, 87) pitavat myos lapsen etuna. Omahoitajien mukaan 
Aleksi oli aina kyennyt kasittelemaan perheasioitaan ongelmattomasti eri ym-
paristoissa. Aleksin perhekasitykseen sisaltyi kuitenkin biologinen side, koska 
han mainitsi sisarensa perheesta keskustellessamme ja hanella oli kirjahyllys-
saan sisarustensa valokuvia, joten jonkinlainen kiintymyssuhde tai ainakin yh-
teenkuuluvaisuudentunne saattaa sisarusten valilla vallita. Omahoitaja korosti 
perhetaustan merkitysta Aleksille, joten biologinen perhe oli Aleksin sosiaalisen 
verkoston osa ja siksi hanen suojaavaa prosessiaan tukeva (ks. Rutter 1987, 
325-329). 

4.5 Mukava ja aktiivinen oppilas 

Aleksi oli erillisessa erityiskoulussa (EHA 1) yla-asteen ensimmaisella luokalla. 
Han asennoitui koulunkayntiin tyypillisen koululaisen tavoin, Njoskus se on ihan 
tyhmaa ja joskus se on ihan mukavaa N. Han piti opettajastaan ja koulutovereistaan. 
Opettajan mukaan Aleksilla oli kitkaa toisen kouluavustajan kanssa, mika ha-
vainnointini perusteella saattoi kertoa siitakin, etta avustaja oli muita haasteelli-
sempi vuorovaikutuksen osapuoli hanelle. Mielestani Aleksi erottui selvasti 
luokan muista oppilaista paitsi pienikokoisuudellaan myos eloisuudellaan. Op-
pilaita luokassa oli kahdeksan, avustajia kaksi. 

Oppiaineista kaunokirjoitus oli Aleksille mieluisin, uskonnosta han sanoi 
myos pitavansa. Seuraavassa haastattelukatkelmassa on Aleksin kokemuksia 
koulutehtavista. 

KV: no mites koulutehtavat sujuvat 
A: ihan huonosti 
KV: nomiksi 
A: ne on niin vaikeita ku meijan opettaja antaa niin vaikeita 
KV: tarvikko saa apua niiden tehtavien tekemisessa 
A: kirjottamisessa en tarvi mutta kaikessa aa no aa matikassa tarvin eniten apua mutta 
missaan aidinkielessa en halua 

Aleksi oli aloittanut koulunkaynnin suoraan erityisopetuksessa mukautetussa 
opetuksessa. Erityisopetushistorian perusteella han kuului jatkuvaa tukea tar-
vitseviin, vaikkakin hanta voi pitaa yksittaistapauksena, koska luokkamuotoi-
sen erityisopetuksen sisalla oppilasvirroissa ei juurikaan tapahdu muutoksia 
(Kuusela, Hautamaki & Jahnukainen 1996, 163-165; 173). Koulun vaihtoon oli 
vaikuttanut ensisijaisesti Aleksin silloisen omahoitajan toiminta kehitysvam-
madiagnoosin hankkimiseksi. Aleksi oli koulunsa ainoa FAS-Iapsi. Autti-
Ramon (2000,409) seurantatutkimuksessa (N = 70) ainoastaan yksi ARND-Iapsi 
oli harjaantumiskoulussa. Naisomahoitaja kertoo ohessa Aleksin koulusiirrosta. 
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erityiskoulun mukautus tai apukouluko se oli siihen aikaan.(--) niin siella oli aluks mut 
sitten aika aikasessa vaiheessa todettiin etta Aleksi ei parjaa siella ja se entinen omahoita-
ja niin tota ku joutu sitten sen taistelun kaymaan (--) etta hanet saatiin kehitysvammasten 
papereihin et hanhan ei ois tuonne [nykyiseenl kouluun paassy [harjakoulul maa kasitin 
et ei ois halunnu ottaa et he ei katsonut etta Aleksi on kehitysvammasten opetuksen pii-
riin kuuluva et han oli niinku niin hyvatasonen .... 

Koulusta katsoen Aleksin harjaantumisopetus oli maaraytynyt ikaan kuin 010-

suhteiden pakosta. Tasta viestivat koulun asenne ja opettajan kasitys Aleksin 
kehitysvammaisuuden asteesta. Epailya vahvistavat lisaksi nykyisin vallalla 
oleva nakemys kognitiivisten prosessien ja lahjakkuuden muuttuvista ominai-
suuksista seka ekologisen psykologian mukainen kasitys kehityksen ja vuoro-
vaikutuksen valisesta riippuvuudesta. 

Toisaalta koulun vaihtaminen oli vaikuttanut myonteisesti Aleksiin, koska 
han oli saanut jattaa taakseen mukautetussa opetuksessa kohtaamansa monet 
vaikeudet. Mutta siirtoa en rohkene pitaa Aleksin elaman kaannekohtana, kos-
ka harjaantumiskoulussa menestyminen ei valttamatta tue muun koulumenes-
tymisen kaltaista itsetunnon kasvua (vrt. Rutter 1987, 328). Opettaja perusteli 
Aleksin siirtoa hyvaksi Aleksin harjaantumistasoista opetusta vaativien oppi-
misvaikeuksien vuoksi. 

Opettaja kuvasi Aleksia erittain myonteiseksi, koulutehtavistaan kiinnos-
tuneeksi ja oma-aloitteiseksi oppilaaksi. Aikaisemmin hanen kayttaytymistaan 
oli pitanyt paljon ohjata. Aleksilla oli ilmennyt kouluvuosien aikana FAS-
lapsilla yleisesti havaittuja tarkkaavaisuushairioita (Autti-Ramo 1997c, 124). 
Lukemisessa hanella oli keskittymisvaikeuksia ja ajoittain hairiokayttaytymis-
takin. Aleksi piti matematiikasta, mutta koulun yhteiset musiikkitunnit eivat 
miellyttaneet hanta. Ilmeisesti han ei erityisemmin ollut muiden nuorten tapaan 
kiinnostunut musiikista, koska hanella ei ollut kotonaankaan omassa huonees-
saan mitaan musiikkilaitteita. Hanen vahvoina alueinaan opettaja pHi liikuntaa 
ja kiinnostusta tietokoneisiin. Aleksi olikin saanut Kehitysvammaliitolta lahjak-
si tietokoneen kotikayttoonsa. 

Havainnoimallani aidinkielen tunnilla Aleksilla oli seka lukemista etta 
hanelle mieluisaa tyyppikirjoitusta. Ohessa ote havainnointipoytakirjasta. 

Aleksi jakaa toisille kirjat, sanaa: nyt me luetaan aapista mita taalla lukee, mina luen taal-
ta vahan kauempaa, aa. Opettaja tulee, sanaa: ottakaa ee - sivu. Aleksi lukee aaneen, ta-
vaa e, seis, sanaa: rna oon jo lukenu, opettaja sanoo, voit mielessas lukea sita eteenpain, 
rna tuun ihan kohta. Aleksi lukee aaneen, mm. LIISA. Sanoo, aika hyva vitsi, katsokaas 
tasta mita tuossa sanotaan- Opettaja menee Aleksin luokse, Aleksi lukee tavaamalla kir-
jain kirjaimelta, opettaja ohjaa, kuuntelee Aleksin tavaamista ja lukee hanelle tarinan lop-
puun. Aleksilla ja tytol!a alkaa kaunokirjoitusta. Aleksi ottaa kynakotelon, lauleskelee, 
kaantyy taakseen, keskustelee takanaan istuvan tyton kanssa, joka -rna haluan teha rau-
hassa, tee sina omaas, johon Aleksi - en rna osaa. Kaantyy pulpettiinsa pain, tekee tehta-
vaansa ja puhuu itsekseen pelaamisesta, nostaa sitten vihkoa, sanaa - vahan osasin jes. 

Aleksi tuli opettajan mukaan hyvin toimeen kaikkien koulutovereidensa kans-
sa. Ylempien luokkien pojista hanella oli tap ana valita joku idolikseen. Han oli 
edellisena vuonna osoittanut heikkoa sosiaalista arviointikykya menemalla 
mukaan eraan ongelmaoppilaan seuraan. Nyt hanella oli opettajan mielesta 
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mukavampi kaveri. Havainnoidessani valitunnilla Aleksin pelikaveriksi tuli 
ulkomaalainen poika. 

Opettajalla oli hyvin henkilokohtainen ja luottamuksellinen suhde Alek-
siin, mika kuvastui tassakin yhtena erityisopetuksen vahvuutena (esim. Virta-
nen & Jakku-Sihvonen 1996, 332). Opettajan mukaan heidan pitkaaikainen 
kanssakaymisensa oli todella hyvaa, ja se perustui molemminpuoliseen kiinty-
myssuhteeseen. Nayttaa silta, etta opettaja osaltaan vahvisti Aleksin itsetuntoa 
ja oli hanen sosiaalisen verkostonsa jasen, joten siksi hanta voi pita a yhtena tu-
kena Aleksin suojaavassa prosessissa (Rutter 1987, 325-329). Ohessa opettajan 
haastattelusta katkelma. 

se tietaa etta rna valitan hanesta ja haluan hanen takiansa naita asioita taalla tehda koska 
se luottaa siihen etta rna en ihan ihan turhanpaivasia asioita sitten yrita sille opettaakkaan 
(--) niin rna uskon etta se suhde mika meilla on niin se auttaa siihen etta se kuuntelee 
mua etta me voidaan jutella 

Koulussa noudatettiin koulukohtaista opetussuunnitelmaa, ja luokassa oli kai-
killa henkilokohtainen opetussuunnitelma. Hautamakea ym. (1993, 125) mu-
kaillen sen voi katsoa palvelevan myos Aleksin yksilollisia erityiskasvatukselli-
sia tarpeita. Niista kasvatustavoitealue painottui, ja opillisena tavoitteena oli 
lukutaidon oppiminen. Sen myos Aleksi itse oli asettanut itselleen tavoitteeksi. 
Kognitiivisten taitojen harjoittaminen oli saattanut jaada Aleksin opetuksessa 
vahaiseksi, mista hanen oppituloksensa saattavat osaltaan kertoa (ks. Moberg 
1979, 98; Haapasalo ym. 1991, 16). Aleksin henkilokohtaista opetussuunnitel-
maa voi pitaa opettajan kayttoon tarkoitettuna, koska han oli tehnyt sen yksin, 
ja se oli verrattain suppea alaltaan (ks. Ikonen 1998, 227-228). 

Opettaja kertoi tarkasti harjaantumisopetukselle tyypillisista peruslahto-
kohdista. Koulun opetusjarjestelyissa oli kaikille yhteisena opetuksena ymparis-
tooppia seka historian ja liikunnan tasoryhmia. Koulussa oli tapana jarjestaa 
toimintaviikkoja. Koulu oli segregoiva, mutta siella oltiin suunnittelemassa 
osaintegraatiokokeilua yleisopetuksen koulun kanssa. Aleksin integroimismah-
dollisuuksina opettaja piti ymparistooppia, liikuntaa ja historiaakin, joissa ha-
nen vajavainen lukutaitonsa saattaisi tulIa esteeksi. 

Myonteisista koulukokemuksista huolimatta Aleksin kouluratkaisua voi 
arvostella seka oppimisympariston ja siihen sisaltyvan vuorovaikutuksen (ks. 
Ahvenainen ym. 1994, 154-155) etta kokonaisvaltaisen kuntouttamisen ja op-
pimisen edistamisen kannalta (vrt. Virtanen 1994, 12-13; Jahnukainen 1995,52). 
Viitteet lukutaidottomuudesta kehitystason mittana saattavat osaltaan johtua 
kouluratkaisusta seka opillisten taitojen tukemisen ja kannustamisen niukkuu-
desta, koska ihmisen taipumuksia ja piirteita on totuttu pitamaan muuttumat-
tomina eika kehitysvammaisilta yleensa odotetakaan paljoa (Hautamaki ym. 
1993, 137; Ahvenainen ym. 1994, 136). Myos aikuisten haastatteluissa havaittava 
stereotyyppinen kasitys FAS:sta on saattanut valittya vuorovaikutuksessa Alek-
sin kehitysvammaisuutta vahvistavana (ks. Bronfenbrenner 1997, 262-265). 

Toisaalta kognitiivisine suoriutumisineen ja kielellisine vaikeuksineen 
Aleksi muistutti tutkittuja FAS-Iapsia (ks. Autti-Ramo 1997a, 279). Lisaksi ha-
nen toimintakyvyssaan oli eri alueilla suuria eroja. Oppimisen ja muistin va i-
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keudet saattavat kertoa FAS:sta ja sensorisen prosessoinnin ongelmista (ks. 
Morse & Weiner 1996, 258). Nain FAS riskitekijana on saattanut aiheuttaa Alek-
sille opillista toiminnanvajavuutta ja haittaa. Ohessa opettajan kertomaa Alek-
sin taidoista ja HOPS:sta. 

Aleksilla se kykyprofiili on niin laidasta laitaan etta silla kaikilla alueilla on taitoja har-
jaantumiskoulunoppilaaseen nahden erittain hyvin mutta ei kuitenkaan riittavasti viela 
niin oikeestaan siina [HOPS] on niiku kaks toinen alue on siis se semmonen ne akateemi-
set asiat ja naa tammoset aidinkielet matematiikat ja ainekohtaset tavotteet mutta se mita 
maa katon niinkun aina ensisijaisena tavoitteena on siis taa kasvaminen omatoimisuus 
aikuistuminen kayttaytyminen huolellisuus alue on nyt se tarkeempi harjaantu-
misopetuksessa ja Aleksin kohdalla nimenomaa ... 

Omahoitajat luonnehtivat koulun kanssa tekemaansa yhteistyota erittain hy-
vaksi. Heidan mukaansa opettaja ja koulun ilmapiiri olivat erinomaisia. He pi-
tivat nykyista koulusijoitusta Aleksille parhaana mahdollisena, joten erityisope-
tus tassakin todentaa yleisesti havaittua vahvuuttaan (Virtanen & Jakku-
Sihvonen 1996, 332-333). Kuitenkin erillista erityiskoulusijoitusta voi pitaa 
Aleksia institutionaalisesti diskriminoivana (ks. Moberg 1998, 142), se vahvistaa 
Aleksin poikkeavuutta ja tukee yhteiskunnallisella syrjaytymisuhalla hanen 
riskiprosessiaan (ks. Ulvinen & Siljander 1995,44-47). 

Opettaja pHi yhteistyosuhdetta omahoitajiin tyosuhteena ja siksi muista 
yhteistyosuhteistaan poikkeavana. Hanella oli omahoitajien lisaksi yhteistyo-
kumppaninaan koulun puheterapeutti, jonka kanssa han oli keskustellut FAS-
oireyhtymasta. 

4.6 Sosiaalityontekija nakymatOn Aleksin elaman ohjailija 

Aleksin lastenkotisijoituksen perusteella sosiaalityontekijan puuttuminen Alek-
sin elamasta tuntui jotenkin niin luontevalta, etta hanen haastattelemisensa jai 
tekematta. Omahoitajat kertoivat, ettei sosiaalityontekija tapaa Aleksia, ja hen-
kilokunnankin han tapaa vain kerran vuodessa tarkistaessaan vuosi-
suunnitelmaa. Taman perusteella voi epailla sosiaalityontekijan kykya arvioida 
Aleksin laps en edun toteutumista. Aleksia itseaankin pitaisi lainsaadannonkin 
mukaan kuulla hanen omissa asioissaan. (Ks. Kananoja & Turunen 1996, 11.) 

Sosiaalityontekijan vuorovaikutus Aleksiin oli taysin eksotason vuorovai-
kutusta (Bronfenbrenner 1979,237). Vaikka hanen roolinsa oli nakymaton, ha-
nen sanottiin olevan tietoinen Aleksin asioista ja paattavan niista seka kantavan 
vastuun Aleksin tulevaisuudesta. Omahoitajat eivat tuntuneet kaipaavan sosi-
aalityontekijaa oman tyonsa tueksi, vaan pitivat tyopaikkansa tyonohjausta ja 
tyotovereitaan tata merkityksellisempana. 
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Aleksilla oli kaksi diagnoosia, seka FAS- etta kehitysvammadiagnoosi, mutta 
kummastakaan ei ollut seurannut kuntoutustutkimuksia, ei myoskaan sa ira ala-
eika kehitysvammaisten kuntoutusneuvolakontroUeja. HaneUa ei oUut oUut 
kuntoutusta eika terapioita. Tahan tilanteeseen voi oUa useita syita, mutta mi-
kaan niista ei tee oikeutta Aleksille. Lastenlaakarien toimet nayttavat oUeen eri-
tyisen valttavia taalla Suomessa, niin kuin muuaUakin maailmassa (Morse & 
Weiner 1996, 249-252). 

Aleksin sairaaUoisuus ja pitkat hoitojaksot sairaalassa ovat saattaneet osal-
taan vaikuttaa kuntoutuksen puuttumiseen, koska hengissa selviaminen on 01-
lut ensisijaista. Toisaalta kasvamiseUa lastenkotiymparistossa on saattanut oUa 
vaikutusta (ks. Kyronseppa & Rautiainen 1990, 82; 94-97). Sita paitsi FAS:sta on 
tuoUoin saattanut olla vahemman tietoa kuin nykyaan. Lisaksi Aleksin ongel-
mat oli ensisijaisesti nahty kayttaytymisongelmina. Koulussa koululaakarin-
kaan rooli ei tuUut esiin, puheterapiaa haneUa oli oUut sieUa joskus aikaisem-
min. Aleksin FAS:n ja kehitysvammankin tutkimisen ja kuntoutuksen puutetta 
voi pita a hanen elamassaan riskiprosessia kuormittavana (vrt. Haapasalo ym. 
1991,14-19; Virsu 1991, 1-4). 

4.8 Aleksin eHimantilanteen konteksti ja sosiaalinen verkosto 

Aleksi edusti vaikeissa elinolosuhteissa elanytta lasta, jolla ei tutkimushetkella 
oUut suurempia ongelmia ja joka osoitti erityista toimintakykya (ks. Polkki ym. 
1994,25). Hanen elamanvaiheensa tuntui olevan tasainen, ja hanta tukivat useat 
suojaavat tekijat. Riskiprosessia kuormittavat tekijat johtuivat hanen elamanta-
pahtumistaan, joihin han ei ole voinut itse vaikuttaa. Olen koonnut taulukkoon 
11 yhteenvetona hanen elamantilanteessaan nakyneet riskiprosesseja ja suojaa-
via prosesseja tukeneet tekijat. 

TAULUKKO 11 Aleksin riskiprosesseja ja suojaavia prosesseja tukevat tekijiit 

Riskiprosessia tukevat tekijiit 
Lastenkotisijoitus 
Laitoslapsuus 
FAS ja sen tutkimattomuus 
Kehitysvamma ja sen tutkimattomuus 
Erillinen erityisopetus 

Suojaavaa prosessia tukevat tekijiit 
Omatoimisuus ja aktiivisuus 
Osastosiirto 
Kehitysvammadiagnoosi 
Omahoitajat 
Harrastukset 
Sisaruskontakti 
Opettaja 
Ystiivyys- ja kaveruussuhteet 
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Olen kuvioon 2 yhdishinyt kaikista tiedonhankintaHihteistani Aleksin laajan 
sosiaalisen verkoston ja toimintaymparistot hanen elamantilanteensa ja arki-
elamansa kontekstiksi. Sen tarkoituksena on osoittaa hanen kehitykseensa valit-
tomasti vaikuttavia vuorovaikutuksen osapuolia ja instituutioita, joihin Aleksi 
puolestaan omalla aktiivisuudellaan vastavuoroisesti vaikuttaa (ks. Bronfen-
brenner 1979; 1997; Rutter 1987; 1989). Se kuvaa myos sita todellisuutta, josta 
Aleksin elamantilanne on konstruoitu ja josta hanta on mahdollista ymmartaa 
(ks. Lehtovaara 1995, 84-85). Ymmartaminen on mahdollista siksi, etta kuvatun 
kontekstin voi katsoa kertovan Aleksin elamismaailmasta ja merkitysyhteyksi-
en syntymisesta. (Ks. Varto 1992, 64-69.) Kuvioita yhdistavat viivapiirrokset 
kuvastavat vuorovaikutussuhteen saannollisyytta ja merkityksellisyytta. Naista 
ymparistoista voidaan rakentaa ja niihin kohdistaa hoitoa, kasvatusta, opetusta 
ja muita interventioita, lievittaa hanen riskiprosessiaan kuormittavia tekijoita ja 
tukea Aleksin suojaavia tekijoita (ks. Cohen & Erwin 1994, 249). Ekologisen na-
kemyksen mukaisesti myos naita ymparistoja tulisi voida muokata paremmin 
Aleksin etua vastaavaksi (ks. Thurman & Widerstrom 1990, 210-212). Aleksin 
itsensa kuvaama sosiaalinen ymparisto ja toimintaymparisto koostuivat lasten-
kodista ja sen lapsista, omahoitajista, sisaresta, kavereista naapuristossa ja kou-
lutoverista seka harrastuspiireista. 

Ystavat 
*lastenkotiystava 
*koulutoveri 
*aikuisystava 
*naapurin lapset 

Koulu 
*opettaja 

*luokkatoverit 

Koti 
-omahoitajat (2) 

Sunnuntai-
perhe 

-muu henkilokunta 
-lap set 

- Tihea ja merkityksellinen vuorovaikutus 
- - - Merkityksellinen, harvoin tapahtuva vuorovaikutus 
--- Saannollinen vuorovaikutus 

Harvoin tapahtuva vuorovaikutus 
Ei enaa vuorovaikutusta 

KUVIO 2 Aleksin sosiaalinen verkosto ja toimintaymparistot 

Aineistonkeruun aikana Aleksin elamantilanne siivitti tulevaisuuden toiveet 
myonteisiksi, vaikkakin kehitysvammadiagnoosin takaamaksi turvaksi. Aleksi 
itse sanoi miettineensa paljon tulevaa ammattiaan. Vaihtoehtoina hanella oli 
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laakarin ja poliisin ammatit, joista valitsemisen han koki vaikeaksi, mutta het-
ken mietittyaan han sanoi haluavansa poliisiksi. 

Aleksin tulevaisuudessa nahtiin olevan hyvin yhdenmukaisia mahdolli-
suuksia kehitysvammapuolen rajoissa tukiasumiseen, ammattiin ja tyossakayn-
tiin. Siksi Aleksin nahtiin olevan onnellisessa asemassa. Tassa mielessa aikuiset 
olivat hyvin realistisia ja tarjosivat itsekin tukeaan Aleksille. Ohessa opettajan 
haastattelusta katkelma. 

suuria odotuksia (naurahdusl tulevaisuutta varten ja Aleksi oppii viela omatoimisem-
maksi silliitavalla etta se pystyy hoitamaan itsensa omassa kodissa asuntolatyyppisessa 
taikka sitten viela vahemman ohjatussa jossain yksiossa ja se etta sitten Aleksi kavis tois-
sa jossain vaikka Aleksi pystyis vapailla tyomarkkinoillakin ohjatusti kaymaan toissa etta 
valttamatta toimintakeskus ei olis mumielesta Aleksin paikka ja sita ennen tietysti opis-
kelu siihen jonkinlaiseen ammattiin 



5 LEEVI ELAMANMUUTOSTEN MYLLERRYKSESSA 

Leeville oli kasaantunut varhaisten elinvuosien varrella lapsille kaikkien vai-
keimmin kohdattavia, negatiivisia eliimantapahtumia. Niiden on todettu hei-
kentavan toimintakykya ja adaptoitumista ja lisaavan levottomuutta ja alhaista 
itsearvostusta. (Johnson & Bradlyn 1988, 64-68; Korhonen, Shemeikka & Mylly-
kangas 1989,2.) Nailla maareilla luonnehdittiin myos Leevin kayttaytymista eri 
kasvuymparistoissa. Siksi traumaattiset elamanmuutokset olivat Leevin ela-
massa riskiprosessia voimakkaasti kuormittavia (esim. Ronka 1992,41; Kumpu-
lainen 1994, 86; 97; Polkki ym. 1994,25; Maenpaa & Torronen 1996, 47). Silti on 
tarkeaa muistaa, ettei traumaattistenkaan kokemusten vaikutukset ole valtta-
matta pysyvia, va an niita voi eri elamanvaiheissa tulkita uudelleen (Rutter 
1987,328). 

Toisaalta vaikuttaa silta, etta Leevilla on ollut kuitenkin vahvuutta ja voi-
mavaroja, kun han on kestanyt murtumatta monenlaisten kuormittavien teki-
joiden painolastin (vrt. Monroe & Peterman 1988, 57; Ronka 1992, 18; 25; Kum-
pulainen 1994, 87). Elamanmuutosten kohtaamisessa han oli saanut sosiaalista 
tukea sijaisvanhemmilta ja sosiaalityontekijalta (ks. Stone, Helder & Schneider 
1988, 188-189), ja se on saattanut vaikuttaa hanen selviytymisstrategiaansa ( ks. 
Bardy 1989, 18). 

Oheiseen kuvioon 3 olen koonnut Leevin eliimanmuutoksia. Han on ollut 
koko elamansa ajan hyokyaaltomaisten tapahtumien pyorteissa, jonka vuoksi 
han poikkeaa seka tavallisesta suomalaisesta lapsesta etta yleensa kovia koke-
neista lastensuojelulapsistakin (vrt. Kumpulainen 1994, 46-49; Maenpaa & Tor-
ronen 1996, 51). 

5.1 Henkilokuva Leevista 

Kaikissa elamanymparistoissa Leevia luonnehdittiin levottomaksi, esimerkkina 
aid in luonnehdinta, "et Leevihiin on semmonen hirveen levoton levoton tyyppi et tota Lee-
villii pitiiii olla koko ajan toimintaa ja ja pitiiii olla niinkun koko ajan liikkeessii." Elamanmuu-
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• biologisten vanhempien 
• koulukypsyystestit hoidossa 7 kk 

• sijoitus lastenkotiin • koululykk1iys 

• yleisopetuksessa koulunaloitus 
• koulupsykologin tapaaminen • ensimmainen perhehoitosijoitus 1 kk 

I 
I 

1984 

• paluu lastenkotiin 

I 

• sijoitus nyi<y1seen 
perheeseen 

• vanhemmat 
tietoisiksi FAS: 
sta 
• hakeutuminen 
perheneuvolaan 

• kouluavustaja 

• siirto sopeutumattomien 
opetukseen 
• keskussairaalakaynti 

• isan vakava sairastu-
minen ja eJakkeelle siirty-

• sija svanhemr at eroava .\ minen 
• ope taja vaiht u • perheneuvolakaynti 
• use> a sijaisia 
• bioI gisen aid 11 ensimrr~n 

tapaa~inen 

• biologinen isa kuolee 
• biologinen iliti etliytyy I---+-----+----~\ 

I 
I 

I 86 
I 

1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 
I 

1996 

tutustuminen 
nykyiseen 
sijais-
perheeseen 

• FAS-diagnoosi 

esiluokalla 

aiti opiskelee toisella 
paikkakunnalla 

neuropsykologiset 
kuntoutusjaksot 
kevil! ja syksy) 

KUVIO 3 Leevin elamanmuutokset 

tosten ohella FAS on saattanut aiheuttaa hyperaktiivisuutta (Steinhaus en 1996, 
228-229; Streissguth ym. 1997, 28-29), ja tata isa pitikin nakyvimpana FAS:n 
oireena keskittymiskyvytt6myyden ohella. Nain FAS nayttaytyy riskitekijana, ja 
sen seurauksena on aiheutunut Leeville toiminnanvajavuutta ja sosiaalista hait-
taa. 

Leevi itse, aiti ja opettaja mainitsivat hanen olevan erilainen, jota Leevi 
perusteli erilaisilla tekemisillaan. Leevin fyysiset FAS-piirteet olivat helposti 
havaittavissa, vaikka han ei mielestani ollutkaan yhta hento kuin Aleksi. A.iti 
sanoi Leevin ulkoisen olemuksen hairitsevan Leevia. Siksi voi sanoa FAS:sta 
seuranneen Leeville sosiaalista haittaa. 

Traumaattiset eIamanmuutokset saattoivat osaltaan heijastua Leevin epa-
selvaan minakasitykseen ja itsetunnon heikkouteen, josta mainittiin seka kotona 
etta koulussa. Nama molemmat ominaisuudet muuttuvat kuitenkin ian my6ta 
(ks. P6lkki ym. 1994,38), ja kotona pyrittiinkin tukemaan Leevin itsetuntoa. Lii-
kunnassa Leevi oli havainnut olevansa joitakin luokkatovereitaan parempi, jo-
ten ainakin tassa hanella oli hieman itsetuntoa. Ohessa katkelma Leevin haas-
tattelusta. 
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KV: no kerrotko mulle minkalainen sina oot 
L: jaa maa emaa tia erilainen ku muut 
KV: millalailla sa oot erilainen ku muut 
L: (kiroaa ilmeisesti, huokaa) teen eri asioita 
KV: onko sun Iuokkakaverit yhta hyvia liikunnassa kuin saa 
L: ei kaikki 
KV: mita suns sa on samanlaista kuin Ieikkitovereissa tai Iuokkakavereissa 
L: emmaa osaa sanoa 
KV: et osaa sanoa 
L: kenkia tai vaatteita jotain (kuiskaa) en maa tia emmaa tia mita maa oon 

Kotona ja koulussa Leevia kuvattiin liikunnalliseksi. Han harrasti laskettelua, 
menestyksellisen painiharrastuksen han oli lopettanut. Liikuntaa voi pita a ha-
nen vahvuutenaan ja siten itsetuntoa tukevana (ks. Kaariainen 1988, 21; Vali-
maa ym. 1994, 78). Motoriikalta Leevi nayttaisi olevan ristiriitainen. Toisaalta 
hanella oli monia taitoja ja toisaalta FAS-lasten tapaan motorisia ongelmia paitsi 
hyperaktiivisuudessa myos hienomotoriikassa (ks. esim. Autti-Ramo 1988, 
3507). Toisena vahvuusalueena tuli esiin Leevin sosiaalisuus. Nama molemmat 
vahvuusalueet tukivat Leevin minakasitysta ja itsetuntoa, joten niita voi pitaa 
hanen suojaavaa prosessiaan tukevina (ks. Rutter 1987, 327-328). Oheiseen tau-
lukkoon 12 on koottu haastateltujen kuvauksia Leevista. 

TAULUKKO 12 Leevin piirteet eri kasvuymparistoissa 

Leevi Koti Koulu Sosiaali- Terapeutti 
tyontekija 

Erilainen + 
Liikunnallinen + + 
Pienikokoinen + + + 
Levoton + + + 
Kehitysviivastyma + (+) + 
Huumorintajuinen + 
Herkka + + 
Ongelmallinen, vaativa + + 
Heikko itsetunto + + 
Epasosiaalisuutta + + 
Sosiaalinen + + 
+ esiintyy selvasti, ( +) ei suoraan ilmaistu 

Leevin kayttaytyminen poikkesi tavanomaisesta perseveraatiolla, joka ilmeni 
vain yhdenlaisena motorisena suorituksena (ks. Ikonen 1993a, 21), taidokkaana 
kuperkeikkailuna. Se tapahtui saannollisesti nelja kertaa paivassa, noin 15-45 
minuuttia kerrallaan Leevin omassa huoneessa musiikin soidessa taustalla. Per-
severaatiota oli ollut koko Leevin perheessaoloajan. Ohessa is an kuvausta nais-
tao 

se tarttee maaratynIaiset verkkarit siina (--) se istuu pat jan paassa ja sen taytyy saada olla 
yksin ja rauhassa (--) ja sit se keikuttelee pat jan paassa ja sit se vetaa sulavasti nostaa jalat 
ylos upeasti ilmaan ja jannittaa ittensa suoraks ja tekee takapainperin kuperkeikan (--) 
joskus se tulee kuperkeikalla taikka joskus etuperin kuperkeikalla ja se tekee sita se soit-
taa maarattya kipaletta mun mielesta se on ihan omissa maailmoissa se puhuu ittekseen 
ja jaja sit se on kumminki semmonen saikky et jos se kuuIee et ylakertaan tulee joku niin 
se menee piiloon ja ja se on siel pimeessa nykyaan 
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Vanhemmat eivat olleet saaneet asiantuntijoiden kannanottoa naihin kuper-
keikkailuihin, joten he sallivat sen, koska se rauhoitti Leevia. Leevi hallitsi per-
severaatiokayttaytymisen, eika sita esiintynyt muualla kuin kotona. Se muistut-
taa FAS-lasten sensorisen ylikuormittumisen purkamista eika sita voi pita a hait-
tana. 

Leeville leikki naytti olevan merkityksellinen, ja koska silla on suuri mer-
kitys kehitykselle, voi sita pitaa yhtena tekijana hanen suojaavassa proses sis-
saan (esim. Rutter 1987, 327-328; Thurman & Widerstrom 1990, 119-126; Hele-
nius 1993, 60). Haastattelussa leikki viritti muita aiheita enemman keskustelua, 
ja sen keinoin sosiaalityontekija oli saanut syntymaan vuorovaikutussuhteen 
Leeviin. Poikaporukassa leikkina oli ollut rooli- ja saantoleikkiin lukeutuva 
seikkailuleikki. Kotona han leikki pikkuautoleikkia, jota voi pita a varhaisvuosi-
en leikkina. (Ks. Helenius 1993, 75-88; 149.) Ohessa Leevin its ens a kuvaamaa 
leikkia. 

L: kaks kaks pikkuautoa niillakin voi leikkia 
KV: miten saa leikit niilla pikkuautoilla 
L: otan liikennematon ja ajelen liikennemattoa ympari 
KV: mitas siella pihalla 
L: Leikin kavereitten kans 
KV: No,mitas saa leikit 
L: Vahan kaikkee 
KV: esimerkiksi 
L: Yh .. phyy.mennaan lumisotaa tai jotain semmosta eilenki me mentiin lumisotaa 

Leikkikayttaytymisen kanssa ristiriidassa oli ongelmana pidetty Leevin tupa-
koiminen. Siita saattoi johtua hanen erittain kahea aanensa, mutta FAS-lapsilla 
on todettu olevan myos aanihairioita (Steinhaus en 1996, 229). Lievaan kay-
toshairioon viittaavana piirteena (ks. Suomen psykiatriyhdistys 1997,47-49), ja 
toisena ongelmana pidettiin epasosiaalista kayttaytymista, joka oli ilmennyt 
napistelyna lahipiirissa. Sen selvittamisessa vanhemmat olivat saaneet sosiaalis-
ta tukea naapureilta, opettajalta ja sosiaalityontekijalta (ks. Stone ym. 1988, 184-
185). Heidan Leevin kanssa lapikaymansa keskustelut napistyksista olivat mer-
kinneet rajojen asettamista Leevin toiminnalle (ks. Hurme 1995, 154-155). Na-
pistelyt olivat sattuneet lahes samaan ajankohtaan, jolloin aiti oli muuttanut 
pois perheesta, joten nama tapahtumat saattoivat liittya toisiinsa (ks. Korhonen 
ym. 1989,37). FAS-lasten tapaan Leevilla oli oUut jonkin verran yliseksuaalisuu-
teen viittaavaa kayttaytymista. 

FAS-lasten stereotypiasta poiketen Leevi oli kasvanut eroon aggressiivi-
suudesta, joka usein pojilla yhdistyy epasosiaaliseen kayttaytymiseen ja ongel-
mien kasautumiseen (Pulkkinen 1995, 307). Muutokset Leevin kayttaytymisessa 
nakyivat vanhempien mukaan hanen empatiakyvyssaan ja suhtautumisessa 
isan sairauteen. Tama viestii Leevin itsetunnosta (KaUiopuska 1984,55). Ohessa 
oleva aidin kuvaus Leevin aikaisemmasta kayttaytymisesta muistuttaa FAS-
lasten vastauksia sensoriseen ylikuormittumiseen (ks. Morse & Weiner 1996, 
257-258). 

Leevi oli niin hirveen aggressiivinen sillon meille tullessa et meilla meni ikkunoita rikki ja 
mita millonki et Leevi ei hallinnut yhtaan yhtaan niiku itteensa ettei sellasia sellasia rai-
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vonpuuskia enaa just ookkaan ma en muista pitkaan aikaan isa ny muistaa jokun reissun 
Leevi pisti sie pitkaksensa 

Leevin alyllista tasoa oli aidin mukaan ensimmaisen kerran luonnehtinut Lee-
Yin aidinkielen opettaja erasta riitatilannetta selvitettaessa. Han oli pitanyt Lee-
via lievasti kehitysvammaisena. Aiti itse arveli Leevin olevan jaljessa ikatasos-
taan noin kaksi vuotta, mika yhdistettyna toiminnanvajavuuksiin ja haittoihin 
voi olla FAS:n muistutus (esim. Streissguth ym. 1997,28-29). Isan mukaan Lee-
via oli testattu usein. Hanesta keskittymiskyvyttomyys vaikutti alylliseen ta-
soon. Han piti Leevin FAS:aa lievana. 

Leevin mielesta tarkeinta elamassa oli ruokaileminen, eika hanella siihen 
liittynyt minkaanlaisia ongelmia, toisin kuin monilla FAS-Iapsilla. Kotona seka 
koulussa koettiin ruokailutilanteet miellyttavina, isan sanoin "tama aamiaisen naut-
timinen on meille niinko paivan helpoin ja mukavin hetki et se sujuu yleensa ottaen ongelmitta 
ja riitelematta". Nayttaa silta, etta ruokailussa vallitseva ilmapiiri oli merkityksel-
linen. 

Aineistonkeruun ajankohtana Leevin elaman kerrottiin olevan varsin rau-
hallista, joten hanella ongelmallisuus ei ole pysyva til a (vrt. Spohr 1996, 215). 
Sosiaalityontekijan mukaan myos koko perhe eli tasaista elamanvaihetta. Aikai-
semmin Leevi oli joskus jopa pelannyt sosiaalityontekijan kotikaynteja ja piilou-
tunut hanelta, koska keskusteluissa vanhempien kanssa olivat Leevin negatiivi-
set kayttaytymispiirteet olleet paaasiana. Tassa kuvastuu perhetilanteiden vaih-
tuvuus: samalla kun perhe suo turvaa, se on myos stressin Iahde (ks. Ronka 
1992,14). Seuraavassa ote sosiaalityontekijan haastattelusta. 

niin niin jollakin tavalla kumminkin olis nyt joku seestyneempi vaihe Leevinkin suhteen 
(--) etta onko se sitten kuinka paljon Leevillekin selkiintynyt etta tuo koulussakaynti on 
ollu selkeeta ja sit mahollinen taa et nyt ma asun isan luona ja sijaisaiti kay mua paljon ja 
kayn siella niiku kumminki (--) tammonen vaihe nyt ihan talla hetkella (naurahdus) ... 

5.2 Leevi perheensa ainokaisena 

Leevi oli elanyt ikaan kuin monta eri elamaa. Elamansa ensimmaiset seitseman 
kuukautta han oli ollut biologisten vanhempiensa hoidossa, kunnes heidan al-
koholinkayttonsa oli johtanut Leevin huostaanottoon. Hanen sijoittamisensa 
lastenkotiin on osunut kehityksen kannalta haitalliseen aikaan, kriittiseen kiin-
tymyksenmuodostumisvaiheeseen (ks. Valkonen 1995, 12-16). Lastenkodissa 
Leevi oli ollut yli kaksi vuotta. Sitten hanella oli ollut lyhytaikainen sijoitus us-
konnollisessa sijaisperheessa, mutta se oli paattynyt ilmeisesti molemminpuoli-
seen sopeutumisvaikeuteen. Lasten, ja varsinkin FAS-Iasten, palauttaminen si-
jaiskodista lastenkotiin nayttaa olevan varsin yleista niin meilla kuin muualla-
kin (ks. Andersson 1989, 148; Autti-Ramo 1993, 36; Miinalainen 1994, 58; Maen-
paa & Torronen 1996, 26-28; Autti-Ramo 2000, 408). 

Lyhyella aikavalilla Leevi oli kokenut useita menetyksia monien eri eIa-
manvaiheitten ja kasvuymparistojen muuttumisen vuoksi riippumatta niihin 
sisaltyneiden suhteiden laadusta (ks. Maenpaa & Torronen 1996, 56). Usean 
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vuoden epa varma ja vaihtuva elamantilanne ei ole ollut hyvaksi kiintymyksen 
ja luottamuksen rakentumiselle eika myoskaan Leevin minakasitykselle ja itse-
tunnolle (ks. Kalliopuska 1984, 13-19; Rutter 1987, 324; Andersson 1989, 161; 
Bardy 1989, 27-36; Kaariainen 1988, 12-13; Kyronseppa & Rautiainen 1990, lO-
ll; Polkki ym. 1994,38; Lyytinen ym. 1995,61-62; Valkonen 1995, 22; Maenpaa 
& Torronen 1996, 56-60). Kasvuymparistojen muutoksia Leevin elamassa voi 
pita a ketjuuntuneina negatiivisina kokemuksina, jotka tukevat riskiprosessia 
(vrt. Rutter 1987, 321-328). 

Leevin nykyisten sijaisvanhempien kummitoiminta lastenkodissa oli joh-
tanut Leevin viidenteen elamaan. Vanhempien altruistiset motiivit sijaisvan-
hemmuudelle kayvat ilmi oheisesta is an haastattelukatkelmasta. Tallaisten mo-
tiivien on lapsettomuuden ohella todettu olevan yhteydessa onnistuneimpiin 
sijoituksiin (Kahkonen 1991, 52). 

vein sinne shakkilauat ja nappulat ja opetin muutamia poikia pelaan ja likkoja ja oltiin sie 
(--)mina nyt vaitan itte lahteeneeni siita et hyva on me otamme Leevin meille jos meilla 
on tarjota halle parempi paikka ku lastenkoti jos se on Leevin kannalta tarkoituksenmu-
kaista kasitykseni mukaan ni aidin intressi oli se et haluttiin Leevi taikka siis yleensa laps 
koska ei 00 lapsia 

Vanhempien ja Leevin voi sanoa olleen vastavuoroisesti toisilleen seka antava 
etta saava osapuoli, silla Leevi sai kodin ja perheen ja vanhemmat kauan kai-
paamansa lapsen (ks. Bardy 1989, 62; Polkki ym. 1994, 39; Hurme 1995, 147-
148). Perheen hyvaksyvaa ilmapiiria seka Leevin ja is an valista lamminta suh-
detta valotti Leevin kertoma riitatilanteitten jalkiseuraus, "sitten me tehdaan aina 
sovinto". Sijoitusta voi pitaa molempien elamassa kaannekohtana, joka on vai-
kuttanut Leevin suojaavaan prosessiin (Rutter 1987, 328; Ronka 1992,40-41). 

Leevin saapumisella kotiin on ollut oma merkityksensa perheen ilmapii-
riin ja Leevin asemaan lapsena ja perheen keskipisteena (ks. Bardy 1989, 14-15). 
Vanhemmat olivat sitoutuneet Leevin vanhemmuuteen, ja he pitivat Leevin 
sijoitusta pysyvana. Sosiaalityontekijan mukaan perheessa oli toteutunut lapsen 
etu, ja han arvosti suuresti vanhempien jaksamista. Motiivien, sijoituksen pysy-
vyyden ja sosiaalityontekijan arvioinnin perusteella nayttaa silta, etta vanhem-
mat olivat Leevin elamassa suojaavaa prosessia tukevia (ks. Rutter 1987, 327). 
Sosiaalityontekijan haastattelusta on ohessa katkelma. 

se on Leevin onni ollu etta on loytyny koti etta on paikka Leevilla missa niinkun van-
hemmat rakastaa ja kaikkensa on ainaskin mun nakemyksen mukaan tehny (--) ja ihmet-
telen (--) kuinka niinkin jaksaa ja se mika mulla on kasitys kodista niin aina ihmettelen-
kin ja joskus heille sanonukki et kuinka te ootte jaksanu Leevi on kumminkin saanu 
semmosen lapsen oman niinkun lapsen paikan 

Leevin koti oli isan luona taajamassa omakotitalossa, josta aiti kertoi seuraavas-
ti: "Leevi on siihen niinkun lastenkodista tullu ja taa on niinkun Leevin ensimmainen koti min-
ka se niinkun muistaa kotina". Vanhempien avoliitto oli purkaantunut vastikaan. 
Tasta huolimatta kumpikin vanhempi tahollaan piti heita kolmea perheena 
kiintymyssuhteineen, paivittaisine Leevin huoltotehtavineen ja kasvatusvas-
tuun jakaantumisineen. Isa ilmaisi asian seuraavasti: "Oonhan maa ny kiintyny poi-
kaan ja aiti on ja me eletaan niinku perheessa siis on isa ja aiti vaikka me asutaan erillaan ja 
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ollaan varmaan itte kukin tarkeita toinen toisillemme." Aiti asui lahistolla. Isa oli aikai-
semminkin huolehtinut yksin Leevista aidin opiskellessa toisella paikkakunnal-
lao Molempien vanhempien arkipaivan hoito- ja hoivatehtavissa valittyi Leevin 
arvostaminen, joka puolestaan loi perustaa hanen omanarvontunteensa kehit-
tymiselle (Bardy 1989, 62; Hurme 1995, 146). Vanhemmat arvioivat, etta heidan 
ylihuolehtivuutensa oli haitannut Leevin omatoimisuuden kehittymista. 

Leevi piti perhehoitolasten tapaan (Valkonen 1995, 100) sijaisvanhempia 
vanhempinaan, joiden lisaksi perheeseen kuului "kisu". Han kertoi tulevansa 
toimeen yhta hyvin molempien vanhempiensa kanssa. Leevi kertoi vanhempien 
kasvatusmenetelmista, myos palkitsemisista ja oikeamielisista rangaistuksista. 
Hanen haastattelustaan on seuraavassa katkelma. 

L: Kurjaita [kotiarestil pitaa vaan ikkunasta kattella kun toiset siella on tai sitten otetaan 
tukasta kiinni 
KV: joo miltas se tuntuu 
L: tyhmaita tyhmaita 
KV: Teeksaa uudelleen sen saman tyhmyyden josta oot saanu tukkapollya 
L: En 00 tehny vahaan aikaan 
KV: milta ne tuntuu naa rangaistukset 
L: (?) ... hyvaita 
KV: tuntuuko ne vaarilta ettei tarttis rangaista 
L: Ei 

Isa sanoi kasvatustyonsa sujuvan useimmiten hyvin ja rutiinilla. Rankaisemis-
taan han pohti pitkaan ja piti menetelmiaan yksipuolisina: kotiarestit, viikkora-
han saately ja tukistaminen. Myos aiti kertoi samoista menetelmista. Sijaisvan-
hemmuus ja siina rajoitettu kasvatusoikeus oli estanyt isaa turvautumasta pe-
rinteiseen selkasaunaan. Parhaat yhdessaolon hetket vietettiin saunan lauteilla 
niin is an kuin aidinkin kotona. Ohessa isan kuvausta heidan perhe-elamastaan 

meillahan on ihan mukavia hetkia yleensa naa Leevi on hyva syomaan (--) nama ruokai-
Iut ja aamiaiset ja tammoset onsit illalla nukkuunmenot ja sillonme niiku jutellaan niin no 
hei mukavia hetkia on olla kaksin saunassa (--)se on paras paikka siel Leevi juttelee 

Aiti pohti pitkaan perheessa elamista ja siita poismuuttamista. Han oli sailytta-
nyt vanhemman aseman ja tehtavat seka saannollisen yhteyden Leeviin. Leevin 
elama aidin luona ei poikennut tavanomaisuudesta kuin teknisesti. Aidilla oli 
miesystava, ja perhesuhteista han kertoi seuraavasti: "Ma kutsun Leevia ja isaa meil-
Ie yhdessa syomaan ja sillai meilla on sillaiten ihan mukavat valit." Miesystavan ja Leevin 
kesken oli kuitenkin ollut kilpailua. Silti heilla ja aidilla oli ollut erittain onnis-
tunut syysloma, jolloin Leevi itselleenkin yllatyksena oli unohtanut seka kuper-
keikkailun etta tupakoimisen. 

Aiti sanoi olevansa Leeville isaa laheisempi, isan ja Leevin suhdetta han 
kuvasi kaveruussuhteeksi. Isasta aidin ja Leevin suhde oli hyva, ja han arvosti 
aid in tekemaa kasvatustyota. Aidin poismuuton han arveli helpottaneen Lee-
via, koska se oli rauhoittanut perhe-eliimaa. Isa kuvaa vanhemmuuttaan seu-
raavassa haastattelukatkelmassa. 

juteitiin henkevia yhden kaverin kans siina oli muutama kaijakin mut siina Iaskettiin tar-
keimpia asioita elamassa (--) kyl mulla on tarkein tehtava talla hetkella Leevin kasvatta-
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minen se on ykkosasia en maa siis vanhemmuudessa tietty noin noh ei omia lapsia en 
maa sita silliitavalla henkevasti ajatellu 00 koskaan (--) niinkauan kun aiti oli tassa se ei 
ilmeisesti ollukaan ja kun oli tyoelamassa se oli se tyo ja tammoset luottamustoimet ja sit 
taa oli vaan siina sivussa meneva juttu et tota totatota ei siina 00 mitaan niiku sellaista 
vaihtoehtoo ei mulla mieleenkaan se tuu et maa paluttasin sen lastenkotiin 

Isa piti vanhemmuutta itselleen kuuluvana asiana, jonka han pyrki hoitamaan 
parhaan kykynsa mukaan niin pitkaan kuin tarve vaatii. Hanesta Leeville ei 
ollut olemassa tata kotia parempaa paikkaa. Tassa valittyvat seka isan sitoutu-
neisuus vanhemmuuteen etta vahva, omistavaa suhtautumista kuvastava kiin-
tymyssuhde Leeviin (ks. Bardy 1989, 30). Valkosta (1995, 105) lainaten molem-
pien vanhempien haastatteluissa ilmeni myos Leevin tarvitsema, lam pima an 
tunnesuhteeseen perustuva psykologinen vanhemmuus. Vanhempien hyvalla 
suhteella Leeviin saattaa olla hanta suojaava vaikutus perheen ristiriidoista 
huolimatta. 

Sosiaalityontekija oli vanhempien erotilanteessa tukenut Leevia sosiaali-
sesti keskustelemalla hanen kanssaan (ks. Stone ym. 1988, 184-185), koska tama 
oli avioerolasten tapaan reagoinut kayttaytymisellaan uuteen tilanteeseen (Rut-
ter 1987, 319-320). Sosiaalityontekijan kotikaynneilla Leeville antama sosiaali-
nen tuki eri muotoineen kay ilmi oheisesta haastattelukatkelmasta. 

tammosiin (--) etta oot tullu ajoissa kotio etta hienoo ja sitten et koulu on menny isa ei ai-
naskaan kertonu etta koulusta on otettu yhteyksia ja sillain Leevin et ooks saa nyt ollu 
vahan rauhallisempi et kiva asia oot rauhottunu tai tehny jotakin (--) ja sitten ainaski 
muistan kehuu ku et ihan kiva kun maa tulin taas hairitteen ja sa jaksat tassa olla ja 
kuunnella et kun naa kaikki ei 00 niin helppoja asioita 

Ennen vanhempien eroa Leevin perhetta oli kohdannut traumaattinen eIaman-
muutos is an sairastuttua yllattaen vakavasti. Sen seurauksena han oli joutunut 
siirtymaan tyoelamasta sairaselakkeelle. Aidin mukaan tieto sairaudesta oli la-
maannuttanut koko perheen. Vanhemmat olivat sopineet keskenaan, etta Lee-
Yin huoltajuus siirtyy aidille, kun isan voimat ehtyvat. Pelko isan menettamises-
ta kumuloi osaltaan Leevin kokemia traumaattisia elamanmuutoksia. Isan sai-
rastuminen on ainakin valiaikaisesti ollut Leevin riskiprosessia kuormittavaa 
(vrt. Rutter 1987, 325-326). 

Sijaisperheiden tapaan vanhemmat tunsivat ristiriitaisia tunteita kasvatus-
tyossaan. Isa koki epaonnistuneensa, koska heidan kasvatuksensa tulokset eivat 
nakyneet Leevin kayttaytymisessa. Sosiaalityontekijan mukaan lapsettomille 
sijaisvanhemmille Leevin vanhempina oleminen olikin ollut valilla rankkaa. 
Hanen arvioinnissaan vaikeuksia enemman korostui Leevin ja vanhempien va-
linen suhde. Sen han ilmaisi seuraavasti: "Mutta se Leevista on kylla pidetty se on 
semmonen se tarkein niinku pointti mumielessa ku ma ajattelenkin Leevin suhteen on ainaski 
ollu hyva." 

Vanhempien epavirallista sosiaalista verkostoa ystavineen ja sukulaisineen 
voi pita a laajana ja toimivana, joten heilla on tarvittaessa ollut hyvat mahdolIi-
suudet sosiaalisen tukeen (ks. Kahkonen 1991, 12). Verkosto on ollut osa Lee-
vinkin sosiaalista verkostoa sen lisaksi, etta se on vaikuttanut valillisesti hanen 
elamaansa. Leevi itse totesi haastattelussaan kaikkien kavereidensa vanhempi-
en kuuluvan aikuisina han en eIamaansa, ja hanella oli perheystavien lapsia ka-
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vereinaan. Tama kuvastaa kiintymyssuhteiden verkoston olemassaolon merki-
tysta (ks. Valkonen 1995, 18-19), ja sita voi pitaa Leevin suojaavaa prosessia tu-
kevana, koska se valittyy Leevin minakasitykseen ja itsetuntoon (ks. Rutter 
1987,327-328). 

Leevin kayttaytymisongelmiin vanhemmat olivat aikaisemmin pyrkineet 
itse aktiivisesti hakemaan asiantuntija-apua. Vanhempien voi jopa sanoa olleen 
asiantuntijakarusellissa jo vuosien ajan. Yhteiskunta oli tayttanyt velvollisuu-
tens a heidan kasvatustehtavansa tukemisessa tarjoamalla palveluja, mutta si-
salloltaan tuki ei ole vastannut perheen nakemysta (ks. Polkki ym. 1994,41-42). 
Fergusonia ja Fergusonia (1987, 356-357) mukaillen voi sanoa, etta vanhempien 
reaktiot ovat syntyneet situationaalisesti, koska Leevin ongelmallisuus on ai-
heutunut myos siita, etta vanhempien tarpeisiin ei ole vastattu. Siten se on 
ruokkinut paitsi suoraan Leevin henkilokohtaista riskiprosessia (vrt. Rutter 
1987,325-326; Polkki ym. 1994,41-42 ) myos valillisesti vanhemmilta puuttu-
neen tuen kautta (vrt. Kahkonen 1991, 55). Tiedon puute FAS:sta saattaa myos 
nayttaytya tallaisessa asiantuntijakarusellissa (ks. Morse & Weiner 1996, 262). 
Olen kuvioon 4 hahmotellut vanhempien asiantuntijakontakteja merkitysyh-
teyksineen. 

paivakoti - esikoulu - kotikunnan sa ira ala - koulupsykologi 

PERHENEUVOLA 
* psykologi 
* laakari/psykiatri 

KOULU 
entinen erityisopettaja 

Painivalmentaja 

= kontakteja, ei koettua sosiaalista tukea 
= merkityksellinen sosiaalisen tuen lahde 
= yhteistyosuhde ei enaa ajankohtainen 

KUVIO 4 Leevin perheen kiiyttamii virallinen sosiaalinen verkosto ja tuen saaminen 

Jo ensimmaisessa puhelinkeskustelussa isa purki pettymystaan ammattiauttajia 
kohtaan. Han koki riittamattomaksi saamansa emotionaalisen tuen, jonka sisal-
toon on varsin yleisesti oltu tyytymattomia (Stone ym. 1988, 185). Kaiken kaik-
kiaan vanhemmat pitivat saamaansa apua vahaisena. Isa toivoi ensisijaisesti 
tukea Leeville kouluun ja konkreettisia ohjeita. Autti-Ramon (2000, 408-409) 
seurantatutkimuksessa sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten (N = 69) 
vanhemmista 33 oli hakenut apua laps en kayttaytymisongelmiin, joten avun 
tarve on varsin yleista. 

Myonteiset yhteistyokokemukset olivat versoneet perhekeskeisesta tyo-
orientaatiosta sosiaalityontekijan ja Leevin ensimmaisen erityisopettajan kanssa. 
Maattaa (1995, 7) mukaillen vanhemmat olivat saaneet tukea arkipaivan suju-
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miseen toivomallaan tavalla. Myos se on saattanut vaikuttaa, eWi molemmat 
asiantuntijat tunsivat Leevin henkilokohtaisesti. Isan tukena oli aikaisemmin 
ollut myos Leevin painivalmentaja, joka oli ollut Leeville todella suuri auktori-
teetti. Lisaksi molemmat vanhemmat olivat toistensa tukena, johon aiti sanoi 
myos miesystavansa ottavan osaa, joten aikuisten keskinainen yhteistyo on tu-
kenut vanhemmuutta (ks. Polkki ym. 1994,40). FAS-ongelmiin aiti oli pyrkinyt 
hakemaan sosiaalista tukea kirjallisuudesta, kuten naiset tavallisesti tekevat 
(Stone ym. 1988, 186). Ohessa is an haastattelusta katkelma. 

et noin kyllahan kaikenlaisia viranomaisia on mutta ollaanko apua saatu se on toinen jut-
tu (--) me kaydaan siella [perheneuvolassalhelvetin monta kertaa vuodessa muttei saan-
nollisesti sittenhan ne tekee meille lahetteita aina johonki muualle (--) ku niitten taytyy 
saada hassata jokin maara rahaa ni me kierretaan naita neurologeja (--) esimerkiks olisin 
kypsyny naihin helvetin psykoloogitateihin et maa kuskaan sita mieluummin jossain sa a-
tanan painiharjotuksissa ku siella et ei niista 00 mitaan hyotya mut aiti sai munt ylipu-
huttua ku siis sanosivat ettei 00 mitaan tehtavissa taikka sanosivat etta tee nain ja nain 
koska tuskin maa oon ensimmainen tapaus joka menee fas-pojan kanssa niitten juttusille 
et luulis etta niilla on jotain kokemusta taikka jotain tietoo taikka ne on lukenu perkelees-
ti ainaki ne nostaa kovaa palkkaa 

Vanhempien kokemuksiin sisaltyy sekin, etteivat he olleet tienneet Leevin FAS-
diagnoosista. Sen he totesivat haitanneen omaa kasvatustoimintaansa, ja siksi 
avun hakeminen ja saaminen oli ollut kiertamista asiantuntijalta toiselle. Vasta 
noin vuosi Leevin sijoituksen jalkeen oli vanhemmille tuntematon diagnoosi 
hypahtanyt aidin silmiin sairaaladokumenteista korvalaakarin vastaanotolla. 
Leevi oli diagnosoitu kolmen vuoden ikaisena Lastenlinnassa. Aiti muisteli, etta 
Leevin oli todettu terveeksi lastenkodissa. Hanen mielestaan tieto Leevin diag-
noosista ei olisi ollut esteena sijoittamiselle. 

Usein sijaisvanhemmat ovat kokeneet lasten taustatiedot puutteellisiksi 
(Kahkonen 1991, 55), vaikka lakisaateisen huoltosuunnitelman laatimisen yh-
teydessa tamankaltaisia asioita pitaisi kayda lapi (Kananoja & Turunen 1996, 
75-80). Toisaalta tallainen salaamiskaytanto on saattanut olla yleisempaakin 
1980-luvun aikupuoiella lastensuojelussa (ks. Kahkonen 1991, 54-55). Nykyisen 
sosiaalityontekijan mukaan isaa asia vaivasi, ja han oli kokenut, etta tieto oli 
salattu heilta. 

5.3 Monenlaisia kaverisuhteita 

Leevilla oli paljon kavereita, mutta han ei nimennyt ketaan parhaaksi ystavak-
seen. Hanella oli molempien vanhempien asuinymparistoissa sarna kaveripiiri, 
jonka molemmat vanhemmat jakoivat kolmeen osaan. Jaottelussa kuvastui sa-
malla kaveruussuhteiden laatu: Leevia nuoremmat (hyvat) kaverit, samanikai-
set (parhaat) kaverit ja hanta vanhemmat (huonot) kaverit. Toiminta kavereiden 
kanssa riippui seurasta. Isan mielesta ikatoverit olivat mieluisimpia, koska lap-
set olivat kiinnostuneet samanlaisista asioista ja han itse tunsi kavereiden van-
hemmat. Oheisessa aid in haastattelukatkelmassa tulevat esiin Leevin muut ka-
veruussuhteet. 
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Leevihan leikkii ihan mielellaan semmosia kontillaan pienilla autoilla leikkeja en rna tie-
da leikkiiks muutkin ton ikaset pojat (--) ja sit Leevilla on hirveen hyvia kavereita sem-
mosissa oikeen aikamiehissa elika tammosissa jo ajokortin omistavissa pojissa kenen 
kanssa se kay haastelemassa ja se on meita isan kanssa huolestuttanuki etta Leevihan ku 
me ei tunneta niita sillalailla henkilokohtaisesti eika etta mita ne puuhaa ja mimmosia ta-
poja niil on niin no tupakkaa ne kuulemma on Leeville on antanu Leevi ku joskus jai tu-
pakasta taas jalleen kerran kiinni niin niiinniin 

Leevin suuresta kaverijoukosta oli se etu, ettei han ollut riippuvainen huonosta 
seurasta. Ryhmanjasenyyden ja kokonaisen vertaisryhman on havaittu olevan 
ensiarvoisen tarkea poikien itsetunnoUe ja identiteetin muodostukseUe (Vali-
maa ym. 1994, 86). Koulutovereita Leevi piti kavereinaan, vaikka nama erityis-
koulujen oppilaiden tapaan asuivatkin kaukana hanen kotiymparistostaan 
(Haapasalo ym. 1991,96). 

Leevinkin kaveruussuhteissa nakyy eri tilanteissa ja eri vuorovaikutussuh-
teissa erilainen sosiaalinen kompetenssi (Poikkeus 1995, 127-128). FAS-Iasten 
tapaan kaveruussuhteissa ilmeni myos sosiaalisten taitojen ja arviointikyvyn 
heikkouksia. Ne voidaan siis tulkita FAS:n aiheuttamiksi toiminnanvajavuu-
deksi ja sosiaaliseksi haitaksi. Yokylailyjen yhteydessa oli myos sattunut kay-
toshairioon viittaavaa kayttaytymista. Leevi oli vastoin sopimusta oUut isojen 
poikien huonossa seurassa, mutta palannut yoU a kotiinsa. Isa oli tiukentanut 
kontrollimenettelyjaan Leevin toverisuhteissa, mika saattaa vaikuttaa myontei-
sesti tulevaisuudessa (ks. KaUiopuska 1984, 70). 

Leevin mainitsemiin kaveruussuhteisiin sisaltyivat hanen tovereidensa 
vanhemmat, joten laaja yhteiso on osaltaan tarjonnut hanelle sosiaalista tukea ja 
vahvistanut hanen itsetuntoaan (ks. Va lima a ym. 1994, 79). EdeUa esitetyn pe-
rusteeUa Leevin kaveruussuhteissa on vahaista riskiprosessia ruokkivaa aineis-
ta, mutta sitakin enemman suojaavan prosessin osatekijoita (ks. Rutter 1987, 
327-328; Kumpulainen 1994, 92-93). 

5.4 Biologisen aidin yllattava yhteydenotto 

Tuore, mullistava ja harvinainenkin elamanmuutos sattui Leeville juuri aineis-
tonkeruun aikana. Sosiaalityontekijakaan ei oUut kokenut vastaavaa koskaan 
aikaisemmin. Odottamatta Leevin biologinen aiti oli ilmaantunut Leevin ela-
maan. Heidan valillaan ei oUut oUut yhteydenpitoa Leevin ensimmaisten elin-
vuosien jalkeen. Molemmat sijaisvanhemmat hyvaksyivat aidin yhteydenoton, 
olivat avoimia hanta kohtaan ja tukivat nain Leevin selviytymista (ks. Bardy 
1989, 15). Aiti oli osoittanut erityista toimintakykya (ks. Polkki ym. 1994,34-36), 
silla han oli paassyt irti alkoholiongelmasta ja saanut elamansa jarjestykseen. 

Puhelinkontaktin jalkeen aiti ja sijaisvanhemmat olivat tavanneet toisensa. 
Ensikohtaaminen oli oUut jannittava mutta onnistunut. Sijaisisaa aid in hyva-
kuntoisuus ja asiaUisuus olivat hammastyttaneet. Sijaisaidin mielesta aiti oli 
tuntunut ikaistaan nuoremmalta, ja hanen ulkoiset piirteensa olivat muistutta-
neet FAS:sta. Kertomukset aid in lapsuudesta viestivat Leevin olevan alkoholi-
perheen kolmannen polven edustaja ja toisen polven huostaanotettu FAS-Iapsi. 
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Seka aidin etta Leevin taustassa on huostaanotetuille lapsille tyypillisia piirteita, 
kuten sosiaalisten ongelmien periytymista ja kasaantumista (Forssen 1993, 107). 
Tama kuormittaa Leevin riskiprosessia. 

Sosiaalityontekija oli biologisesta aidista kaymillaan keskusteluilla valitta-
nyt Leeville emotionaalista ja ongelmanratkaisuun suuntautunutta sosiaalista 
tukea (ks. Stone ym. 1988, 184-185). Leevin tuntemuksia sosiaalityontekija ku-
vasi seuraavasti: "Ensimmiiisenii Leevin reaktio oli mulle se et hiinen on tiiiillii hyvii olla ettei 
hiin halua (naurahdus) tiiiiltii pois." Tallainen hata tuntuu hyvinkin ymmarrettavalta, 
koska aidin ilmaantuminen oli ollut yIlatyksellista ja ennakoimatonta (ks. Bardy 
1989, 63). Leevi oli ollut tietoinen biologisista vanhemmistaan, mutta hanen oli 
varmasti ollut vaikea mieltaa kaksoisvanhemmuutta omaan elamaansa, koska 
han muisti elamastaan vain sijaisvanhempien kanssa eletyn ajan (ks. Andersson 
1989,94-96; Valkonen 1995, 50). 

Aineistonkeruun aikana Leevin biologinen aiti tapasi lapsensa kaksi ker-
taa, joista ensimmaisesta sijaisaiti kertoo oheisessa haastattelukatkelmassa. So-
siaalityontekija oli ollut mukana tapaamisessa. 

mitiis siinii se vartos meitii siinii ulkopuolella ku me mentiin Leevin kans sinne ja Leevi 
otti mua heti kiidestii kiinni siinii (huokaus) siinii sitten morjestettiin ja miiii sit sanoin 
Leeville et tiis on tiiii X joka on sun iiiti ja tota ne vissiin kiitteli siinii sitte me mentiin sinne 
[ruokapaikkal ja sitte siinii poydiissii istuttiin ja se X koetti Leeviltii jotain kysellii mut ei 
Leeviltii kauheesti niinku vastauksiakaa saanu mutta mitii kuuluu ja niiin ja sitten miiii 
kysyin Leeviltii totanoinsitten jossain vaihessa se YYkin [sosiaalityontekijiil oli liihteny sit 
sitten jo ku se X sana et hiinellii on semmonen Leevi vauvana kirja ettii mitii siiii tuumit et 
jos miiii kiivisin kaupassa niin jiiisiks siiii X.n kans tiihiin siksi aikaa niin Leevi sana sit et 
joo mee vaan en mii kyllii viipyny ku puoli tuntia niin tuota Leevi huiski sie jo pitkin ym-
piiri iimpiiri ja se X sanoi ettii Leevi tuli niin hirveen hermostuneeks (--) ku mua ei ruven-
nu kuuluun ku me Leevin kans ajettiin sieltii kotiinpiiin kaupungista niin mii kysyin et no 
milt susta tuntu tavata se iiiti no ihan kiva 

Toisen kerran oli tavattu Leevin toivomuksesta uimahallissa. Siella Leevi oli 
esiteIlyt uimataitojaan molempien aitiensa ihastelun paisteessa. Talloin aiti oli 
antanut yhteystietonsa. Sijaisvanhemmat olivatkin kutsuneet aidin vieraisille 
jouluksi, mutta tama ei hanelle kuitenkaan vanhempien pettymykseksi ollut 
sopinut. He puolestaan olivat jattaneet biologiselle aidille vastuun yhteydenpi-
dosta. 

Uusiessani sosiaalityontekijan haastattelua aIle kuukauden kuluttua edel-
lisista tapahtumista biologinen aiti oli arvioinut sosiaalityontekijalle poikansa 
tapaamista liian varhaiseksi. Siksi han oli ollut halukas odottamaan Leevin 
omaa kiinnostusta yhteydenpitoon. Sosiaalityontekija ymmarsi aidin ratkaisun. 

Biologisesta isasta sijaisvanhemmilla oli ollut vain hitusen taustatietoa, ja 
biologinen aiti oli valittanyt sita lisaa. Isalla oli ollut myos epasosiaalista elamaa 
ja vankeusrangaistuksia. Uusintahaastattelussa sosiaalityontekija kertoi Leevin 
biologisen isan vastikaan kuolleen vakivaltaisesti. Tallainen elamanhistoria 
esiintyi Autti-Ramon (2000, 409) seurantatutkimuksessakin. Siina kahdeksan 
sikioaikana alkoholille altistuneen laps en biologist a vanhempaa (N = 69) oli 
ollut vankilassa, ja 11 vanhempaa oli kuollut. Sosiaalityontekija oli valittanyt 
tied on is an kuolemasta sijaisvanhemmille ja Leeville, vaikkei Leevi ollutkaan 
tavannut isaansa. Nain Leevi tuli tietoiseksi omista vanhemmistaan, ja sita 
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kautta myos itsestaan. Tassa nakyy sosiaalityontekijan rooli Leevin tukijana (ks. 
Kananoja & Turunen 1996, 89). 

Luettuaan isan elamanhistoriaan liittyneita dokumentteja sosiaalityonteki-
ja oli pohtinut periman ja FAS-vamman vaikutuksia Leevin olemuksessa, mutta 
han oli epavarma johtopaatoksistaan. Leevin molemmilta vanhemmilta periy-
tyvia ominaisuuksia pohdittiin ja pelattiinkin nykyisissa elamanymparistoissa. 
Hyvin yleisesti ja itsestaanselvastikin (ks. Kivinen 1994, 145) on tutkimuksissa 
osoitettu huono-osaisuuden kasaantuminen (Bardy 1989,44) samoin kuin sosi-
aalisen periytyvyyden kehakin (Kahkonen 1991, 15; Forssen 1993, 105-109). 
Taman kierteen katkaisemisessa Leevin sijaisperhesijoitus nayttaisi muun sosi-
aalisen tuen ohella lieventavan FAS-Iapsilla havaittuun sosiaaliseen periytyvyy-
teen liittyvia riskitekijoita (Streissguth ym. 1997,33-35), ja siten tukevan Leevin 
suojaavaa prosessia (Rutter 1987, 316-329). Tata nakemysta tukee sekin, etta 
FAS-tutkijat ovat puolustaneet FAS-Iasten perhesijoitusta. 

5.5 Levoton Leevi levottomassa ESY-Iuokassa 

Leevi oli aloittanut koulunkayntinsa yhden lykkaysvuoden jalkeen sijoituskun-
nassaan yleisopetuksessa. Puolentoista vuoden jalkeen koulutyossa oli kuiten-
kin ilmaantunut niin suuria ongelmia, etta han oli joutunut siirtymaan sijoitta-
jakuntansa erityiskouluun. Vanhemmat olivat olleet hyvin pettyneita koulusiir-
toon sopeutumattomien opetukseen siirrettyjen oppilaiden vanhempien tapaan 
(Kuorelahti 1996b, 260). Myos sosiaalityontekija oli pettynyt ja hanen mieles-
taan vanhempia olisi pitanyt kuunnella lapsensa asiantuntijoina, vaikka Leevi 
olikin oppilaana haastava. Stone a ym. (1988, 193-194) mukaillen sosiaalityonte-
kijan osallistumista koulusijoitusjarjestelyihin voi pitaa ongelmanratkaisuun 
suuntautuneena sosiaalisena tukena vanhemmille. Tilannekartoituksen jalkeen 
nykyinen sopeutumattomien erityisopetus oli jaanyt Leeville ainoaksi vaihto-
ehdoksi. Sen etuina sosiaalityontekija piti opettajan myonteista asennoitumista 
tyohon ja oppilaisiin, vastaavasti kuin erityisopetuksessa yleensa. Oheisessa 
haastattelukatkelmassa on is an kokemus yleisopetuksen opettajan ja koulupsy-
kologin liittoutumisesta erityiskoulusiirrossa, joka nayttaa olevan yleista (ks. 
Saloviita 1998, 177). 

maahan suutuin koulupsykoloogille sillon aikanaan han ei suostunu (painottaa) hoitaan 
tehtaviaan han ei suostunu opettajalle ehdotaan esmes tata et Leevi sais henkilokohtai-
sen avustajan ja sovitteleen sita (--) et se opettaja oli niin maaratietonen ja vahva tyyppi ja 
koulupsykologi halus sailyttaa hyvat valit kaikkien kans ja olla vaan semmonen sym-
paattinen tati joka vaan ymmartaa kaikkia 

Leevin luokka oli kolmesta luokka-asteesta koostunut yhdysluokka, jossa oli 
yhdeksan poikaa. Opettajan mielesta yhdysluokan toimintaa seka Leevin lyhyt-
jannittyneisyytta ja hyperaktiivisuutta oli vaikeaa sovittaa yhteen. Vanhemmat 
pitivat luokan rakennetta Leevin keskittymisongelmien vuoksi hanelle liian 
rauhattomana. Luokassa suorittamani havainnointijakso antaa viitteita samaan 
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suuntaan: viidenkymmenen minuutin aikavalilla kirjaisin 35 Leevin huomiota 
vaatinutta hairintaa. Lisaksi opettaja ohjasi Leevia yhdeksan kertaa. Naytti silta, 
etta luokan levottomuus ruokki Leevin levottomuutta, joten erityisluokkasijoi-
tukseen sisaltyi riskiprosessia kuormittavia tekijoita, jotka vahvistivat FAS:n 
negatiivisia seuraamuksia (vrt. Rutter 1987, 325-329). 

Havainnointijaksolla Leevi tyoskenteli avustajan kanssa biologian tehta-
van parissa. Hanen luokkatoverinsa tekivat samaa tehtavaa. Leevi liikkui tuo-
lissaan koko ajan. Han luki aaneen kirjan tekstia kuljettaen kynaa mukana ja 
kirjoitti lukemastaan asioita paperille. Han keskusteli tehtavasta luokka-
avustajan kanssa ja nojaili tahan tuon tuostakin. Opettajan valilla poistuttua 
luokasta Leevi naytti keskittyvan omaan tyoskentelyynsa, vaikka luokassa syn-
tyi kina a, mutta opettajan palattua Leevi yllattaen kommentoi valittomasti ha-
nelle luokan tapahtumista. Sen sijaan Leevi ei huomannut opettajan poistavan 
luokasta yhta riitapukaria, koska han kaipasi valilla tata poikaa ja mainitsi ta-
man nimen. Tasta paatellen Leevi ajoittain keskittyikin tyoskentelemiseen. 

Leevin vierustoveri hairitsi jatkuvasti Leevin tyoskentelya, luokassakaan 
ei ollut rauhallista kuin hetkittain. Leevi ei poikennut kayttaytymisellaan luok-
katovereistaan, ja minusta han kykeni kaiken halyn keskella tyoskentelemaan 
todella hyvin. Han ei halunnut keskeyttaa tehtavaansa valitunnin ajaksi ja sai 
vietya tyonsa paatokseen. Opettaja arvioi erittain myonteisesti tata Leevin tunti-
tyoskentelya. 

Leevin suojaavaa prosessia tukevana ja hanen oppimistaan edistavana voi 
pita a sita, etta han koki koulunkaynnin myonteisena, kuten erityisoppilaat 
yleensakin (Haapasalo ym. 1991,47-48). Isan mukaan koulunkaynti oli sujunut 
erittain hyvin toisella ja kolmannella luokalla. Siihen han arvioi vaikuttaneen 
eniten silloisen erityisopettajan asennoituminen tyohonsa. Myos yhteistyo ko-
din ja koulun kesken oli ollut hyvaa ja paivittaista. Nykyista yhteistyota hairitsi 
opettajan osa-aikaisuudesta ja sairaslomista johtunut katkelmallisuus. Leevin 
nykyinen opettaja oli osa-aikaelakkeella, ja haastatteluhetkella han oli ollut 
Leevin opettajana noin kaksi kuukautta. 

Leevin koulu sijaitsi osana yleisopetuksen koulua, mutta erityisopetuksen 
luokat olivat erillaan muista luokista. Yhteistyo naiden koulumuotojen valilla 
oli samanlaista kuin yleensakin: integraatiota koulujen valilla ei yhteisia juhlia 
lukuunottamatta ollut, vaikka siihen olisi tarjoutunut mahdollisuuksia paivit-
tain (Kuorelahti 1996a, 83-84; Moberg 1998, 153-154). Opettaja pohti integraa-
tiomahdollisuuksia vain yhdensuuntaisesti erityisoppilaiden sijoittamisena 
yleisopetukseen, mika oli mahdotonta. Kahden erillisen koulumuodon sailyt-
taminen omina yksikkoinaan fyysisesta integroimisesta huolimatta yllapitaa 
institutionaalista diskriminaatiota (ks. Moberg 1998, 142; Vehkakoski 1998,90). 
Tassa se vahvisti Leevin poikkeavuutta ja tuotti sosiaalista aliarvostusta (ks. 
Saloviita 1998, 173). Siten myos erityisopetus kuormitti Leevin riskiprosessia 
(vrt. Rutter 1987, 325-329). 

Opettaja ymmarsi Leevin kokeneen paljon, mutta Leevin kayttaytymista 
han piti muista poikkeavana. Hanesta Leevi oli aggressiivinen mutta herkka. 
Riitoja syntyi toisten tavaroiden erehdyksessa ottamisesta. Leevi oli oppinut 
pyytamaan anteeksi, mutta teoistaan han ei tuntenut syyllisyytta. Opettaja oli 
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huolestunut Leevin tunne-elamasta. Hanesta oli vaikea ennakoida Leevin kayt-
taytymista, silti hanen ei ollut tarvinnut kummemmin rangaista Leevia, pelkka 
uhkaus vies tin kirjoittamisesta kotiin oli tehonnut. Leevi itse ei kokenut kulu-
neena kouluvuonna saaneensa mitaan rangaistuksia. Vanhempien tilanteen 
opettaja arveli my6skin vaikuttavan Leevin kayttaytymiseen, mutta han ei ollut 
tietoinen Leevin perhetilanteesta. Leevi ei puhunut kotiasioistaan koulussa, ja 
poikkesi siina luokan muista oppilaista. Opettajan kuvauksista huolimatta Lee-
vin ja opettajan valinen suhde tuntui molemminpuolisesti ihan hyvalta, ja opet-
taja kuvasi sita seuraavasti: "Ei meilla pahemmin toki niin tuota ei semmosta jatkuvaa 
skismaa ei ole eika han esmes nimittele eika huutele". 

Opillisesta menestymisesta Leevi itse ei ollut paassyt osalliseksi. Van-
hemmat olivat anoneet hanelle vapautuksen englannin kielen opiskelusta kou-
luvaikeuksia helpottamaan. Tama oli aidin mukaan vaikuttanut Leeviin: "Se oli 
hirveen onnellinen ja ilonen siita koska se on koko ajan kokenu epaonnistumista siina etta ku se 
ei ymmarra yhtaan mita puhutaan ja sanotaan." Opettaja piti Leevin vahvuusalueina 
liikuntaa ja biologiaa. Perheen luontoharrastukset ovat saattaneet virittaa kiin-
nostusta biologiaan (ks. Morse & Weiner 1996, 259). Ohessa Leevin nakemyksia 
koulunkaynnista. 

KV: Jaa saa olit muuten hyva luisteleen kun maa eilen kattoin sita teijan pelia se oli jotain 
jaapalloa 
L: Jaakiekkoa se oli 
KV: Onko koulussa kiva pelata 
L: On siella ihan kiva ..... 
KV: no millaista koulussa on 
L: ihan kivaa 
KV: mika siella on kaikista kivinta 
L: en tia . .liikunta 
KV: opettaja sano eilen Leevi etta sa oot hyva biologiassa 
L: niiku mita missa biologiassa 
KV: niiku luonnontieteessa mika se on se luonnontieto 
L: ... (7) oijoijoi (huokaa) 
KV: tykkaaks biologiasta,elaimista ja kasveista 
L: on se ihan kivaa 
KV: sa kuulemma tiiat niista hirveen paljon 
L: .... (rummuttaa) 

Leevin oppimisvaikeudet ovat tyypillisia seka FAS-Iapselle etta oppimisvai-
keuksiselle lapselle (ks. esim. Ikonen 1993b, 19-27; Streissguth ym. 1997,20-21). 
Opettajan mukaan Leevin ongelmana oli yleinen oppimisen vaikeus, josta seu-
rasi osaltaan lukemisongelma seka epaitsenaisyys tehtavien suorittamisessa. 
Leevia oli naiden vaikeuksien vuoksi my6s kiusattu luokassa, joten hanella oli 
vaarana leimaantua luokassa (ks. Ulvinen 1993, 20-21). Sit en oppimisvaikeudet 
kuormittavat Leevin riskiprosessia (vrt. Rutter 1987, 325-329). Opettaja arvioi 
Leevin olevan kognitiivisesti mukautetun opetuksen tasoinen. Leevin oppimi-
nen ja hanen heikko itsetuntonsa saattoivat yhdistya niin (ks. Ikonen 1993b, 14-
15; Linnanmaki 1996, 305), etta koulunkaynnista han sai vain vahan luottamus-
ta omiin kykyihinsa (vrt. Rutter 1987, 327). 

Leevin ongelmat koulutehtavien suorittamisessa ja muistitoiminnot muis-
tuttivat FAS-Iasten informaation prosessoinnin ongelmia, silla vaikeuksia esiin-
tyi epatasaisesti. Tasta esimerkkina is an kuvaus: "Siina saattaa yksinkertaisten tehta-
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vien kans menee helvetin kauan aikaa ja han valilla tekee vaikeitakin tehtavia hetkessa." Myos 
oheisessa opettajan haastattelukatkelmassa tulee tama alue esiin. 

kylla maa luulen etta [oppimisvaikeudet johtuul tasta pojan omasta fysiologiasta siis ja 
kaikesta mita tuolla paassa tai mita sielta puuttuu koska sinne ei jaa sinne ei jaa yksinker-
tasetkaan sanat muistiin milia ei 00 konkreettista merkitysta siina on niiku ongelmien syy 
(huokaa) se on tama oppimisen yleinen oppimisen vaikeus kertotaulu on aivan toivoton 
et semmosella vakipakolla ulkoaoppimisella (--) ni periaatteessa han tarvitsis koko ajan 
sen vieressa istuvan tuota se on se lukemisen ymmartaminen erittain vaikeeta ja se luke-
misen tuottaminen et halla on niinku puhumisen alueella myoskin sita vaikeutta jaja nyt 
huomattavasti sitten tuossa jo tokaluokkalaiset sanaa etta ethan sa osaa edes lukee 

Leevin ongelmissa saattoi nakya niiden neurologinen luonne, joka Haapasalon 
ym. (1991, 148) mukaan pita a ylla ongelmia ja johtaa laps en kokonaiskehityksen 
estymiseen ja hidastumiseen seka siten myos ikatasosta jalkeenjaamiseen. Kai-
ken edella esitetyn perusteella FAS:sta on aiheutunut Leeville koulutyossa na-
kyvia toiminnanvajavuuksia ja haittaa. 

Opettajalla ei ollut kaytossaan mitaan erityisia opetusmenetelmia Leevin 
oppimisvaikeuksien helpottamisessa. Leevin yksilolliset erityistarpeet (ks. Kuo-
relahti 1996a, 70) oli otettu huomioon vapauttamalla hanet englannin kielen 
opiskelusta, mika oli tosin tapahtunut aidin aloitteesta. Luokassa noudatettiin 
koulukohtaista yleisopetuksen opetussuunnitelmaa, jota opettaja naytti sovel-
tavan varsin sattumanvaraisesti. Taman perusteella opettajan tyoroolia voi pi-
taa tavanomaisena (Naukkarinen 1996, 518), eika erityisopetus nayttanyt olevan 
Leevin kokonaiskuntoutusta tukevaa eika yksilollista (vrt. Virtanen 1994, 12-13; 
Kuorelahti 1996b, 264). Opettaja pitikin kouluavustajaa ensisijaisena ratkaisuna 
Leevin oppimisvaikeuksiin. Ohessa opettajan pohdintaa. 

tehdaan niiku omaa opetusuunnitelmaa ei paperilla vaan sen mukaan mita laps paivit-
tain kykenee ja jaksaa ei kaavaketta ei ole semmosta koska se sitoo liikaa naa on niin 
muuttuvaisia naa oppilaat et jos me tehdaan joku valmis paperi niin me ollaan myoskin 
sitten sitouduttu siihen se ei valttamatta toimi koska naissa on just naita etta ne saattaa 
menna sairaalajaksolle odottaa sita tai ne tulee tuolta normaalipuolelta hetkeks rauhot-
tumaan (--) se on mentava ihan yksilotasolla vanhempien kanssa neuvotellen niinku just 
nyt sitten Leevilla tuli taa englannin vapautus et se lahti sielta sielta taholta 

Koulutyoskentelyssaan Leevi muistutti Kivirauman (1996, 59-60) luonnehtimaa 
sahlaria. Kukaan Leevin elamanymparistoissa olleista aikuisista ei ollut tyyty-
vainen hanen nykyiseen koulusijoitukseensa lukuunottamatta terapeuttia, joka 
puhui yleisesti pienen ryhmakoon ja erityisopetuksen eduista. Koulumuotona 
yleisopetusta pienluokassa avustajan kera pidettiin Leeville parhaimpana vaih-
toehtona mallioppimisen ja tulevaisuuden vuoksi. Tasta opettajan haastattelus-
ta katkelma. 

etta Leevista loytyis varmasti ihan toisenlainen koululainen toisenlaisissa oloissa etta kyl-
la helposti saatta olla sita mielta etta Leevi kuuluu tanne koska hanella on niiiku hairioita 
mut maa oon siina mielessa taas skeptinen etta kun hanella on ne hairiot niin eiko niita 
voi jollakin lailla sammuttaa juur siena normaaliymparistossa 
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Lisaksi monet nykyisen koulun ekologiset tekijat aiheuttivat tyytymattomyytta 
seka vanhemmissa etta opettajassa. Naita olivat koulun sijainti kaukana kotoa, 
koulukuljetus koulupaivien pidentymisineen seka opettajan vaihtuminen. 

Luokassa tyoskenteli yksi luokka-avustaja. Havainnoidessani Leevin luo-
kassa Leevin ja avustajan yhteistyo sujui luontevasti ja rauhallisesti. Opettajan 
mielesta Leevi tarvitsi henkilokohtaisen opetussuunnitelman ohella avustajan, 
kuten useimmat FAS-Iapset (Autti-Ramo 1997a, 279). Isa kaipasikin ensisijaises-
ti Leeville tueksi koulunkayntiavustajaa. 

Vanhemmat ja opettaja kertoivat toimivista yhteistyosuhteistaan. Maattaa 
(1996,502) mukaillen sita voi luonnehtia molemminpuoliseksi tied on valittami-
seksi Leevin koulunkaynnista. Opettajalla ei ollut perheen lisaksi muita yhteis-
tyokumppaneita. Han ei omasta mielestaan tarvinnut apua tyossaan, ja mahdol-
linen resurssi, kouluavustaja, oli jo kaytossa. 

Aiti ei pitanyt hyvana Leevin koulunkaynnin pitkaaikaisvaikutuksia, kos-
ka erityiskoulusta ei saanut tukevaa perustaa elamalle, ja koska siella Leevi oli 
liian altis huonoille vaikutteille. Tata nakemysta tukee se, ettei nykyinen koulu-
ratkaisu edistanyt Leevin yhteiskuntaan integroitumista. Siten se vahvistaa 
Leevin poikkeavuutta ja sisaltaa syrjaytymisen riskin (ks. Ulvinen & Siljander 
1995, 44-47; Laakso 1997, 8). Kaikkinensa koulusijoitukseen naytti liittyvan 
Leevin riskiprosessia tukevia tekijoita. (Vrt. Rutter 1987, 325-328; Haapasalo 
ym. 1991, 16.) 

5.6 Sattumalta neuropsykologiseen kuntoutukseen 

Leevin kannalta olisi ollut olennaista, etta kuntoutus olisi paasty aloittamaan 
varhain, mutta nain ei ollut kaynyt (ks. Haapasalo ym. 1991, 148-149; Carpenter 
1997, 180). Leevi oli vastikaan kaynyt ensimmaiset kerrat terapiassa (2xl0 ker-
taa) kouluongelmien vuoksi. Lahete oli saatu perheneuvolasta Leevin sijoittaja-
kunnan terveyskeskuksen kautta, ja niinpa Leevi oli paassyt yksityiselle tera-
peutille neuropsykologiseen kuntoutukseen. Aidin kanssa Leevi oli lahtenyt 
mielellaan terapiaan, vaikka se oli ollut aina koulupaivan jalkeen ja matkan ta-
kana. Terapian jalkeen aiti palkitsi Leevia hampurilaisaterialla. 

Haastattelin Leevin terapeuttina ollutta kliinista neuropsykologia hanen 
vastaanotollaan. Terapiatilana oli pieni huone, ja tuolloin siella oli erittain huo-
no ilma. Terapeutti sanoi olevansa kiireinen ja toivoi lyhytta haastattelua. 

Perustan seuraavan arviointini Kontiolan (1994, 36-40) neuropsykologista 
kuntoutusta koskevaan artikkeliin arvioimalla Leevin kuntoutuksen kohdetta, 
sisaltoa, menetelmia ja hyotya. 

Leevin ja its ens a valista suhdetta terapeutti luonnehti ammatilliseksi. Te-
rap ian tarkoituksena oli Leevin kehityksen tukeminen, vaikeuksien lieventami-
nen ja taitojen harjoitteleminen. Kuten useimmat neuropsykologiseen kuntou-
tukseen tulleet lapset, myos Leevi tarvitsi kuntoutusta oppimisen erityisvaike-
uksien vuoksi. 
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Kontiola (1994, 36-40) pita a kuntoutuksessa keskeisena kuntoutussuunni-
telman laatimista, laps en taitojen seka lapsen kasvuympariston ja sen vaatimus-
ten selvittamista, ja naiden yhteensovittamista kehittymassa olevien edellytys-
ten kanssa. Naita neuropsykologi ei maininnut. Hanen haastattelustaan on 
ohessa katkelma. 

naitten kayntien tarkotus on niiku tietyst ollu silla et ne ois lapsen kehitysta tukevia ja 
niita hanen vaikeuksiansa lieventavia ja ja sitten kolmanneks niin useimmiten kliinises 
neuropsykologises kuntoutukses harjotellaan jotain taitoja niin meilla ei ehka niin kauhe-
an keskeinen erilaisten taitojen harjoittelu ja semmonen as semmoset kehityksen tukemis-
toimintamuodot ma yleisesti pyrin huomioimaan ku Leevihan on tanne tullu sentakii etta 
hanell on ollu koulus tommosta epatasasuutta 

Terapiatunti kesti kerrallaan 45 minuuttia ja siina edettiin tilannekohtaisesti. 
Leevin emotionaalinen tila otettiin huomioon siten, etta tunnilla tehtiin hanta 
kiinnostavia tehtavia, jotta hanen motivaationsa ja innostuksensa sailyisi. Kon-
tiola (1994, 37) pita a tata kuntoutuksessa erittain tarkeana. Menetelmina kaytet-
tiin Leevin itsetuntoa tukevia tehtavia ja peleja, joista Leevi piti, ja joita han hal-
litsi. Rakentelu oli ollut yksi mieluinen toimintatapa Leeville. Siina olivat kay-
neet ilmi Leevin hahmottamisvaikeudet. Matemaattisten tehtavien ratkaisemis-
ta kaytettiin spesifisena kognitiivisena harjoitteluna. Leevin vaikeuksia saannel-
la kayttaytymistaan pyrittiin tarkastelemaan tilannekohtaisesti. Kouluvaikeuk-
siin kiinnitettiin huomiota asiayhteydessa, jotta Leevi olisi tullut tietoiseksi 
omista vaikeuksistaan ja omasta itsestaan. Terapeutti ei pitanyt tehtavien tasoa 
yhta merkityksellisena kuin motivaatiota niiden suorittamiseen. Oppiminen oli 
mahdoUista, jos tehtavaan suhtautui vakavasti. Terapiatunnin keskeisena sisal-
tona oli myos vaikeiden koulutehtavien harjoitteleminen. Leevi oli jaksanut hy-
vin oUa terapiatunneilla, koska tehtavia oli vaihdeltu mieUyttavista vahemman 
mieluisiin. 

Ensimmainen terapiajakso ei Leevin vasymyksen eika kyllastymisen 
vuoksi oUut oUut yhta onnistunut kuin toinen, joUoin terapeutti oli sallinut 
Leeville vapautta valita tehtaviaan. Jaksoja terapeutti arvioi seuraavasti: 

Nyt kahdenkymmenen kayntikerran jalkeen on paasty hyvaan kontaktiin ja hyvaan al-
kuun tas tavoitteellisessa (--) se sitten oon tehny semmosii suunnitelmii etta viel naita 
hahmotusvaikeuksii sitte yritettas lievittaa ja sitten tata paavaikeutta tata tammosta kie-
lellisen aineksen kasittelyyn liittyvii taitoja (--) kyllhan se ala-asteella tammonen harjoit-
telu ja ylimaaranen kouluu tukeva kuntoutus niin kannattaa 

Vanhempien arvioinnissa saattavat nakya heidan terapiaan kohdistamansa 
odotukset, jotka ovat mahdollisesti oUeet korkeaUa, koska isa ilmaisi syvasti 
luottavansa asiantuntijoihin. Terapiajakson hyodyUisyytta (ks. Kontiola 1994, 
36-40) aiti kuvasi seuraavasti: "Ettei Leevissa niiku koululaisenakaan mitaan (naurahdus) 
kaanteentekevaa muutosta 00 tapahtunu sit niitten reissujen ansiosta." 

Terapeutti oli tavannut Leevin vanhemmat kerran, ja kaymistaan 
keskusteluista han kertoi seuraavasti: "Vanhempien kans on neuvoteltu etta milliitavall 
vois lapselle ottaa niita harjoitella ja miten vois ehka lahinna nyt tiita asiaa." Ja tasta aidin 
kokemus: "nyt viimeks tuli se et Leevin kannattas lukee aaneen mut mehan ollaan sita pyritty 
luettaan aaneen jo pitkan ajan ei sie mitaa sellaista uutta vinkkia tullu." 
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Terapeutin tyoskentelya voi pitaa asiantuntijakeskeisena (ks. Maatta 1996, 
507), koska hanella ei ollut yhteistyokumppaneita. Han kertoi olleensa yhtey-
dessa opettajaan, mutta han ei ollut keskustellut nykyisen opettajan kanssa, eh-
ka edellinen opettaja oli ollut hanen yhteistyokumppaninaan. Muuten han piti 
omaa antiaan opettajalle olemattomana. Hanesta opettajalla oli samanlaiset ka-
sitykset asioista kuin hanella itsellaankin. Jokin yhteys hanella oli ollut perhe-
neuvolan psykologiin, laatimansa yhteenvedot han oli lahettanyt perheneuvo-
Ian liiakarille. 

Yhteistyo ei tammoisenaan ole palvellut sen perimmaisia tavoitteita (ks. 
Haapasalo ym. 1991, 152; Kontiola 1994, 37). Leevin kuntoutuksen kannalta te-
rapia on jaanyt omaksi saarekkeekseen, eika sita ole kokonaisvaltaisesti voitu 
hyodyntaa kaikissa elamanymparistoissa. 

Ilmeisesti Leevi itse oli kuitenkin pitanyt terapiatyoskentelysta, koska han 
ei ollut siella vastustelIut, ja hanen jaksamisensakin viestii viihtymisesta. Han 
on saattanut hyotya heikkojen osa-alueiden harjaannuttamisesta. Neuropsyko-
loginen kuntoutus oppimisvaikeuksien lieventamisessa on yleensa ollut kan-
nustavaa. Haapasalon ym. (1991, 136) mukaan yksilollisen ja kyllin pitkaan jat-
kuneen kuntoutuksen tuella on voitu helpottaa nuorten lukemis- ja kirjoitta-
misvaikeuksia seka opettaa uusia oppimis- ja tyoskentelystrategioita. Rutteria 
(1987,325) lainaten kuntoutus jatkuessaan saattaisi olla ainakin riskivaikutuksia 
lieventavaa. 

5.7 Puuttuva kontakti sairaalaan 

Leevilla ei ollut ollut sairaalaseurantaa eika kuntoutustutkimuksia FAS-
diagnoosista huolimatta. Tama viestii vahaisesta FAS-tietamyksesta, koska 
diagnosoinut sairaala ei ollut huolehtinut laakinnallisen kuntoutuksen kaynnis-
tamisesta (ks. esim. Maatta & Lummelahti 1996, 103-106). 

Vanhemmat olivat pyrkineet aktiivisesti kahta eri kautta sairaalakontak-
tiin. Aikoinaan Leevia oli suositeltu sairaalatutkimuksiin, mutta tama oli kaatu-
nut rahoitusongelmiin, koska Leevin kotikunta oli eri kuin sijoituskunta. FAS-
lapset nayttavat tormaavan samanlaiseen esteeseen muuallakin (Autti-Ramo 
1997a, 297-280). Perheen kiertama asiantuntijaverkko lienee maksanut monin 
verroin sairaalatutkimuksiin verrattuna. Toisen kerran sairaalaan oli ohjattu 
perheneuvolasta, kun Leeville tuli kouluongelmia yleisopetuksessa. Kuten mo-
net FAS-Iasten vanhemmat muuallakin, vanhemmat olivat tuolloin kokeneet, 
etta kiireinen lastenneurologi ei ollut valittanyt heidan ongelmistaan (Morse & 
Weiner 1996, 261-263; Clarren & Astley 1997,40-42). 

Leevin FAS:n tutkimattomuutta voi pita a hanen riskiprosessiaan tukeva-
na, koska FAS:aan riskitekijana ei ole yritetty vaikuttaa, ja sen riskivaikutuksia 
on jatetty lieventamatta. Nain ongelmien on annettu kasaantua (vrt. Rutter 
1987,325-328; ks. Haapasalo ym. 1991, 148). 
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5.S Sosiaalityontekija Leevin ja perheen tukijana 

Sosiaalityontekija tunsi Leevin perheineen neljan vuoden ajalta. Han tyoskenteli 
perheen kanssa tiiviisti ja jatkuvasti, minka han naki johtuvan Leevin kayttay-
tymishairioista, ja os in perhetilanteesta. 

Hanen pyrkimyksissaan luoda henkilokohtainen kontakti Leevin kanssa 
valittyivat Bardyn (1989, 48) luokittamat sosiaalityon arvostetuimmat piirteet, 
joita pidan lapsikeskeisina (ks. Bardy 1996a, 204). Han oli alussa ymmartanyt 
Leevin pelon itseaan kohtaan, ja torjutuksi tulemisesta huolimatta han oli aktii-
visesti jatkanut kontaktiyrityksiaan. Onnistuneeseen tulokseen kaytettya keinoa 
han kuvasi seuraavasti: "No periaatteessa niin me pikkuautoilla ja sit Leevillii oli semmosia 
palloja joita me heiteltiin toisillemme ja tehtiin niinkun laskettiin maalit ettii ne on ihan tiimmo-
siii." 

Lisaksi han oli keskusteUut keskeisista mutta vaikeista asioista Leevin 
elamassa, tukenut Leevia emotionaalisesti ja antanut hanelle seka ongelmakoh-
taista etta emotionaalista sosiaalista tukea ja hyvaksyntaa vaikeuksien ylittami-
sessa (ks. Stone ym. 1988, 184-185). Han arvioi oman tyoskentelynsa muuttu-
neen laadullisesti parempaan suuntaan, hanen omien sanojensa mukaan: "No 
jossakin viiliin tuntuu ettii onks tiiii ku ihan niiku seinillekko puhuis mut Leevi enemmiin ja 
enemmiin kuuntelee ja ehkii se on mun hyotyni." 

Sosiaalityontekijan roolia voi pitaa asiakkaan tukijan, kasvun edistajan tai 
asiakkaan ongelmien jasentajan roolina (ks. Bardy 1989, 62; Kananoja & Turu-
nen 1996, 89). Han nayttaisi olevan myos yksi Leevia tukeva aikuinen Leevin 
sosiaalisessa verkostossa. Han oli auttanut Leevia tuntemaan itseaan, joten han 
tuki Leevin suojaavaa prosessia (ks. Rutter 1987, 327-328). 

Sosiaalityontekija oli oUut myos asiakkaan tukijan roolissa (ks. Kananoja & 
Turunen 1996, 89) tukemaUa vanhempien kasvatustyota ja hoitamaUa monia 
kaytannon asioita. Tata han itse piti ensisijaisimpana roolinaan ja tyonsa tavoit-
teena. Sosiaalityontekija teki kotikaynteja Leevin perheeseen verrattain usein, ja 
yhteistyota vanhempien kanssa han arvioi rehelliseksi ja avoimeksi. Uusinta-
haastattelussa sosiaalityontekija jakoi Leevin kasvatusvastuun arkipaivan os alta 
vanhempien kesken, mutta han sanoi sen lain mukaan kuuluvan viime kadessa 
itseUeen. 

Sosiaalityontekijalla oli myos koordinoijan rooli vanhempien ohjaamisessa 
eri ammattiauttajien luokse, mutta han oli itsekin oUut mukana neuvotteluissa 
monissa eri instituutioissa. Viimeksi mainittu viestii yhteistyontekijan roolista 
(ks. Kananoja & Turunen 1996, 89). Sosiaalityontekijan kasitysta Leevin elaman-
tilanteen kokonaisuudesta voi pitaa hyvana, ja hanen yhteistyotaan voi luon-
nehtia perhekeskeiseksi (ks. Maatta 1996,507). 

Isa ilmaisi tyytyvaisyyttaan sosiaalityontekijan tyootteeseen seuraavasti: 
"Siinii on hyvii skarppi tyyppi nytte hiin pitiiii itteki aktiivisesti yhteyttii ja hiin auttaa kaikissa 
asioissa mihkii me ymmiirretiiiin pyytiiii./l Sosiaalityontekijan ja vanhempien kasityk-
set perheen tilanteesta eivat poikenneet toisistaan, mita yleensa pidetaan sosiaa-
lityossa hyvana palautteena. Bardyn (1989, 48) luonnehtimat sosiaalityon arvos-
tetuimmat piirteet kaytannollisesta ja konkreettisesta avusta, henkisesta tuesta 
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ja hyvaksynnasta seka aktiivisesta sitoutuneisuudesta tilanteisiin olivat kaikki 
mukana sosiaalityontekijan tyoskentelyssa Leevin ja per he en kanssa. 

5.9 Leevin eHimantilanteen konteksti ja sosiaalinen verkosto 

Leevin elamanmuutosten kasautuminen naytti tukevan tutkimushetkella voi-
makkaasti riskiprosessia. Silti suojaavaa prosessia tukevat tekijat olivat tasapai-
nottaneet kehityksen suuntaa, koska Leevin elamanvaiheen todettiin olevan 
varsin rauhallinen, eika hanella ollut kaikissa elamanymparistoissa ongelmia. 
Olen koonnut taulukkoon 13 yhteenvetona Leevin elamantilanteessa nakyneet 
riskiprosesseja ja suojaavia prosesseja tukevat tekijat. 

TAULUKKO 13 Leevin riskiprosesseja ja suojaavia prosesseja tukevat tekijat 

Riskiprosessia tukevat tekijat 
Elamanmuutokset 
FAS 
Sosiaalinen perima 
Sijaisisan sairastuminen 
Sijaisvanhemmilta puuttuva tuki 
Kaveruussuhteet 
Erityisopetus 

Suojaavaa prosessia tukevat tekijat 
Sijaisperheen saaminen 
Sijaisvanhemmat 
Sosiaalisuus ja liikunnallisuus 
Leikki 
Kaveruussuhteet 
Sosiaalityotekija 

Olen kuvioon 5 koonnut kaikista tietolahteistani Leevin hyvin laajan sosiaalisen 
verkoston ja toimintaympariston hanen elamantilanteensa ja arkielamansa kon-
tekstiksi. Sen tarkoituksena on osoittaa kehitykseen valittomasti vaikuttavia 
vuorovaikutuksen osapuolia ja instituutioita, joihin Leevi puolestaan omalla 
aktiivisuudellaan vastavuoroisesti vaikuttaa (ks. Bronfenbrenner 1979; 1997; 
Rutter 1987; 1989). Se kuvastaa myos sita todellisuutta, josta Leevin elamanti-
lanne on konstruoitu ja josta hanta on mahdollista ymmartaa (ks. Lehtovaara 
1995, 84-85). Ymmartaminen on mahdollista siksi, etta kuvatun kontekstin voi 
katsoa kertovan Leevin elamismaailmasta ja merkitysyhteyksien syntymisesta. 
(Ks. Varto 1992, 64-69.) Naista ymparistoista voidaan rakentaa ja niihin voidaan 
kohdistaa hoitoa, kasvatusta, opetusta ja muita interventioita, lievittaa hanen 
riskiprosessiaan kuormittavia tekijoita ja tukea suojaavia tekijoita (ks. Cohen & 
Erwin 1994, 249). Ekologisen nakemyksen mukaisesti myos naita ymparistoja 
tulisi voida muokata paremmin Leevin etua vastaavaksi (ks. Thurman & Wi-
derstrom 1990, 210-212). Leevin its ens a kertoma sosiaalinen verkosto ja toimin-
taymparistot koostuivat isasta, aidista, koulusta, kaverista ja heidan vanhem-
mistaan seka naapuristosta. 



Naapurit 
*kaverit 

*kavereiden 
vanhemmat 

Perheen ystavat 
*sukulaiset 
*kaverit 

Koulu 
*luokkatoverit 
*opettaja 

. *avustaja 
*muut opettajat 

*taksinkuljettaja 

8 
~ 

Laskettelu 
*aidin kanssa 

~Oginenai0 

----- merkityksellinen vuorovaikutus 
_____ saannollinen vuorovaikutus 
----------- harvoin tapahtuva vuorovaikutus 

ei enaa vuorovaikutussuhdetta 

KUVIO 5 Leevin sosiaalinen verkosto ja toimintaymparistot 
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Isovanhemmat 

ove 

Itsea nuoremmat 
toverit 

Leevin tulevaisuuden mahdollisuuksia arvioitiin kahdella tavalla_ Leevi itse 
toivoi paasevansa "kuolma-auton" kuljettajaksi. Aikuiset olivat huolissaan Lee-
Yin epasosiaalisista kayttaytymispiirteista ja sosiaalisen arviointikyvyn heik-
koudesta_ Sosiaalityontekija ja opettaja nakivat Leevin tulevaisuudessa mahdol-
lisuuksia perheen kautta, ja tassakin perheen asema Leevin suojaavassa proses-
sissa korostui. 

Koulutuksellisesti ja ammatillisesti Leevin mahdollisuuksien arveltiin ole-
van perinteisessa ruumiillisessa tyossa_ Itsenaistymiseen ja omin avuin selviy-
tymiseen olisi viela panostettava_ Ohessa lainaus sosiaalityontekijan haastatte-
lusta: "Etta en ma tia etten maa Leevin suhteen ihan pessimistinenkiian ois kumminkin etta on 
edes toivetta selviytya jollakin tavalla." 



6 ULKONA VIIHTYV A JOEL 

Tapasin Joelin ensimmaisen kerran hanen sijaisaitinsa haastattelun aikana, kun 
Joel tuli punaposkisena ja hymyilevana ulkoa kotiin. Havainnointitilanne Joelin 
koululuokassa oli seuraava tapaamiskertamme. Sitten kohtasimme hanen haas-
tattelunsa vuoksi. Menimme yhdessa autollani hanen kotiinsa. Han aloitti kes-
kustelun kanssani autoni merkista leikkisasti englannin kielella. 

6.1 Henkilokuva Joelista 

Mukavan automatkan jalkeen Joelin negatiivinen kuvaus itsestaan tuntui yllat-
tavalta, koska hanesta luomani ennakkovaikutelma oli niin toisenlainen leik-
kisan puhetavan ja avoimuuden perusteella. Joel itse kertoi itsestaan haastatte-
lussa seuraavasti: 

J: mina olen mina en ole rauhallinen poika ja 00 mitas muuta maa keksin 
KV: minkalainen sina olet 
J: sellanen tyhma poika 
KV: miten niin 
J: ym tappelen aina sitten rna aina hakemalla haen sita riitaa 
KV: meinaakko etta muut pojat ei semmosta tee 
J: kylla nekin joskus sita alottaa sen arsyttamisen mutta 
KV: missa sa olet hyva 
J: melkein vois sanoa jalkapallossa pesapallossa ja koripallossa laskettelussa ja 000 hiih-
tamisessa ja pelaan korttia 

Hanen kuvauksensa itsestaan heijastelee heikkoa itsearvostusta, joka saattaa 
levottomuuden ohella olla peraisin Joelin elamanhistoriasta (ks. Johnson & 
Bradlyn 1988, 64-68). Hankin oli lastensuojelulasten tapaan kokenut monenlai-
sia hanesta riippumattomia, negatiivisia eIamanmuutoksia, joiden on todettu 
nakyvan adaptoitumisessa. Naita elamanmuutoksia voi pitaa Joelin riskiproses-
sia kuormittavina (ks. Kumpulainen 1994, 46-49; 89; Maenpaa & Torronen 1996, 
47-51). Kuviossa 6 on esiteltyna Joelin elamanmuutoksia. 



ekoulusiirto nykyiseen luokkaa 
eneuvottelu: koulupsykologi, opettaja,i:iiti 

elasten-
kodissa 

3 kk 

e perhesijoitus tatinsa perheeseen 
e huostaanotto sijoituksen-j<°°ll.° "-=:..LL.-___ --, 

e koulun aloitus: 
-koulusiirrot (3kpl) 

e vanhempien tapaamisia 
e paivakodissa 

e toimintater pi 

n 

I I lekuntoutustutkimus 
e koulukypsyystestaus 

e biologisten vanhempien ekoululykkays 

sijaisvanhemmat eroavat 

e jalkapalloharrastus 

eyleisopetuksessa 
e kouluavustaja 

ja isoaidin hoidossa e biologinen isa kuolee 
e sijaisvanhempien valit kireat 

KUVIO 6 Joelin elamanmuutokset 
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Kuitenkin Joelin kertomassa oli my6s itseensa luottavan pojan ominaisuuksia. 
Hanen vahvuusalueensa oli itsetuntoon my6nteisesti heijastuva urheilu (Vali-
maa ym. 1994, 78), joka tuki hanen suojaavaa prosessiaan (ks. Rutter 1987, 327-
328) . 

.A.idin luonnehdintaa Joelista on seuraavassa haastattelukatkelmassa, jossa 
saattaa nakya Joelin temperamentti ja sen vaikutus vuorovaikutussuhteeseen 
(ks. Rutter 1987, 319-325; Thurman & Wider strom 1990, 116-119). 

se on semmonen poika joka on aina ulkona et kun sen ei aika kulu taalla kotona eika si-
salla kylla se on sita semmosta levottomuutta ei malta olla paikallaan ja keskittya (--) ei 
sieda niinku minkaanlaista sanomista eika neuvomista ja hyvin arhakkaasti niinkun sa-
noo joka asiaan oman kantansa ja puuttuu kaikkien asioihin (--) ja on kauheen tarkkana 
kuuntelemassa aina et mita toiset niinku puhuu miten rna sanosin aggressiivinen 

Opettaja piti Joelia kayttaytymiseltaan ristiriitaisena. Ohessa hanen haastatte-
lustaan katkelma. 

ja aaah se maailman kaunein hymy on siella vastassa mutta pian niinkun alkaa taa en ota 
en tee en ei sovi ja samoten se on sen liikehdinnassa et Joelhan on on se tyyppi joka mei-
dan luokassa niinkun vaeltaa koko ajan koko ajan silla on tarve niinku pyrkia johonkin 

Joelin kayttaytymispiirteisiin saattavat vaikuttaa my6s vanhempien ja opettajan 
tulkinnat. Ekologisessa psykologiassa lapsen ja hanen ymparist6nsa valisen 
vuorovaikutuksen nahdaan vaikuttavan voimakkaasti sosioemotionaaliseen 
kehitykseen, mika on osa yksil6n kokonaiskehitysta. (esim. Ahvenainen ym. 
1994, 110-114; P6lkki ym. 1994, 39.) Joelilla levottomuuden syyna saattoi olIa 
FAS, joka muutoinkin saattoi nakya hanen kayttaytymisessaan. Hanen kerrot-
tiin vastustavan aikuisia ja olevan riitapukari vertais- ja velisuhteissa. Lisaksi 
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hanella oli ilmennyt epasosiaalista kayttaytymista, kuten napistelya. Riitainen 
kayttaytyminen viittaa aggressiivisuuteen. Omasta tappelunhalustaan Joel sa-
noi: "En ma tia se on kivaa." Joelin kayttaytymispiirteet muistuttavat kaytoshairio-
tao (Suomen psykiatriyhdistys 1997, 46-49.) 

Negatiiviset kayttaytymispiirteet saattavat kuvastaa FAS-lasten informaa-
tion prosessoinnin ongelmista heijastuvia oppimisvaikeuksia eivatka niinkaan 
kayttaytymisongelmia (ks. Morse & Weiner 1996,249-260). FAS on siten saatta-
nut aiheuttaa Joelille toiminnanvajavuutta ja haittaa. Nama piirteet olivat kui-
tenkin jatkuva kiusa vuorovaikutussuhteissa, joten niita voi pitaa hanen riski-
prosessiaan kuormittavana (vrt. Rutter 1987, 325-329). Napisteleminen saattaisi 
viitata yhta hyvin FAS-lapsen (Rice 1992, 7-8) kuin perherakenteessa muutoksia 
kokeneitten lasten kayttaytymiseenkin (ks. Korhonen ym. 1989, 37). Haastatte-
lussa Joel itse myonsi varastamisen typeryydeksi, toisin kuin esimerkiksi toisten 
kiusaamisen, joten tuntuu silta, etta han oli ymmartanyt teon vaaraksi. A.iti tul-
kitsi Joelin napistelya seuraavasti: "(--) han tietaa kylla sen etta se ei 00 oikein ja sita ei 
saa tehda ja nain mut kuitenkin niin se on joku semmonen sisainen tarve vaan semmonen." 
Ruohoa (1996, 162-163) mukaillen tama viestii aidin monistisesta ajattelumallis-
tao Vastaavaa syytulkintaa esiintyi toisessakin yhteydessa. 

Joelilta sanottiin puuttuvan empatiakykya, mika Kalliopuskan (1984, 54-
55) mukaan on tyypillista henkiloille, joilla on heikko itsetunto. Itsetuntokaan ei 
ole pysyva ominaisuus, vaan se monipuolistuu ian myota. Se saa uusia puolia 
murrosiassa ajattelun ja moraaliperiaatteiden kehittymisen kanssa, jolloin myos 
empatian kehittymisessa tapahtuu huomattavaa muutosta ja kasvua. (Kallio-
puska 1984,59.) Olen oheiseen taulukkoon 14 koonnut eri kasvuymparistoissa 
kuvattuja Joelin piirteita. 

TAULUKKO 14 Joelin piirteet eri kasvuymparistoissa 

Joel 
Alykas 
Liikunnallinen + 
Hymyilevainen 
Levoton + 
Hiljainen 
Aggressiivinen 
Napistelya 
Empatian puute 
Omatoiminen 
Tyhma + 

Koti Koulu 
+ 

+ + 
+ 

+ + 

+ + 
+ 

+ 
+ + 

Sosiaalityontekija 

+ 
+ 

Joelin ulkonaossa ei mielestani nakynyt FAS-piirteita. Luokkatovereista han ei 
kokonsa puolesta erottunut, mutta han olikin heita vuoden vanhempi. A.idin 
mukaan Joelin paanymparys oli aina ollut norma alia pienempi, mika on todettu 
tyypilliseksi FAS-Iapsilla, vaikka muut ulkoiset piirteet heikkenisivatkin (Spohr 
ym. 1993,907; Spohr 1996,218). Koulumenestyksessa ja kognitiivisissa taidoissa 
han poikkesi FAS-stereotypiasta (vrt. Streissguth ym. 1991,584; 1996, 157-158). 
Joelin kayttaytyminen sai vain muutamia myonteisia mainintoja. A.iti antoi tun-
nustusta hanelle menestyksesta joissakin kouluaineissa, ja myoskin kotiintulo-
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ja ruokailuaikojen noudattamisessa. Naita voi pitaa Joelin omatoimisuudesta 
viestivina, hanen suojaavaa prosessiaan tukevana (ks. Rutter 1987, 327-328). 

Joel oli osallistunut kunnan nuorisotoimen kesaleireille, joista han oli saa-
nut aid in ja opettajan mukaan hyvia kokemuksia. Naista opettaja oli kuullut 
kesaleiriohjaajana olleelta yhteistyokumppaniltaan. Tama miespuolinen ohjaaja 
oli kertonut hanen ja Joelin hyvasta keskinaisesta kontaktista. Tallaista koke-
musta menestymisesta ja itsenaisesta selviytymisesta voi pitaa Joelia vahvista-
vana ja itseluottamusta kasvattavana (ks. Rutter 1987, 328). Opettajan mukaan 
Joel aikoi osallistua myos nuorisotoimen jarjestamalle hiihtolomaleirille. 

6.2 Kotikeskeinen perhe 

Joelin sijaisaitina oli hanen biologisen isansa sisko. Perhehoitolasten tapaan 
(Gardner 1995, 174-175; Valkonen 1995, 98) Joel piti sijaisvanhempia vanhem-
pinaan ja sijaisperhetta perheenaan ja laajensi sita sisallyttamalla siihen biologi-
sen sisarensa. Joel ei pitanyt sijaisveljia todellisina veljinaan, mika tuntui hanen 
pitkaaikaisen sijoitushistoriansa ja hanen ja veljesten valis en pienen ikaeron 
perusteella yllattavalta (vrt. Gardner 1995, 174-175). Ohessa katkelma Joelin 
haastattelusta. 

KV: Mita saa kertosit mulle keta sun perheeseen kuuluu 
J: ymm no ainakin tassa ii kaksi vaikka ne ei kylla mun oikeeta isoveljee 00 mulla on kylla 
yks sisko ja mutta kumminkin niin isoveli kaks isoveljee ja sitten aiti .. ja sitten isa joka ei 
enaa asu tassa siella vanhassa kodissa 
KV: miten saa tuut toimeen aitin kanssa 
J: ihan hyvin 
KV: mites saa sen isan kanssa tuut toimeen 
J: no en nyt tie ... kylla rna sen kans tuun toimeen 
KV: miten isoveljien kanssa 
J: no niista rna en valita (?) paljoo 
KV: mistas ne johtuu 
J: rna yritan arsyttaa niita 
KV: Miten saa arsytat niita 
J: (naurahdus) haukkuu 
KV: nomiksi 
J: en rna tie ne ruppee aina valittaan 
KV: saaksaa sitte turpaas 
J: tottakai 
KV: onko sulla sitten hyva olla 
J: ei (molemmat nauramme) ei se uskalla nakojaan lyoda etta sattuu paitsi joskus voi sat-
tua 

Joelin sisaruussuhteissa biologinen sisaruus meni sosiaalisen sisaruuden edelle, 
vastaavasti kuin Valko sen (1995, 95) tutkimilla sijaislapsilla. Joel antoi ymmar-
taa tavanneensa sisarensa edellisena kesana, mika ei sitten aidin kertoman mu-
kaan vastannutkaan todellisuutta. Joel mainitsi elamaansa kuuluviksi muiksi 
aikuisiksi mummonsa, siskonsa, serkkunsa ja enonsa. 

Sijaisvanhemmat olivat eronneet eika Joelilla ollut kontaktia sijaisisaan. 
Aiti kertoi veljien ja is an tapaavan toisiaan saannollisesti. Sosiaalityontekija oli 
ymmartanyt niin, etta Joel oli ollut alusta asti enemman sijaisaidin lapsi eika 
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isan menettaminen ollut merkinnyt hanelle kovinkaan paljon. Joelin suojaa-
vuuden kannalta tama ajatus saa vahvistusta Rutterilta (1987, 319-325). Hanen 
mukaansa perheen ristiriidoissa yksi hyva vanhempi-lapsi -suhde suojaa lasta. 

Joelin isoveljet olivat ialtaan 13 ja 17 vuotta, ja heidan suhteensa Joeliin oli 
aina ollut hyvin riitainen. Sisarkateus ja sisarusten keskinaiset riidat ovat varsin 
yleisia ja normaaleja ilmi6ita, ja sita kautta opitaan monia elamassa tarvittavia 
sosiaalisia taitoja. Huono suhde yhden ihmisen kanssa ei valttamatta verso ylei-
sesti ihmissuhdetaitoihin. (Poikkeus 1995, 122; Lehtonen, Rutanen & Puura 
1997,31.) 

Vanhempien puuttuessa riitatilanteisiin keskeisena pidetaan osapuolten 
oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua (Lehtonen ym. 1997, 31). Epaoi-
keudenmukaisuudesta saattaa antaa viitteita oheinen Joelin haastatteluvastaus 
syntymapaivien viettamisesta: "ei ku aiti ei paasta [kavereital eika mulle mitaan kakkua 
tee mun synttareille (yskaiseel ei koskaan kylla noitten synttareille tehdaan vaikka kaikkia mita 
kaikkia". Toisaalta Hurmeen (1995, 155) mukaan tutkimuksissa on osoitettu, etta 
saman perheen sisarukset elavat ikaan kuin eri elamaa ja heidan kasvuymparis-
t6nsa poikkeavat paljon toisistaan. Osa tasta erilaisuudesta johtuu siita, etta 
vanhemmat kohtelevat lapsiaan eri lailla. Lisaksi lap set usein kokevat tulevansa 
kohdelluksi eriarvoisesti, vaikka vanhempien kohtelussa ei olisikaan eroa. 

Sijaisvanhemmuuden yksi suurimmista haasteista on kuitenkin omien ja 
sijoitettujen lasten valinen suhde (Valkonen 1995, 78). Joelin perheessa kaikilla 
pojilla oli samanlaiset ty6tehtavat, jotka he aidin mukaan hoitivat yleensa moit-
teettomasti. Naita olivat imurointi ja tavaroiden jarjestely kerran viikossa, asti-
oiden peseminen kaksi kertaa viikossa, mat on ulosvienti ja lattian luuttuaminen 
kerran kuukaudessa seka roskapussin vienti. Tallaisten tehtavien hoitaminen 
osoittaa minusta aidin jameraa ohjausta seka my6s Joelin vastuuntuntoa ja kay-
tann6n toimintakykya (ks. Haapasalo ym. 1991, 91-95), vaikka han saikin hie-
man moitteita tehtavien suorittamisesta. Tasapuolisuudesta viestinee se, etta 
vanhin veli oli tuonut Joelillekin tuliaiskaramelleja laivamatkalta. Bardy (1989, 
29) siteeraa Vinterheldia, jonka mukaan perhesijoituksessa syntyvat suhteet 
ovat hyvin moninaiset, ja hanen tutkimissaan kaikissa sijaisperheissa oli ristirii-
taisia tunteita, kuten ehka kaikissa muissakin perheissa. 

Joel kertoi kotona olevista saann6ista, palkitsemisesta ja rankaisuista. 
Huonearestiin olivat johtaneet riidat koulussa ja varastelu, josta han totesi: "rna 
oon sen lopettanu". Aidin kasvatusmenetelmana oli puhuminen, jolla han oli yrit-
tanyt selvita mahdollisimman pitkalle. Rangaistuksina oli tarvittu tukkap6llya 
ja kotiarestia, jotka olivat tuottaneetkin toivottuja tuloksia. Aiti koki, etta hanen 
taytyi olla Joelille tiukempi kuin taman veljille. Aidin jamakkyys vanhempana 
ja vastavuoroisesti Joelin mukautuminen aid in vaatimuksiin nakyvat tassakin, 
mika tukee Joelin suojaavaa prosessia (ks. Rutter 1987, 326). Aidin kokemuksia 
Joelin hallinnasta voi osaltaan tulkita FAS-lapsen kasvattajan stereotypiasta 
poikkeavana (vrt. Kleinfeld 1993a, 16). 

Aiti oli asettanut Joelille selvia kayttaytymisrajoituksia, mutta hanen oli 
sallittu vapaasti liikkua kotiymparist6ssaan. Seka rajoitusten etta toisaalta liik-
kumisvapauden on todettu olevan yhteydessa pojan suotuisaan itsearvostuk-
seen (Kalliopuska 1984, 70-71; Valimaa ym. 1994, 78). My6s ulkoilu oli Joelille 



127 

hirkea asia. Han harrasti vuodenaikojen mukaan eri liikuntalajeja, mihin la-
hiymparisto soveltui vallan hyvin. Sosiaalityontekija piti kuitenkin perheen 
asuinaluetta Joelin kehityksen yhtena riskitekijana alueen sosiaalisen rakenteen 
vuoksi. Taman han ilmaisi seuraavasti: "Ja se on X-katu ja siina on no vanhana lasten-
suojelutyontekijana tietysti tietty 010 jo siita X-kadun asumisesta." 

Perheen yhdessaolo koostui paivittaisesta yhteisesta ateriasta, jolloin kes-
kusteltiin paivan kulusta. Joel piti syomista yhtena tarkeimmista asioista ela-
massaan, mika saattaa liittya myos yhdessaoloon ja sen myonteiseen kokemi-
seen. Joelilla ei ollut ollut koskaan minkaanlaisia syomisvaikeuksia, joten silta 
os in han poikkesi tyypillisista FAS-Iapsista. Aiti kertoo oheisessa lainauksessa 
perheen muusta yhdessaolosta. 

sit valiin Joel tulee tota noin kayn koirien kanssa lenkilla ja noin niin tulee sitten mukaan 
ja tallai ja sitten no koirien myota mulla on harrastus etta rna kayn nayttelyssa niin on sit-
ten kesaisin aina joskus mukanakin ollu sitten kun on huvittanut lahtee ja uimassa mita 
kesaisin nyt sitten on kayty 

Sijaisaiti kertoi suhteestaan Joeliin: "vaikka han kylla tietaa etta hanella on toinenkin aiti 
mutta aitihan mina oon". Han oli myos psykologinen vanhempi Joelille (ks. Kahko-
nen 1991, 58; Valkonen 1995,4-8). Han oli sitoutunut vanhemmuuteen ja Joelin 
aitina olemiseen, joten sijoitus vaikutti pysyvalta. Se omalta osaltaan turvaa Joe-
lin kasvuolosuhteiden vakauden (ks. Bardy 1989, 12; Kananoja & Turunen 1996, 
59-60). Aiti ei ilmaissut tunnesuhdettaan Joeliin, silti edella kuvattujen asioiden 
perusteella hanta voi pitaa Joelin elamassa suojaavaa prasessia tukevana (ks. 
Rutter 1987, 321). 

Aiti kertoi perhetilanteen helpottumisesta avioeron myota. Aikoinaan per-
heen ongelmat olivat tulleet myos sosiaalityontekijan tietoon. Perheet ovat hy-
Yin monimutkaisia ja muuttuvia sosiaalisia ryhmia, ja perhe on usein lapselle 
seka turvan etta psyykkisen kuormituksen lahde (ks. Kahkonen 1991, 8; Polkki 
ym. 1994,39; Kajava 1997, 30). Ohessa aidin haastattelusta katkelma. 

kun rna olin viela naimisissa niin useimman vuoden semmosta kauheen kireeta ja rna itse 
hirveen hermostunu koko ajan rna en sietanyt yhtaan mitaan en lapsilta ja nain etta tota 
noin niin nyt kun taa tilanne on muuttunu ja rauhottunu niin silloinhan rna menna toho-
tinkin enemman niinkun en rna missaan tuolla viihteella kayny mutta enemman sillon 
olin sitten vaan pois kotoo koska rna en jaksanut olla siella niinnyt se sitten tietysti on-
neks kun kaikki asiat on ihan hyvin 

Joelin vanhemmuutta aiti piti rankkana, mutta han piti kaikkia lapsiaan rasitta-
vina. Paiva kerrallaan etenemalla han tuntui jaksavan. Opettaja oli havainnut 
aid in vasymyksen. Aidin jaksaminen tuntui hyvin keskeiselta koko perheen 
hyvinvoinnissa. Tyotovereiden kanssa aiti keskusteli vahan, joten heilta han sai 
varsin rajallisesti sosiaalista tukea (ks. Stone ym. 1988, 185). Han ei tuntunut 
kaipaavan tukea sosiaalityontekijaltakaan. Saattaa olIa, etta aidin omat voima-
varat olivat sosiaalista tukea kantavammat (ks. Kahkonen 1991, 10). Korhosen 
ym. (1989,70) perherakennemuutostutkimuksessa kaikki vanhemmat eivat kai-
vanneet apua lapsen oireilusta ja ongelmakayttaytymisesta huolimatta. Perhe-
neuvolan raoli sosiaalisena tukijana aid in aikaisemman kokemuksen peru steel-
la oli seuraava: "Ei mun mielesta naista tammosista niin ei niista keskusteluista mita oli niin 
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rnun rnielestii sitten yhtii tyhjiin kanssa." Tassa hanen kokemuksensa emotionaalisesta 
sosiaalisesta tuesta oli samanlainen kuin Leevin vanhemmillakin ja yhta riitta-
maton kuin yleensa (Stone ym. 1988, 185). 

Joelin elamanpiiri keskittyi kotiin, sen ymparistoon seka kouluun. Perhe ei 
tuntunut tekevan vierailuja sukulaisten tai ystavien luo eika heilla tuntunut 
kayvan vieraita. Aiti ei tarttunut puheeseen isoaidista. Perhe eli omaa elamaan-
sa, josta sosiaalityontekijakin oli taysin ulkopuolella. Molemmilla osapuolilla 
saattaa olla tallaisissa tilanteissa valttamiskayttaytymista, jota pidetaan stres-
saavissa tapahtumissa yhtena yleisemmista selviytymiskeinoista (Stone ym. 
1988,189-191). 

Sosiaalityontekija oli tarjonnut kesalla aidille sosiaalista tukea hankkimalla 
Joelille kesalomaperheen ja tiedottamalla pienryhmatoiminnasta (ks. Stone ym. 
1988, 184-185), mutta aiti oli torjunut avun. Sosiaalityontekija tuntui olevan pahoil-
laan oman tyonsa tuloksettomuudesta. Ohessa hanen haastattelukatkelmansa. 

rniiii hankin sille sen paikan (--) kaikki oli sovittu sitten tiiii perhe rnihkii Joelin piti rnen-
nii niin otti rninuun yhteyttii ja sano ettii ei Joel tuukkaan et iiiti on soittanu et se soittaa ja 
keskustelee siittii asiasta rnun kanssa se ei 00 tiinii piiiviinii rnulle sitii kertonu et se Joel ei 
sinne niinku rnenny ja tota nyt ku rnii oon ollu puhelinyhteydessii niin nyt rnii sit sanoin 
et Joel ei rnenny (--) niin se sano et juu ei se piiiisikin tuohon kavereiden sarnallalailla rnii 
oon yrittiiny iiitiii niiihin ryhrniin rneillii sernrnonen yksinhuoltajien ryhrnii alko kysyin et-
tii oisko hiin kiinnostunu ettii se vois saada sieltii ryhrniistii ja sitten niillii kun on niitii 
rnuitakin ettii vois toisten kans jutella ja siinii vois syntyii sitten joku tiillanen jatkuvaki et-
tii vois sitte niinku soitella ja tutustua kerran se kiivi sit se lopetti senkin rnii kuulin sit sil-
tii ryhrniin vetiijiiltii 

Aineistonkeruun aikaan sosiaalityontekija oli pyrkinyt aidin toiveen mukaisesti 
tarjoamaan sosiaalista tukeaan etsimalla informaatiota miestukihenkilotoimin-
nasta (ks. Stone ym. 1988, 184-185). Aiti kertoi myos sosiaaliviraston ehdotuk-
sesta hankkia Joelille viikonloppuperhe, jotta han itse saisi levata kerran kuu-
kaudessa. Tasta aidin perusteluja: "Et nyt varsinkin kun rnii oon ihan niinkun yksin niin 
se tekis ihan hyviiii ettii sais edes sillon tii1l6n sitten niin pikkusen hengiihtiiii." 

Aidin voimavarojen osoituksena ja omatoimisena ongelmanratkaisukeino-
na (ks. Stone ym. 1988, 193-194) oli Joelin osallistuminen nuorisotoimen kesa-
leirille. Tasta jarjestelysta aiti ei kuitenkaan ollut kertonut sosiaalityontekijalle. 

6.3 Kaveruussuhteet riitaisia 

Kotipiirissa Joelilla oli paljon toverisuhteita, mika Poikkeusta (1995, 126-128) 
mukaillen viittaisi sosiaaliseen kompetenssiin. Hanella oli ollut myos yksi hyva 
ystavyyssuhde, mutta nyt tama ystava oli muuttanut pois. Parhaaksi ystavak-
seen Joel nimesi koulutoverinsa. Yhteisella automatkallamme han kertoi yhdes-
ta luokkansa tytosta, josta han oli pitanyt erityisen paljon. 

Aidin mukaan Joelille kaverit olivat tarkeita, mutta kotiymparistolle omi-
naisesti he eivat vierailleet toistensa kotona. Joel viihtyi itseaan nuorempien 
seurassa, koska han halusi olla johtaja. Joelin ja kavereiden toiminta kiertyi lii-
kunnan ymparille. Nykyisen parhaan kaverinsa kanssa Joel oli napistanyt kau-
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pasta, vastaisen varalle aidit olivat yhdessa sopineet tarvittavista toimintata-
voista. 

Aggressiivisuus nakyi Joelin kaveruussuhteissa niin kotona kuin koulus-
sakin. Kotiymparistossa saattoi vaikuttaa sekin, etta Joelilla ei ollut muiden 
kanssa tasavertaisia mahdollisuuksia solmia kontaktia ikatovereihin, koska han 
oli koulussa kotiymparistonsa ulkopuolella (ks. Haapasalo ym. 1991,96). Kou-
lussa ongelmaksi muotoutunut aggressiivisuus syntyi opettajan mukaan nain: 
"Et se asia ei niinku periaatteessa ei hanelle kuulu tippaakaan mutta han nakee vaan etta tassa 
an tilaisuus menna ja sitten ja sit han niinkun nyt tamanaamuisessa tilanteessa niin han ali ta
dennut yhelle sankarille etta kylla ali sitten mukava lyMa." Haastattelussa Joel itse kertoi 
yhdesta tapauksesta, johon han oli kaynyt kasiksi seuraavasti: "Silla an kuulalait-
teet yhtena paivana se heitti meneen se kampattiin siitta syysta se suuttu suuttu suuuttu." 

Joelin suhteessa luokkatovereihin oli kaytoshairioon viittaavia piirteita (ks. 
Suomen psykiatriyhdistys 1997, 47-48), joita Aronsonin (1984, 13) mukaan on 
tavattu alkoholistien lapsilla verrattain usein. Opettaja kertoi Joelin olevan 
luokkatovereitaan kohtaan niin aggressiivinen, etta he olemassaolollaan taval-
laan hairitsivat hanta. Toisten oli ollut vaikea aina ymmartaa Joelin kayttayty-
mista, ja hanen arvaamattomuuttaan oli pidetty pelottavana. Tallaista kayttay-
tymista on pidetty toverisuhteissa hyljeksityn lapsen ominaisuuksina (Poikkeus 
1995, 130; Nabors 1997, 111). Joelin kayttaytymisen ristiriitaisuus tai eri tilan-
teissa ilmeneva erilainen sosiaalinen kompetenssi (ks. Poikkeus 1995, 126-128) 
ilmeni siten, etta liikuntatunneilla han oli auttavainen ja pidetty toveri. Sen 
avulla olisikin mahdollisuus edistaa Joelin auttamiskayttaytymista ja suhteita 
toisiin oppilaisiin (ks. Telama & Laakso 1995, 286). Toisaalta luokka oli ollut 
ryhmana olemassa vain yhden lukukauden, joten Poikkeusta (1995, 123-136) 
mukaillen sen sosiaalinen rakenne ei viela ollut vakiintunut. 

Joelin kontaktinotossa tovereihin ja veljiin saattavat nakya FAS-lapsille 
ominaiset puutteelliset sosiaaliset taidot, joita voi pitaa myos lasten oppimis-
vaikeuksia heijastavana (Morse & Weiner 1996, 260). FAS-lasten kontaktion-
gelmien on havaittu viestivan psykopatologiastakin (Steinhaus en 1996, 230), 
mutta Joelilla ne voivat yhta hyvin olla peraisin hanen kokemistaan negatiivi-
sista eIamamuutoksista, joiden on todettu aiheuttavan hairiokayttaytymista. 
Myos negatiivinen minakuva vaikuttaa vuorovaikutusta koskeviin odotuksiin 
ja heikentaa sosiaalisten taitojen kayttoonottoa (Poikkeus 1995, 132). Joelin tove-
risuhdeongelmia puutteellisine sosiaalisine taitoineen voi pitaa osin FAS:sta 
seuranneena toiminnanvajavuutena ja haittana, ja niihin nayttaa liittyvan hanen 
riskiprosessiaan kuormittavia ominaisuuksia (vrt. Rutter 1987, 327-328). 

6.4 Joel jai tatinsa perheeseen 

Aidin mukaan Joel oli tietoinen omasta biologisesta taustastaan ja perheen vaih-
tumisen syysta. Joelin kehityksen kannalta myonteisena voi pitaa sita, etta sijoi-
tuksen alussa hanella oli ollut yhteys molempiin biologisiin vanhempiinsa (ks. 
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Bardy 1989, 13). Sittemmin se oli rajoittunut vain kontaktiin biologiseen isaan, 
mutta joitakin vuosia sitten isa oli kuollut. 

Joelin biologinen aiti asui lahistolIa, ja muisti poikaansa lahettamalla syn-
tymapaiva- ja muita kortteja. Joel elatteli toiveita aidin paranemisesta. Niinpa 
se, etta aiti oli olemassa mutta kontaktia haneen ei olIut, saattoi lisata Joelin 
syyllisyytta siita, etta aiti oli hylannyt hanet (ks. Maenpaa & Torronen 1996, 37). 
Joelin ja aidin yhteydenpitoa ei ollut yritetty kaynnistaa. Joel oli sijoitettu biolo-
gisen tatinsa perheeseen n. 2-vuotiaana suoraan biologisilta vanhemmiltaan. 
Ajasta ennen sita sijaisaiti kertoo seuraavassa haastattelukatkelmassa. 

siella oli ihan koko ajan naita ongelmia (--) ja Joel oli lastenkodissa siina yheksan kuu-
kauden iassa noin pari kolme kuukautta ja sitten sai naa vanhemmat takasin mut sit se 
tilanne vaan oli jatkuvasti tammosta ryypattiin vaan etta mun aiti asui samassa taloudes-
sa kun naa niin sita lasta vietiin aina sinne mun aitille et niilla oli sen verran tolkkua et ne 
tajus sitte vieda sen pojan poies (--) niin mun aiti sit soitti tonne sosiaalitoimistoon kun se 
rupes se touhu oleen semmosta taa aiti otti niinku sen pojan ensiksi ittelleen mut sit meil-
la oli siina mun aa tan toisen veljen lapsen rippijuhlat niin han tuli tan Joelin kans sinne ja 
sit Joel jai meille 

Joel oli kokenut monia elamanmuutoksia ja hylkaamisia, silla han oli joutunut 
irrottautumaan biologisista vanhemmistaan seka myoskin isoaidistaan, joihin 
hanella oli saattanut syntya kiintymyssuhde lyhytaikaisesta lastenkotisijoituk-
sesta huolimatta (ks. Andersson 1989, 160). Toistuvat hylatyksitulemisen koke-
mukset saattavat nakya Joelin levottomuudessa ja alhaisessa itsearvostuksessa 
(ks. Johnson & Bradlyn 1988, 68; Autti-Ramo 2000, 409). Joelin sijoitushistoriaa 
ajelehtimisineen voi pitaa hanen riskiprosessia kuormittavana (vrt. Rutter 1987, 
324-328), ja se todentaa lastensuojelussa tunnetun Bardyn (1989, 16-17) luon-
nehtiman klassisen helmasynnin. 

Joelin sijoittuminen nykyiseen perheeseensa tuntui sattumalta, sijaisaiti ei 
tuonut esille omaa motiiviaan Joelin ottamiseen. Saattaa olIa, etta perhe on mo-
nien sukulaisperheiden tapa an pitanyt Joelin velvollisuudentunnosta (ks. Bardy 
1989, 31). Tasta antavat viitteita myos se, etta sosiaalityontekija kertoi sijoituk-
sen olleen ensi vaiheessaan valiaikaista, ja etta perhe oli eparoinyt ryhtymistaan 
sijaisperheeksi. Motiivien ohella monet muut tekijat vaikuttavat sijoituksen on-
nistumiseen (Kahkonen 1991, 53), joten ne saattavat olla Joelin kannalta motii-
via merkityksellisempia. 

Sosiaalityontekijan mukaan kriittisista vaiheista huolimatta nykyinen per-
he oli Joelin etu sen suoman turvallisuuden ja tunnepohjaisen sukulaissidoksen 
vuoksi. Joel oli joutunut kaymaan lapi sijaisperheen monia kriisivaiheita omien 
traumaattisen elamankokemustensa lisaksi, ja ne olivat saattaneet jattaa haneen 
jalkensa. Naista sosiaalityontekija ei kuitenkaan ollut Joelin kanssa keskustellut. 
Hanesta sijaisaidilla oli kokonaisvastuu Joelin elamasta. Sosiaalityontekijan 
haastattelu vahvisti aid in roolia Joelin suojaavaa prosessia tukevana (ks. Rutter 
1987,321). 
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6.5 Menestysta koulussa siirroista huolimatta 

Joel oli tyypillisen erityisopetuksen oppilaan tavoin ollut monien erityispalvelu-
jen ja -jarjestelyjen kohteena jo ennen kouluikaa (Kuusela ym. 1996, 142). Kou-
lunkayntia oli lykatty vuodella, mutta silti oikeaa koulusijoitusta ei ollut loyty-
nyt. Siina han ei poikkea erityisoppilaista (ks. Strommer & Jahnukainen 1996, 
340) eika suomalaisista FAS/FAE-lapsista (ks. Autti-Ramo 1997a, 279). 

Joel oli aloittanut koulunkayntinsa mukautetussa opetuksessa, jossa viiden 
kouluviikon jalkeen oli todettu, ettei han kuulu sinne hyvan tasonsa vuoksi. 
Todennakoisesti Joelin koulukypsyytta oli arvioitu sairaalassa, ja mukautettuun 
opetukseen kelpuuttamiseen liittyneisiin testituloksiin ovat saattaneet silloin 
vaikuttaa muut tekijat (ks. Haapasalo ym. 1991, 85). Joel oli osannut lukea en-
nen koulun aloittamista, mika ei liene tuossa vaiheessa mukautetun oppilaille 
kovinkaan yleista. 

Mukautetusta opetuksesta Joel oli siirretty sopeutumattomien opetukseen, 
mita aiti pHi hatikoityna paatoksena. Sittemmin sijoitus olikin todettu vaaraksi 
vaihtoehdoksi. Tata koulua aiti kuvasi seuraavasti: "Se oli aivan hatikoity paatos et 
meni sinne O:n tarkkikselle se oli sen yhden lukukauden siella siella se poika muuttu se oli niin 
kamalaa se menD siis se oli kerta kaikkiaan et ku siella opettajalla meni siis siihen jarjestyksen 
pitamiseen kaikki oppitunnit melkein." Sen jalkeen Joel oli siirretty yleisopetukseen, 
jossa han oli suorittanut toisen luokan. Alku oli sujunut Joelilla moitteettomasti, 
mutta kevaalla riidat luokkatovereiden kanssa olivat olleet paivittaisia. 

Neljanteen koulusiirtoon oli ollut syyna perheen asuinpaikan muuttumi-
nen. Uudessa yleisopetuksen koulussa Joelilla oli ollut puolen vuoden ajan 
apunaan kouluavustaja. KevatlukukaudeUa opettaja oli vasynyt niin suureen 
luokkaan kuin myos Joeliin. Siksi aiti, opettaja ja koulupsykologi olivat pohti-
neet vaihtoehtoisia koulusijoitusmahdollisuuksia ja paatyneet nykyiseen ali suo-
rittajien luokkaan. Tama koulusijoitus osoittaa Joelin kuuluvan uutta tukea tar-
vitsevien erityisoppilaiden ryhmaan (ks. Kuusela ym. 1996, 173). Oheisessa 
haastattelukatkelmassa on aid in tuntemuksia koulusiirtojen vaikutuksista. 

ja kyllahan me siita monet huudot ja tappelut sitten oli taalla kotonakin niin sen touhuis-
ta siella ja yritin sille puhua sita etta kun taytys yrittaa (--) ja kylla rna sen tiedan et ei naa 
00 ollenkaan ollu hyvaks naa niin monet kouluvaihdokset jatkuvasti etta aina uudet op-
pilaat ja uus opettaja ja aina uudet kuviot niin ei koska Joel on semmonen lapsi etta han 
tarttis sen ihan sen saannollisen paivarytmin ja tammosen tutun turvallisen ympariston 
siina ei sais niinku mitaan ylimaarasia olla 

Aidin mielesta Joelilla oli oUut onnea, koska nykyiselle luokaUe oli oUut vaikea 
paasta. Han oli erittain tyytyvainen ratkaisuun ja nykyiseen opettajaan, eika 
tyytyvaisyytta vahentanyt sekaan, etta Joelilla syntyi edeUeenkin koulussa riito-
ja, tappeluja ja ongelmia. Aiti oli pyrkinyt tarjoamaan sosiaalista tukea (ks. Sto-
ne ym. 1988, 184-185) Joelille keskustelemalla hanen kanssaan kouluasioista, 
vaikka han pitikin sita tuloksettomana. 

Opettajaa oli hammastyttanyt Joelin kouluhistoria. Han arveli kayttayty-
misongelmien vaikuttaneen luokkasiirtoihin, ja tallaisiin oppilaisiin luokan-
opettajat ovatkin asennoituneet yleisesti kielteisesti (Chazan 1994,271; Moberg 
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1998, 146). Oppimisvaikeuksia Joelilla ei ollut erityisopetuksen siirtoon johtavi-
na syina. Ohessa opettajan haastattelusta katkelma. 

kun Joel on ollu ku kiertopalkinto siina kun mulla on semmonen tunne etta se edellinen 
opettaja oli vaan ihan olisko ollu vajaan vuoden tekemisissa sehan nyt on vahan arka asia 
menna kyseleen silla tavalla etta miksi ette parjanneet sen kohdalla (naurua) koska sii-
henhan ma haluaisin niinku selvyyden etta tilanteessa jossa lapsella on niin sanotusti 
paallystakki ja tota lapsella ei mun nakokulmastani 00 tota tallasia suoranaisia oppimis-
vaikeuksia on tallasia keskittymisvaikeuksia ja etta taytyy niinku pysahdyttaa siihen asi-
an aarelle niin missa se oli se lukko sitten 

Sosiaalityontekija piti myos lukuisia koulusijoituksia negatiivisimpina asioina 
Joelin elamassa, ja osaltaan han arveli naihin siirtoihin vaikuttaneen seka perhe-
tilanteen etta FAS:n. Nayttaa silta, etta Joelin koulutielle oli kuormittunut monia 
elamantapahtumista seuranneita haittatekijoita, joita voi pitaa ongelmia kasaa-
vina ulkoisina tekijoina (ks. Ihatsu, Ruoho & Happonen 1996, 223-224). Omasta 
osuudestaan koulusiirrossa sosiaalityontekija kertoi nain: "Etta kyl ne niinkun moi-
sin todella halunnut olla niissa neuvotteluissa mukana ja tuota jotenkin niinku sillai etta se ois 
pitany niinku akimmin loytya se oikea koulumuoto." 

Joelin koulumuoto oli uudenlainen seka hanen kunnassaan etta yleensakin 
ala-asteella (vrt. esim. Kuusela ym. 1996,137-174). Fyysisesti koulu oli integroi-
tu yleisopetuksen yhteyteen, mutta alisuoriutujien luokat sijaitsivat erillisessa 
rakennuksessa. Naissakaan kouluissa ei ollut integraatiota siihen tarjoutuvista 
paivittaisista mahdollisuuksista huolimatta (ks. Kuorelahti 1996a, 83-84; Mo-
berg 1998, 153-154). Tamankaltainen koulusijoitus ilman toiminnallista integ-
raatiota pitaa ylb institutionaalista diskriminaatiota (ks. Moberg 1998, 142; 
Vehkakoski 1998, 90). Se on vahvistanut Joelin poikkeavuutta ja tuottanut sosi-
aalista aliarvostusta (ks. Saloviita 1998, 173). Edella esitetyn perusteella sita voi 
pita a Joelin riskiprosessia kuormittavana, koska se on heikentanyt hanen itse-
tuntoaan ja itsearvostustaan seka lisannyt negatiivisia ketjuuntuneita kokemuk-
sia hanen elamassaan (vrt. Rutter 1987, 325-329). Joelin etuna voi pitaa sita, etta 
ryhma ei sijoitu perinteisiin erityisopetuksen muotoihin, joten luokkamuotoon 
sinallaan ei liity perinteista kielteista leimaa (ks. Kuorelahti 1996b, 263). 

Luokassa noudatettiin yleisopetuksen opetussuunnitelmaa. Opettajalla ei 
ollut aiempaa kokemusta uudenlaisesta koulumuodosta, joka nyt oli ollut kay-
tossa puolen vuoden ajan. Pienryhmaopetuksen tarve maaritti luokalle sijoit-
tumisen. Joel tarvitsi tata FAS:n ja mukautettuun opetukseen liian hyvan oppi-
miskykynsa vuoksi. Luokka oli kymmenen kolmas- ja neljasluokkalaisen oppi-
laan yhdysluokka. Fyysisilta tiloiltaan se oli heikko. Luokkatila oli ahdas, sa-
moin eteinen ja muutkin yhteiset tilat. Niita opettaja ei kuitenkaan moittinut. 

Havainnoidessani Joelin koulupaivaa han oli unohtanut matematiikan kir-
jan kotiin, mutta tehtavia tarkistettaessa opettajan kysyessa han muisti oikein 
laskutehtavat ja niiden vastaukset. Tuntityoskentely eteni rauhallisesti opetta-
jan johdolla. Joel seurasi opetusta, vaikkei han koko aikaa siihen keskittynyt-
kaan, muttei han myoskaan hairinnyt muita mitenkaan silmiinpistavasti. 

Koska ties in Joelin repaleisen kouluhistorian, hanen oma myonteinen 
asennoitumisensa koulunkayntiin ja menestymisensa siella tuntuivat yllattaval-
ta, varsinkin jos til annetta vertaa yleisemmin FAS-Iapsiin. Han poikkesi FAS-
lapsista siina, ettei hanella tarkkaavaisuushairioita lukuunottamatta tai niista 
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huolimatta oUut oppimisvaikeuksia. Hanen suoritustasonsa oli vastaava kuin 
monilla Kumpulaisen (1994, 73) tutkimilla hairiintyneilla lapsilla. Ongelmien 
runsaus ei valttamatta heijastu negatiivisesti oppimistuloksiin. Ohessa katkel-
rna Joelin haastattelusta. 

KV: No millaista koulussa on 
J: ihan mukavaa 
KV: Mika siella on parasta 
J: liikunta valkka matsku enkku aineet valkka kaikki tammotteet 
KV: kaikki on mukavaa 
J: melkein opettajakin on kiva 
KV: minkalainen se sun opettaja on 
J: ihan kiva .. taydellinen 
KV: onko 
J: on 
KV: se on kauniisti sanottu opettajasta,saa tuut opettajan kanssa hyvin toimeen 
KV: miten sulla koulutehtavat sujuu 
J: no muuten hyvin mutta laksyt on aina tekematta joskus joskus teen ja joskus en 

Joelin myonteiset koulukokemukset olivat vastaavia kuin erityisopetuksessa 
olevilla yleensakin (esim. Jahnukainen 1995, 52-53), ja erityisesti hyva opettaja-
oppilas -suhde oli hanen etunsa. Opettaja kuvasi suhdettaan Joeliin ailahtele-
vaiseksi mutta rehelliseksi. Hanesta tuntui, etta Joel piti hanesta niin kuin han 
itsekin piti Joelista negatiivisistakin tuntemuksistaan huolimatta. Koska opetta-
ja oli niin tarkea Joelille, oli han Joelin suojaavaa prosessia tukeva. Han vaikutti 
omalIa kayttaytymiseUaan Joelin itsearvostukseen ja itsetuntoon. Han oli os al-
taan siivittamassa Joelin koulumenestysta ja lievittamassa ketjuuntuneiden ne-
gatiivisten koulukokemusten vaikutuksia (ks. Rutter 1987, 325-329). Oppimisen 
kannalta opettaja piti Joelia helppona oppilaana. Han sai osaamisestaan myos 
onnistumisen kokemuksia verratessaan omaa ja toisten osaamista. Rutteriin 
(1987,328) nojaten Joelin hyvaa koulumenestymista voi pita a hanen suojaavaa 
prosessiaan tukevana. Ohessa on opettajan kuvausta Joelin koulunkaynnista. 

Hyva semmonen hoksaavainen sen jalkeen kun (--) hanet on saanut pysahtymaan sen 
asian aareen jaja oppimaan sen asian niin han suoriutuu siita sillain ihan ihan reippaasti 
(--) ja englannissa [on hyval tossa tommosessa kirjottamisessa eli tota noin niin hirveen 
hyvin ne mita on naa kirjotussaannot sit erittain kaunis pojal-pojalle aivan harvinaisen 
kaunis kasiala ja lukemisessa ilmeikas sisallonymmartava lukutyyli kylla se pystyy etsi-
maan esimerkiks tietoo tekstista kato kun ma mietin nyt tota mun niin sanottuja 
alisuoriutujaporukkaa niin Joelilla ei 00 niita puutteita tallasten loruttelujen ja muitten 
tammonen ulkoaoppimishomma niin Joel on taatusti niitten ekojen joukossa jotka on op-
pinu asian ja ja osaa sen toistaa ja jossakin englannin kielessa niin englannin sanojen mie-
leenpainaminen niin niin on Joelille 0-0 ainakin tuohon porukkaan verrattuna niin todel-
la vaivatonta ihan kautta linjan liikunnassa on hyva ihan 

Koulumenestys on FAS-Iapsilla korreloinut alykkyystestitulosten kanssa posi-
tiivisesti (Streissguth ym. 1991, 584), joten Joel ei tayta tyypillisen FAS-Iapsen 
kriteeria heikkolahjaisuudesta tai edes kehityksen jalkeenjaaneisyydesta. Opet-
tajaa ihmetytti Joelin taitojen aliarvioiminen. Normaali menestyminen matema-
tiikassa on erityisen myonteista, koska tutkimuksissa FAS-Iasten matemaattiset 
vaikeudet ovat oUeet huomattavia ja osoittautuneet varsin pysyviksi (esim. 
Streissguth ym. 1996, 157-158). Aidinkielen taidot olivat Joelilla myos hyvat, 
painvastoin kuin useimmilla FAS-Iapsilla. Joel poikkesi tyypittelysta myontei-
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sesti hienomotorisilta taidoiltaan, vaikka han oli vasenkatinenkin. Opettajan 
mukaan Joel poikkesi luokkatovereistaan seka positiivisesti etta negatiivisesti: 
hanella oli oivaltamiskykya mutta myos kayttaytymisongelmia. Ongelmakayt-
taytyminen keskittyi valitunneille, ja se alkoi yleensa jo luokasta ulos siirrytta-
essa. Keskittymiskyvyttomyys ilmeni kotona ja koulussa, ja sita kuvaa oheinen 
opettajan haastattelukatkelma. 

sillii on vain se puute ettii se ei pysty keskittymiiiin aina sillii tavalla ettii hiin alottas sen 
asian asian niin kuin pitiiii ja hajottaa itteesii niinkun tekemiiiin montaa montaa asiaa ker-
rallaan ettii hiin saattaa niinkun yhtii iikkiii kato sitten sen tekemisen lomassa (--) ettii 
hiinpii piirtiiiikin jonkun niin hiin vaan vetiisee sieltii iikkiii sieltii piirustuspaperia yhtii 
iikkiii hiin on ihan eri maailmoissa 

Joelille ei ollut laadittu henkilokohtaista opetussuunnitelmaa, mita opettaja pe-
rust eli silla, etta Joel edistyi yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 
Oksasta (1996,494) soveltaen opettajan kay tanto oli verrattain tyypillinen. Ope-
tusmenetelmiaan opettaja oli kehitellyt kokonaisvaltaiseksi ja oppilaslahtoisiksi. 
Han oli kunnan sosiaali- ja nuorisotoimen kanssa yhteistyossa toteuttanut sosi-
aalisia taitoja harjaannuttavaa Hyvan mielen -projektia, jota voi pitaa oppilai-
den kuntouttamispyrkimyksena kehityksen ja kasvun tuen ohella (esim. Virta-
nen 1994, 15; Strommer & Jahnukainen 1996, 347). Joel esittelikin kotona minul-
Ie yhdessa aid in kanssa tassa projektissa tekemaansa huopakangastyota. Opet-
tajan mukaan yleisopetuksen opettajien asenne rajoitti Joelin integroimista 
yleisopetukseen. Tallainen asennoituminen on tyypillista kouluissamme (Mo-
berg 1985, 51-53; 1998, 146; Ihatsu 1992,52). 

Opettaja oli tietoisesti palkinnut paljon seka koko luokkaa etta Joelia hen-
kilokohtaisesti, ja han oli usein valittanyt Joelin onnistumisen myos kotiin aidil-
Ie. Luokassa toteutettiin yhteisollista oppimista rangaistusten sijaan ratkomalla 
yhdessa ongelmallisia asioita. Joel oli kuitenkin joutunut kokemaan arestiran-
gaistuksia. 

Opettajalla oli merkittava rooli aidin yhteistyokumppanina ja lahes ainoa-
na sosiaalisena tukijana. Sosiaalinen tuki oli valittynyt emotionaalisesti seka 
ongelmanratkaisussa etta information valittamisessa (ks. Stone ym. 1988, 184-
187). Opettaja kuvasi seuraavasti heidan yhteistyotaan: "Mun mielestii meillii on 
semmoset ihan semmoset jutteluviilit et ei et ei niinku eniiii vaan ilmoteta jotain yhtii tylsiiii asi-
aa". Aiti puolestaan kertoi yhteistyosta nain: "erittiiin hyvin [sujuul et kyllii meillii on 
aina on tosiaan et jos on jotain ollu ongelmia puolin ja toisin niin on sitten soitettu ja meillii on 
yleensii pitkiit keskustelut aina et hiin on kyllii kuuntelee ja yrittiiii auttaa ja neuvoo ja kysyy 
neuvoo sitten multa." 

Hyvalla yhteistyolla oli valillista merkitysta myos Joelin hyvinvointiin se-
ka kotona etta koulussa (ks. Polkki ym. 1994,41). Yhteistyomuodot olivat kylla-
kin perinteisia (ks. Maatta 1996, 504). Joelin kasvattajina he molemmat olivat 
myos kohdanneet samanlaisia ongelmia. Opettaja naki aid in kontrollin Joelia 
tukevana toimintana. Koulussa Joel oli kertonut vahan kotiasioistaan, mutta 
han oli kuitenkin maininnut sijaislapsiasemansa. Silti opettaja ei tiennyt aidin ja 
Joelin valisesta sukulaisuussuhteesta. Miestukihenkiloasia oli ilmeisesti kayn-
nistynyt opettajan ehdotuksesta. 
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Opettaja kaipasi yhteistyota, lahinna sairaalan kanssa. Ensisijaisesti hanen 
tied on tarpeensa kohdistui FAS:aan, koska han piti koulupsykologilta saaman-
sa informaatiota vahaisena. Tassa kuvastuu yleisestikin todettu FAS-tiedon 
niukkuus ja erityisesti opettajille suunnatun tied on vahaisyys (Isabell & Barber 
1993,265; Dyer ym. 1997,52). Opettaja kaipasi myos keskustelua sellaisen hen-
kilon kanssa, joka olisi tuntenut Joelin pitkalta ajalta. Mielestani haastattelu 
saattoi tyydyttaa opettajan keskusteluntarvetta, koska han todella syventyi sii-
hen. Tama oli myos pis in opettajille tekemistani haastatteluista. 

6.6 J os ongelmia tulee, voi ottaa yhteytta 

Joel oli ollut asianmukaisesti liiakinnallisessa kuntoutuksessa ennen kouluikaa. 
Aidille Joelin FAS-diagnoosi oli selvinnyt yllattaen Joelin paivakotiaikana, jol-
loin han oli ollut yhteydessa sairaalaan saatuaan paivakodista vahvistusta epai-
lyilleen Joelin kehityskulusta. Ensimmaisella kayntikerralla oli selvinnyt, etta 
Joelia oli seurattu heti syntymansa jalkeen verraten saannollisesti alhaisen syn-
tymapainon vuoksi. Yhteistyo keskussairaalan kanssa oli kestanyt Joelin kou-
luikaan, siihen asti sairaalakontrollikaynteja oli ollut kaksi kertaa vuodessa. 
Kaynneilla oli tehty koulukypsyystestit ja laakarintarkistuksia, ja lisaksi aiti oli 
keskustellut psykologin kanssa. Aidin kokemukset siita olivat hyvin samanlai-
sia kuin FAS-Iasten vanhemmilla yleensa (ks. esim. Clarren & Astley 1997, 40-
41). Ohessa aidin haastattelusta katkelma. 

En maa tieda oliko etta vaan se oli sitten se laakarintar tai taa tammonen nain niin joka 
oli mun mielesta kans ihan yhta tyhjan kanssa niin oliko se sitten kerran vuodessa et et 
mehan sillon kun Joel oli siella tarkkiksella niin tan opettajan kans kaytiin sen keskussai-
raalan psykologin kanssa keskustelemassa mut ei sielta niinku yhtaan semmosta sem-
mosta vinkkia eika neuvoo tullu mika olis niinku tata tilannetta yhtaan rauhottanu ne oli 
ihan niita samoja neuvoja mita opettaja oli kayttany ja mita rna olin kotona kayttany 

Joelilla oli ollut yksi toimintaterapiajakso, joka aid in mielesta oli kuljettamisi-
neen lisannyt Joelin levottomuutta. Haapasalon ym. (1991, 152) mukaan toimin-
taterapiassa harjaannutetaan etupaassa sensomotorisia perustaitoja ja kay tan-
non toimintakykyvalmiuksia, mika tuntuisi hyvin soveltuvan FAS-Iapselle. Joel 
on saattanut itse hyotya terapiasta, koska han oli niin toimintakykyinen. Aiti 
sita vastoin oli jaanyt terapeutin asiantuntijakeskeisessa tyoskentelytavassa ul-
kopuolelle. 

Aiti oli itse hankkinut tietoa FAS:sta. Tietomaaransa han arvioi vahaiseksi, 
mutta sen perusteella han arvioi Joelin ongelmien johtuvan tasta vammasta. 
Sairaalan valittama kasitys Joelin vammaisuudesta oli aid in mukaan tallainen: 
"Kylla se ian mukana varmaan siita sitten niinkin menee ja rupee sitten tasottuun ja nain etta 
kun oppii niinkun ajattelemaan ja vahan niinkun kontrolloimaan niita omia tekemisiaan." 

Sosiaalityontekijan mukaan Joelilla oli ollut ennen koulukypsyystesteja 
FAE-diagnoosi, joka oli tulosten perusteella vahvistunut FAS:ksi. Sen vaikutus-
ten arvioinnissa han oli epa varma, mutta han piti aidin vaatimustasoa korkea-
na. 
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6.7 Sosiaalityontekijan muodollinen rooli Joelin elamassa 

Sosiaalityontekija ei mielestaan ollut saanut tyydyttavaa kontaktia perheeseen 
verrattain pitkasta yhteistyosuhteesta huolimatta (6 vuotta). Tahan yhtena teki-
jana hanen mukaansa vaikutti se, etta han oli saanut perheen toiselta tyonteki-
jalta tyojarjestelyjen seurauksena. Toisena syyna han piti perheen ongelmia, 
jotka olivat tulleet erehdyksessa hanen tietoonsa, mutta jotka olivat heijastuneet 
koko ajan vuorovaikutussuhteeseen. Kolmantena syyna han naki sukulaissijoi-
tuksen, jolloin yleensakin oli vaikeampi hahmottaa sosiaalitoimen osuutta lap-
sen elamaan kuuluvana ilmiona. Oman persoonansa han arvioi olevan neljan-
tena syyna epatyydyttavaan tilanteeseen. 

Sosiaalityontekijan tyoskentelya Joelin ja perheen kanssa siivitti muodolli-
nen laillisuus, koska siina hanelta puuttui aktiivinen rooli (ks. Bardy 1989, 58-
59). Se ei kuitenkaan ole mitenkaan poikkeavaa lastensuojelun sosiaalityossa 
(Aronen 1994, 25; Kananoja & Turunen 1996, 89). Vaikka sosiaalityontekija koki 
ristiriitoja tyossaan tavoitteiden ja omaksumansa tyotavan va lilla, han pitaytyi 
silti vanhoissa tyotavoissaan, joten Kananojaa ja Turusta (1996, 89) lainaten ha-
nen roolinsa oli juridinen. 

Korostunein yhteistyomuoto sosiaalityontekijan ja perheen valilla oli ollut 
kustannusten korvaaminen, ja siksi sosiaalityontekija pitikin roolinaan maksa-
jan roolia. Oheisesta haastattelukatkelmasta kay ilmi hanen merkitykseton rooli 
Joelin kanssa tyoskentelyssa. 

No se rnenee sitten kylla lahinna siihen etta kun on ollu niita vaikeuksia ja kun on ollu 
koulukoulujuttuja niin sita rna yritan niinku selvitella ja kysella silta rnutta kylla rnun 
taytyy sanoa etta se on hirveen vahan rnita rna Joelin kanssa teen etta niin tuota tietysti se 
rnenee vahan sella seen ittekin tuntee etta nolottaa 

Eettisesti ja kaytannon tyon kannalta tallaiseen tyoskentelytapaan sisaltyy heik-
koutena se, etta Joel sivutettiin hanta itseaan koskevissa asioissa. (ks. Rantalaiho 
1993, 118). Sosiaalityontekija odotti hanen apuaan tarvittavan Joelin murrosias-
sa, mutta Arosen (1994, 27) mukaan tallainen oireen kautta puuttuminen syyl-
listaa lapsen itsensa. 

A.iti piti suhdettaan Joelin sosiaalityontekijaan hyvana, ja han katsoi tarvit-
semans a tied on valittamisen riittavaksi. Muusta tuesta keskustellessamme aiti 
esitti nakemyksenaan, etta "joo ei ei se on nyt ihan sita keskustelua ja noin ettei en rna 
pida sita niinku rninaan tarpeellisena". Han ei maininnut tarvitsevansa sosiaalityonte-
kijankaan apua. Tallaisenaan aikuisten yhteistyota voi pitaa jahmettyneena, jol-
loin se ei edista valttamatta lapsen edun turvaamista (ks. Virta 1993, 117). 

6.S Joelin elamantilanteen konteksti ja sosiaalinen verkosto 

Joelin elamantilanteessa naytti olevan riskitekijoiden ja suojaavien tekijoiden 
kesken tasapainotila. Riskiprosessia vahvistivat hanesta itsestaan riippumatto-
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mat tekijat, kuten elamanmuutokset, FAS:n aiheuttamat seuraamukset ja sijoi-
tushistoria. Suojaavaa prosessia tukivat sijaisaidin lisaksi hanen henkilokohtai-
set ominaisuutensa. Olen taulukkoon 15 koonnut hanen elamantilanteessaan 
nakyneet riskiprosessia ja suojaavia prosesseja tukeneet tekijat. 

TAULUKKO 15 Riskiprosesseja ja suojaavia prosesseja tukevat tekijat 

Riskiprosessia tukevat tekijat Suojaavaa prosessia tukevat tekijat 
Elamanmuutokset Liikunnallisuus 

Omatoimisuus Negatiiviset kayttaytymispiirteet 
Toverisuhteet 
Sijoitushistoria 

Sijaisaidin kasvatusmenetelmat 
Sijaisaiti 

Erillinen erityiskoulusijoitus Koulumenestys 
Opettaja 

Kuvioon 7 olen koonnut kaikista tietolahteistani Joelin sosiaalisen verkoston ja 
toimintaympariston hanen elamantilanteensa ja arkielamansa kontekstiksi. 

KUVI07 

Koulu 
*paras ystava 
*opettaja 
*luokkatoverit 

Kaverit 

*muut 

Koti 
* aiti 
*veljet 

merkityksellinen vuorovaikutus 
saannollinen vuorovaikutus 
harvoin tapahtuva vuorovaikutus 

Joelin sosiaalinen verkosto ja toimintaymparistot 

Muut aikuiset 
* sisar 
* enD 

Sosiaalityontekija 

Kuvion tarkoituksena on osoittaa kehitykseen valittomasti vaikuttavia vuoro-
vaikutuksen osapuolia ja instituutioita, joihin Joel puolestaan omalla aktiivi-
suudellaan vastavuoroisesti vaikuttaa (ks. Bronfenbrenner 1979; 1997; Rutter 
1987; 1989). Se kuvastaa myos sita todellisuutta, josta Joelin elamantilanne on 
konstruoitu ja josta hanta on mahdollista ymmartaa (ks. Lehtovaara 1995, 84-
85). Ymmartaminen on mahdollista siksi, etta kuvatun kontekstin voi katsoa 
kertovan Joelin elamismaailmasta ja merkitysyhteyksien syntymisesta. (Ks. Var-
to 1992, 64-69.) Naista ymparistoista voidaan rakentaa ja niihin kohdistaa hoi-
toa, kasvatusta, opetusta ja muita interventioita, lievittaa Joelin riskiprosessia 
kuormittavia tekijoita ja tukea hanen suojaavia tekijoita (ks. Cohen & Erwin 



138 

1994, 249). Ekologisen nakemyksen mukaisesti myos naita ymparistoja tulisi 
voida muokata paremmin Joelin etua vastaavaksi (ks. Thurman & Widerstrom 
1990, 210-212). Joelin itsensa kuvaama sosiaalinen verkosto koostui aidista, 
isasta, veljista, sisaresta, enosta, mummosta, kavereista ja koulusta seka koti-
ymparistosta toimintaymparistona. 

Joelin tulevaisuuden arvioinnissa aidin suojaavuus naytti merkittavalta, ja 
sita korosti myos opettaja. Aiti ei ollut luopumassa omasta ohjauksestaan eika 
vanhemman vastuustaan, vaikka han jattikin Joelille vastuun omasta kayttay-
tymisesta ja oman tahdon toteuttamisesta. 

Sosiaalityontekija ennakoi Joelin tulevaisuutta epavarmaksi eika han sa-
nomansa mukaan lahtenyt sita veikkailemaan. Muutoin han arvioi Joelin ela-
maa ja kayttaytymista hanen kohtaamiensa elamantapahtumien kautta, joita 
hankin piti levottomuuden, keskittymiskyvyttomyyden ja aggressiivisuuden 
ilmentajina FAS:n ohella. Opettajan arviointi sisaltaa Joelin tulevaisuuden mah-
dollisuuksia, joista kertoo oheinen haastattelukatkelma. 

paasis yleisopetuksen isoon ryhrnaan ja alkas jarjestella sita elarnaansa niin etta sais sit 
sernrnosen suht koht hyvan koulutuksen koska rna naen jotenkin etta Joelilla on kylla 
rnahdollisuuksia rnutta silla on rnyoskin hirveen lahella se toinen vaihtoehto alkaa tapah-
tua sellasia ikavia asioita rna toivon todella et aidilla olis niinku kestavyytta kans siella 
kotona niinku vaan pitaa paa erittain hyva linja tiukka linja ". 



7 LIISA, ILOINEN MUTTA TYOLAS LUKUTOUKKA 

Olin tavannut Liisan kerran aikaisemmin muualla. Hanen sijaisvanhempiaan 
haastatellessani tapasin hanet kahdesti, mutta tutkimuslupa ei sallinut hanen 
haastattelemistaan eika havainnointia. Liisan vanhemmille suorittamani haas-
tattelun jouduin uusimaan nauhoituksen epaonnistumisen vuoksi. 

Liisa ja hanen perheensa asuivat lahiossa omakotitalossa, jota he remon-
toivat parhaillaan. Toinen vanhemmista oli paatoiminen perhehoitaja, toinen 
toimi opetustehtavissa. Heilla oli kolme biologista lasta, joista yksi tytto asui 
enaa kotona. Perheessa oli lapsia myos valiaikaisessa hoidossa. 

Perhe ja Liisa olivat tutustuneet toisiinsa puolen vuoden ajan, sijoitus oli 
tapahtunut kesalla 1991, josta haastatteluhetkeen oli kulunut n. 4,5 vuotta. En-
simmaisella haastattelukerralla minusta tuntui, etta vanhemmat olivat hyvin 
vasyneita Liisan erittain ongelmalliseen kotikayttaytymiseen. Heidan kuvauk-
sensa Liisasta olivat paljolti naihin ongelmallisiin asioihin keskittyneita. Toisella 
kerralla vanhemmat suuntautuivat ajatuksissaan Liisan kanssa jo tulevaan ke-
saan. Liisan elamantilanteessa oli tapahtumia, jotka vaativat edellisiin tapauk-
siin nahden hieman toisenlaista esitystapaa. 

7.1 Henkilokuva Liisasta 

Kuten Joeliakin, myos Liisaa luonnehdittiin ristiriitaisesti eri kasvuymparistois-
sa. Iloisuus mainittiin useimmissa arvioinneissa. Opettaja lisasi siihen reippau-
den, ahkeruuden ja tunnollisuuden. Terapeutti puolestaan touhukkuuden ja 
aanekkyyden. Hanesta Liisa oli kekselias erilaisissa leikeissaan verrattain anke-
assa terapiatilassa, joka myos minusta oli pieni ja toimistomainen. Arkielaman 
kannalta terapeutti totesi Liisan olevan tosi tyolas lapsi. Opettaja ainoana haas-
tateltavana sanoi Liisan ulkoisten piirteiden olevan FA5-lapselle tyypillisia. 50-
siaalityontekijan kaksisuuntaista kuvausta Liisasta on oheisessa haastattelu-
lainauksessa. 
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(huokaal positiivisesti aatellen aa lahtee etsimaan niin Liisa on iloinen aivan virkee tytto 
ja varmasti silla on omia hyvia taipumuksiaan kanssa mutta tata rajottaa aika lailla Liisan 
kohdalla aa ne voimakkaat niinku oireet mita hanella on eli ne rankat kokemukset jotka 
kylla nyt saantelee tan hetken elamaa kanssa elika han on niinku yli ylivilkas tana hetkel-
la etta vaikea hoidettava lapsi Liisa joka tapauksessa on osaa olla viehattava viehattava-
kin lapsi mutta vaatii vanhemmilta ja hoitajilta hyvinkin hyvin paljon 

Kotona Liisa oli omatoiminen ja selviytyi itsenaisesti arkiaskareistaan, mutta 
hanta oli valvottava. Han kykeni huolehtimaan itsestaan kastelua ja tuhrimista 
lukuunottamatta. Aidin mukaan Liisa sytytti vauhdikkuudellaan helposti kah-
nauksia sisaren kanssa. Hanesta Liisan kehitys oli ollut hidasta ja epatasaista. 
Isan mielesta Liisan toimintavalmius oli kasvanut. Rahan kaytossa Liisa oli ai-
lahtelevainen. Vanhemmat arvioivat Liisan FAS-vamman nakyvan FAS:n luon-
teen mukaisesti kehitysviivastymana, jota he pitivat huomattavana. 

Omatoimisuuden ohella Liisalla oli monia vahvoja taitoja, jotka vahvisti-
vat hanen itsetuntoaan, ja joita siksi voi pitaa hanen suojaavaa prosessiaan tu-
kevina (ks. Rutter 1987, 327-328). Hanella oli vanhempien mielesta nayttelijan 
kykyja ja han oli nokkela sanallisesti, vaikkakaan han ei viera hallinnutkaan 
kasitteita. Kadentaidoiltaan ja kokonaismotoriikaltaan han oli myos hyva niin 
kotona kuin koulussakin. Hanta pidettiin kaikissa kasvuymparistoissa liikun-
nallisesti taitavana, joten motoriikaltaan han poikkesi tyypillisesta FAS-
lapsikuvasta. Olen oheiseen taulukkoon 16 koonnut Liisaa luonnehtivia piirtei-
ta eri kasvuymparistoista. 

TAULUKK016 Liisan piirteet eri kasvuymparistoissa 

Koti Koulu Terapia Sosiaalityontekija 
Omatoiminen + 
Iloinen + + + 
Saastavainen + 
Kateellinen + + 
Valvottava + 
Aanekas + + 
Herkka/arka + 
Hyvakaytoksinen + 
Liikunnallinen + + + 
Hienomotoriikka hyva + + 
Vaativa + + 

Liisan kayttaytyminen oli kotona ongelmallista affektikohtausten, kastelun ja 
tuhrimisen seka yliseksuaalisen kayttaytymisen vuoksi. Nama ovat vakavia 
psyykkisia hairioita, joita on havaittu FAS-Iapsilla paljon (Steinhaus en 1996, 
227-245), ja joihin palaan uudelleen myohemmin. 

Liisan kayttaytymisen ristiriitaisuus nakyi ennen kaikkea siina, etta kou-
lussa han oli opettajan mielesta tasapainoinen ja hyvakaytoksinen. Opettaja oli 
tietoinen Liisan kayttaytymisongelmista kotona. Ohessa hanen haastattelustaan 
katkelma. 

han on ihan semmonen ilonen rei pas koululainen erityisoppilas ja ma tied an etta taa si-
jaiskoti on hyva siena huolehditaan ja nain ja sitten kun ma kuulen mita kaikkee niilla 
ihan siella on niin jotenkin tuntuu etta onks koulussa niiku niin paljon joutuuko han jo-
tenki niiku tsempata koulussa niin paljo etta se sitten kaikki purkautuu et taana ei uskalla 
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olla purkaa kaikkee sita pahaa oloonsa (--) han tietylla tavalla haluaa taalla sen tietyn 
roolin vetaa ja ei halua olla sit tietylla tavalla silmiitikkuna ei missaan tapauksessa ei vai-
kee mun on kylla sita niiku ihan taysin niiku ymmartaa 

Leikki oli viela Liisan elamassa keskeista. Smilanskya (1990, 19) soveltaen Lii-
san leikeissa oli draamallista leikkia nayttelemisineen ja TV-ohjelmasankareita 
jaljittelevine puhetyyleineen. Heleniuksen (1993, 60) mukaan leikilla on suuri 
merkitys kehitykselle, siksi Liisan leikkitaitoja voi pitaa hanen itsetuntoonsa 
vaikuttavana, hanen suojaavaa prosessiaan tukevana (ks. Rutter 1987, 327-328). 

Liisa piti myos tenavatahtikasettien kuuntelemisesta. Han harrasti luke-
mista, johon han saattoi keskittya omassa huoneessaan useiksi tunneiksi. Tama 
tuntui kaiken muun vilkkauden keskella ristiriitaiselta. Sita voi pita a paitsi ha-
nen riskivaikutuksiaan lieventavana myos kyvykkyytta osoittavana tekijana, ja 
siksi hanen suojaavaa prosessiaan tukevana (ks. Rutter 1987, 326-328; Haapasa-
10 ym. 1991, 158). Vaikka lukemisharrastus on verrattain yleista taman ikaisilla 
lapsilla (Lapsen elama 1993,50), tuntuu se Liisan kannalta erityisen myonteisel-
ta, koska han oli mukautetussa opetuksessa, jossa oppilailla on usein taman 
alueen oppimisvaikeuksia (Haapasalo ym. 1991, 99). Liisa oli ikaistensa tavoin 
ihastunut Viisikko-kirjoihin (Leiwo 1995, 206). Liisalle tarkeaa oli oma huone, 
jossa han sailytti arvostamiaan lapsuusaikaisia tavaroitaan. 

Vanhempien mielesta ruokailemisessa, nukkumaanmenossa ja kotitoihin 
osallistumisessa oli Liisan kayttaytymisessa paljon toivomisen varaa, mutta 
Poikkeusta (1995, 126-127) soveltaen hanella tuntui olevan joitakin sosiaalisia 
taitojakin. Han ulkoili itsenaisesti laajasti kotiymparistossaan ja han oli tutustu-
nut helposti vieraisiin ihmisiin, mika ei huolestuttanut vanhempia. Aleksin ta-
paan Liisaa kiinnostivat erityisesti koiranomistajat, joiden luona han oli joskus 
kylaillytkin. 

Liisa oli kahtena kesana saanut onnistuneita kokemuksia kesaleirilta, mika 
on vahvistanut hanen selviytymistaan vieraassa ymparistossa ja lisannyt itse-
luottamusta. Pitkan ajan kuluessa tallaisilla kokemuksilla saattaa oUa merkitys-
ta myos suojaavaa prosessia tukevana (Rutter 1987, 327). Onnistunut kokemus 
kertoo myos Liisan vuorovaikutuksen olevan erilaista eri ymparistoissa ja eri 
vuorovaikutussuhteissa (ks. Poikkeus 1995, 128). 

7.2 Avointen ovien perhe 

Liisan kotona perhetilanne ei ollut pysyva, koska perheessa oli valiaikaisessa 
hoidossa olevia lapsia. Vanhemmat arvelivat, ettei lasten vaihtuminen hairinnyt 
Liisaa, painvastoin. Muiden last en joukossa han saattoi oUa tavallista rauhaUi-
sempi, vaikkakin hanta oli valvottava. Vanhempien mukaan pienetkin lap set 
olivat ymmartaneet varsin pian, etta Liisa oli erilainen. Toisaalta lasten vaihtu-
miseUa saattaa oUa jotain merkitysta Liisan huomiontarpeelle, vastaavasti kuin 
lastenkodissakin (ks. Bardy 1989, 27-28). Perhetekijat osaltaan vaikuttavat 
yleensa perheen vuorovaikutusprosessissa (Valkonen 1995, 75). 
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Aiti kuvasi kotiaan ja perheWian avoimien ovien taloksi, jossa kilpistyy 
Kahk6sen (1991, 54) kasitys sijaisperheesta avoimena systeemina. Oheisessa 
haastattelukatkelmassa vanhemmat kuvaavat perhettaan. 

A:meillii on juuri tiimmonen joustava perhe koska meidiin koti on tiimmonen avointen 
ovien tala mut toisaalta on kuitenkin tiiii kaikki homma pitiiii aika lailla sitte kuitenkin 
tiiiillii kotona 
I:niin se on niiissii puitteissa joustava mitii on mutta sitten 
A:mut on me ollaan viihiin epiitavallinen meidiin eliimii on epiitavallista keskivertoon 
verrattuna ... yleensiihiin tiissii iiissii ollaan ollaan aika lailla jo on aikaa kaikelle mutta me 
eletiiiin niiku pienten lasten perheet uskoisin mutta et keskimiiiirin ihan (--) on meillii tiiii 
muuten paitsi ettii meillii on tiiii valtava vaihteleva lapsijoukko mutta muuten meidiin 
eliimii on hyvin semmosta ettii tuota piiivittiiiset rutiinit 
I:ankeeta ja askeettista joku vois sanoa (naurahdus) mutta sopii meille aika hyvin ettii me 
ei ainakaan tiihiin ikiiiin mennessii 00 paljon kaivattu 
Aoikeestaan meidiin koko eliimii on silleen eliimiintapa on hyvin semmosta lasten miten 
lapset 
I:nyt on ollu ennenkin ennen Liisaakin ja sillalailla yritetty jatkaa samalailla ettii ettii tuota 
ei kovin paljon itte perusrytmiii muuteta 

Kotona olleen perheen tyttaren ja Liisan suhde riitelyineen ja tasaveroisine tun-
netason kohtaamisineen tuntui sisaruussuhteelta (ks. Poikkeus 1995, 122). Toi-
saalta vanhemmat mielsivat Liisan kayttaytymisen pitavan ylla riitaisuutta, toi-
saalta sisar oli silti ilmaissut kiintymyksensa Liisaa kohtaan. Perhehoitosijoituk-
siin kuuluvat monimuotoiset suhteet ja ristiriitaiset tunteet (ks. Bardy 1989, 29). 
Vanhempien mielesta perheen muut lap set olivat vasyneet Liisan kayttaytymi-
seen. Toisaalta heidan ja Liisan valille ei suhdetta ollut taysin syntynytkaan, 
koska Liisan tullessa vanhin lapsi oli ollut jo pois kotoa, ja keskimmainen lapsi 
ja pitkaaikaisessa sijoituksessa ollut poika olivat aika pian sen jalkeen muutta-
neet pois. Valkosen (1995, 78) mukaan suhtautuminen biologisiin ja sijaislapsiin 
onkin yksi sijaisvanhemmuuden haasteista. Biologisten sisarusten ja sijaislasten 
valista suhdetta on tutkittu vahan. Biologisten lasten nak6kulma ei harvoissa 
tutkimuksissa ole tullut esiin. Gardnerin (1995, 174) tutkimuksessa sijaislapset 
pitivat sijaisperheen lapsia sisaruksinaan. 

Liisan vanhempina oleminen oli vanhempien mielesta samanlaista kuin 
muukin vanhemmuus. Kahk6sta (1991,59-60) lainaten sita voi pitaa taydenta-
vana, koska Liisalla oli kiintymyssuhde omaan aitiinsa. Vanhempien ja tera-
peutinkin mukaan Liisan ongelmallisuutta lisasi se, ettei han ollut integroitunut 
perheeseen. Han mielsi kotinsa olevan sijoittajakunnassa aitinsa luona, vaikka 
terapeutin mukaan han oli tunnustanut, ettei biologinen aiti ollut kykeneva 
huolehtimaan hanesta. Sijaisvanhemmista tuntui, ettei Liisa arvostanut heidan 
perhettaan eika pitanyt heita vanhempinaan. He arvelivat kasvattajakokemuk-
sensa tuoneen heille Liisan kanssa tarvittavaa suvaitsevaisuutta, jota heilla ei 
nuorempana olisi riittanyt. Isa piti omaa rooliaan sijaisaidin roolia helpompana. 
Isan haastattelusta on ohessa katkelma. 

kyl se joskus tuntuu ainakin riittiimiittomiiltii kylliihiin Liisa paljon tekee niinku mii sa-
noin et se on tiillasessa tilanteessa kun tulee joku konflikti (--) muuten miiii en niie siinii 
erao Liisassa ku muissakaan (--) jaja voi ymmiirtiiii joustaa kun huomaa ettii tiukkuudella 
ei piiiise eteenpiiin mutta tiissii tapauksessa kun oma isii kiiy niin harvoin Liisalla ja soit-
taakin harvoin ettii Liisalla ei semmosta selkeetii kiisitystii ole siitii (--) ja sitten isiinii ole-
misesta niin ei siinii tietysti se pelkkii kurinpito raoli kai se on se ettii sitii yleensii on ole-
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massa kai se on toinen sitten etta rna kuitenkin toimitan naita tammosia kuljetus ja muita 
asioita etta kylla sita ilman muuta sellanen ku Liisa puuttuu etta on jossain kaverilla tai 
tai on nailla leireille niin ky lla sita ihmettelee etta 
A:(naurahtaa )tulee aivan aivan tuota ku elama voi olla tammosta 
I: toisaalta sitten odottaakin taas sita normaali arki arki on kuitenkin siina on paljon hy-
vaakin 

Nayttaa silta, etta isalle oli muodostunut myonteinen tunnesuhde Liisaan ja 
vastavuoroisesti myos Liisalla isaan. Analysoidessani haastattelunauhalta Lii-
san "valiintuloja" puheessa toistui usein ilmaisuja isasta maailman ihanimpana 
ja rakkaana. Tata suhdetta voi pitaa Liisan suojaavaa prosessia tukevana (ks. 
Rutter 1987, 321; Bardy 1989, 29). Valkosen (1995, 92) tutkimille perhehoi-
tonuorille kaikkein tarkeinta oli sijaisvanhempien hyvaksynta ja se, etta lapset 
tunsivat mer kits evans a jotain sijaisvanhemmille. 

Aidin mielesta Liisa ei hyvaksynyt hanta helposti uutena aitinaan. Han 
koki joutuneensa Liisan kiukuttelun kohteeksi, josta ohessa haastattelukatkel-
rna. Siina on mukana Liisan kayttaytymisen kuvausta, joka muistuttaa Morsen 
ja Weinerin (1996, 257-258) luonnehtimia sensorisen prosessoinnin ongelmia ja 
vastauksia yliarsytykselle. Aiti kuitenkin pyrki tietoisesti rakentamaan vasta-
vuoroista suhdetta Liisan kanssa, ja heilla olikin ollut onnistumisen kokemuk-
sia. 

(--) se on niiku jatkuvana se on hankaluus ku taa kohdistuu muhun kun Liisa kokee etta 
olen niikun vienyt hanet omalta aidiltaan tai ostettu hanet tammosia ajatuksia (--) et la-
hinna yleensa kohdistuu vaan muhun niiku han sana silloin kun aiti lahti etta (7) se tuli 
ihan spontaanisti et han niiku purkaa sen katkeruuden muhun ja tuota han ei niikun ka-
sita ja (--) rna en voi hanen kanssaan lahtee koskaan mihinkaan tulee semmonen valtava 
semmonen kauhee kirkuminen tulee sitten haneen ei voi koskee (7) tammosta nain ja sita 
kun komennetaan niin maapa heittaydyn sitten maahan vaan 

Sosiaalityontekija ja opettaja pitivat nykyista perhetta yksimielisesti Liisan 
etuna. Opettajan antama kiitos perheeUe "kaikki hyva Liisassa on perheesta lahtoisin" 
on varmasti palautteena mita kannustavin. Sosiaalityontekija oli erittain tyyty-
vainen vanhempien tyoskentelyyn, mutta riskina oli, etta he palavat loppuun. 
Nykyisen sijaisperheen saamista voi haastattelujen perusteella pita a yhtena 
kaannekohtana Liisan elamassa, Liisan suojaavaa prosessia tukevana (ks. Rut-
ter 1987, 328-329). Ohessa sosiaalityontekijan haastattelusta katkelma. 

Liisan kannalta parempaa hoitopaikkaa hanella tuskin voi olla mut (--) mika liittyy yleen-
sa tahan fas-asiaan etta etta loytyyko tarpeeksi semmosta tukea talle perheelle etta jaksa-
vat tehda tyotaan ja loytyyko niita keinoja mita niiku voi auttaa auttaa tata perhetta kans-
sa siis eeei voi ihmetella jos ei jaksaisikaan siina vaiheessa olisi heikko tulevaisuuden na-
kymat 

7.3 Kaverisuhteiden solmiminen helppoa 

Liisan, kuten koko perheenkin elama oli kotikeskeista. Hanella ei ollut vakitui-
sia ystavyyssuhteita kotiymparistossa, koska vanhempien mukaan han ei oUut 
halukas koulun jalkeen lahtemaan ulos. Hanta ei kuitenkaan luonnehdittu yk-
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sinaiseksi. Kumpulaisen (1994, 89-90) tutkimuksessa lasten psyykkinen hairiin-
tyneisyys ei vaikuttanut heidan toverisuhteisiinsa. Kontaktinsolmiminen oli 
ollut Liisalle helppoa, ja Joelin seka Leevin tapaan han viihtyi paremmin itseaan 
nuorempien seurassa. Kaveruussuhteet olivat olleet lyhytaikaisia, mihin Liisan 
erilaisuus oli osaltaan saattanut vaikuttaa, kuten muillakin (Poikkeus 1995, 135). 
Aidin mukaan lap set olivat huomanneet Liisan tuhrimisen, ihmetelleet sita ja 
sitten lakanneet kaymasta. Toisaalta Liisan koulu sijaitsi kaukana kotoa, joten 
senkin vuoksi han oli saattanut jaada lahiympariston ystavyyssuhteiden ulko-
puolelle (ks. Haapasalo ym. 1991,96). Ulkopuolisuus ja negatiivinen maine va i-
keuttavat paasya jo syntyneisiin toveriryhmiin, ja epasuosittuihin suhtau-
dutaan negatiivisesti jatkossakin riippumatta heidan kaytoksestaan (Poikkeus 
1995, 134). Silti Liisalla oli kotipiirissa yksi ystava, joka oli fyysisesti lievasti 
vammainen. Tytot leikkivat yhdessa. 

Luokkatovereidensa kanssa Liisa tuli hyvin toimeen, ja han soittelikin heil-
Ie ahkerasti. Edellisena kouluvuonna Liisan vaikutus yhteen luokkatoveriin oli 
ollut liian voimakasta. Tytto oli pitanyt siirtaa toiseen luokkaan, opettajan sa-
noin, "taa tytto oli hyvin semmonen herkka Liisa on ihan fiksu tytto niin han alko vahan pyo-
rittaan sita siina alko oHa semmosta vahan neuroottista piirretta siina toisessa tytossa ja LiisaHa 
oli semmosta hysteerista naurua kaikki on rauhottunu nyt". 

Ystavyyssuhteissakin on kyse laps en hallitsemista sosiaalista taidoista, 
joiden on havaittu olevan hyvin puutteellisia FAS-Iapsilla (esim. Steinhaus en 
1996, 230). Liisan kanssakayminen kotona vaihtuvien lasten kanssa osoitti ha-
nella olevan jonkinlaisia sosiaalisia taitoja, samoin tuttavallisuus ympariston 
asukkaita kohtaan (Poikkeus 1995, 128). 

7.4 "Toivottomia saatteita eHimalle" 

Sosiaalityontekija lahetti haastattelun jalkeen kirjallisena Liisan sijoitushistori-
an, joka osoittautui todella karuksi ja repaleiseksi kulkemiseksi kodin, valiaikai-
sen sijoitusperheen ja lastenkodin valilla. Samalla han oli vuorotellut aidin me-
nettamisessa ja jalleennakemisissa. Tasta olen koonnut taulukon 18. 

Liisa oli ensimmaisen kerran sijoitettu lastenkotiin elokuussa 1984, mutta 
huostaanotto oli tapahtunut vasta helmikuussa 1990, joten turvaton elamanvai-
he on kestanyt hanen elamassaan lahes koko varhaisen lapsuusian. 

Sosiaalityontekija ja terapeutti katsoivat, etta huostaanotto oli tapahtunut 
liian myohaan. Se ei suinkaan ole harvinaista lastensuojelussa (Bardy 1989, 16-
17; Maenpaa & Torronen 1996, 58; Kajava 1997, 138), vaikka last en elamanolo-
suhteiden ei olekaan havaittu muuttuneen avohuollon asiakkuuden aikana, ja 
huostaanottoa on perusteltu asiakkuuden alussa tiedossa olleilla seikoilla. (Ma-
enpaa & Torronen 1996, 58). Sosiaalityontekija arvioi, etta Liisa oli sijoitettu 
perheeseen liian myohaan. Negatiivisten elamantapahtumien ohella sosiaali-
tyontekija mainitsi ongelmia synnyttaviksi tekijoiksi FAS:n, yliseksuaalisen 
kayttaytymisen ja aitisuhteen. Han piti Liisan elaman alkua traagisena eika han 
toivonut kenenkaan laps en saavan samanlaisia saatteita elamalleen. 
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Lastensuojelutoimien vuoksi Liisankin eHiman alkutaipaleelle on sijoittunut 
tukuittain kumuloituneita, ei-toivottuja elamanmuutoksia. Niita voi pitaa ha-
nen riskiprosessiaan kuormittavina ja hairiokayttaytymista synnyttavina teki-
joina, myos lastensuojelun klassisena helmasyntina (ks. Cohen 1988, 19-27; 
Johnson & Bradlyn 1988, 68; Kumpulainen 1994, 46-49; Maenpaa & Torronen 
1996, 51). Ankarasti tulkiten tallainen toiminta ei toteuta lastensuojelulain 
(683/83) mukaista laps en oikeutta turvalliseen kasvuymparistoon ja tasapainoi-
seen kehitykseen eika tarjoa etusijaa erityiseen suojeluun. 

Vanhemmat olivat tietoisia Liisan taustasta, josta he arvelivat ongelma-
kayttaytymisen osaltaan juontuvan. He kertoivat Liisan biologisten vanhempi-
en eronneen pian hanen syntymansa jalkeen. Nykyisen sijoituksen alussa hanel-
Hi oli ollut kontakti molempiin vanhempiinsa. Isa oli kaynyt katsomassa Liisaa 
kaikkiaan kaksi tai kolme kertaa. Isan puolelta Liisalla oli biologinen sisarus-
puoli, joka myos oli perhesijoituksessa toisella paikkakunnalla. Sisarukset olivat 
pitaneet yhteytta toisiinsa postitse. Liisa oli toisen polven huostaanotettu lapsi 
aid in puolelta, ja isankin lapsuus oli ollut rikkinainen, joten myos Liisan taus-
tassa on havaittavissa huostaanotettujen lasten vanhemmille tyypillinen huono-
osaisuuden kasaantuminen ja sosiaalisten ongelmien periytyvyys (esim. Kivi-
nen 1994, 145). Tama on osaltaan myos Liisan riskiprosessia kuormittavaa (vrt. 
Rutter 1987, 325-326). 

Biologiseen aitiin Liisalla oli ollut Hihes saannollinen yhteys vaihtuvien 
sijoitustenkin aikana. A.idilla oli tap ana vierailla vuosittain Liisan luona, vas-
taavasti Liisakin oli vieraillut jonkun kerran aitinsa luona. Ohessa sijaisaidin 
kokemuksia naista tapaamisista. 

R,:V: Pystyyk6 sen Liisan aitin kans jutteleen 
A: kun me ei tiedeta kun ne sulkeuu tuonne huoneeseen (--) nyt on sovittu etta on pa-
rempi ettei kay [Liisa aidin luona] sen takia kun siella on viimeksi kun yritettiin niin siel-
la ei kukaan ollu kunnossa et taalta lahtiessa ei voinu tietaa etta minkalainen se tilanne on 
niin palaverissa sovittiin etta tapaamiset tapahtuu taalla mutta on kayny pari kertaa siel-
la kotona etta tan sijotuksen aikana 

Liisaa ei ollut sijoitettu kotipaikkakunnalleen. Yhteydenpito oli sujunut aidin ja 
sijaisperheen kesken, sosiaalityontekija oli ollut mukana vain aid in matkaraho-
jen valittajana. Sijaisvanhempien suhtautumista Liisan biologisiin vanhempiin 
voi pita a avoimena ja ymmartavaisena, mika on todettu yhdeksi lapsen selviy-
tymista edistavaksi tekijaksi (Bardy 1989, 14-15; Kahkonen 1991, 60). Liisan 
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huoneessa olleet lapsuudenaikaiset tavarat olivat osoitus siita, etta vanhemmat 
arvostivat Liisan varhaishistoriaa. 

Lainsaadanto (Laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/83) velvoit-
taa turvaamaan lasten ja hanen vanhempiensa valiset myonteiset ja laheiset ih-
missuhteet. Sosiaalityontekijan mukaan aiti oli tarkea Liisalle ja kuului hanen 
elamaansa. Suhde ei kuitenkaan ollut ongelmaton, sosiaalityontekijan sanoin 
"aiti ruokkii sita toivetta [Liisan kotiinpaluustal ja kuitenkin aid in aa olosuhteet on todella niin-
ku huonot et siina ei ole mitaan pohjaa ja aidilla Liisalla on henkinen riippuvuus mut aidin 
kyky ottaa niinku nahda asioita ei valttamatta 00 niinku realistinen". Nayttaa silta, etta aiti 
ei ollut vahvistanut Liisan elamassa selviytymista nykyisessa jarjestelyssa, vaan 
han oli kasvattanut Liisan turvattomuutta (vrt. Rutter 1987, 327). 

Liisan ja aidin valista kiintymyssuhdetta en saamieni tietojen perusteella 
kykene arvioimaan. Alkoholismin takia lapsen varhainen kiinnittyminen aitiin 
hairiintyy, mika aiheuttaa lapselle myohemmin ilmenneita kayttaytymisongel-
mia (O'Connor 1996, 196-201). Rutterin (1987, 319-325) mukaan aidin menet-
taminen varhaisina vuosina on tutkimuksissa osoittautunut merkitykselliseksi 
negatiivisten elamanmuutosten tai pitkaaikaisten vaikeuksien yhteydessa. Kou-
lussa Liisa oli odottanut aitinsa vierailuja ja kertonut sen jalkeisista myonteisista 
tunteistaan. Kaikkien haastattelujen perusteella sai sen vaikutelman, etta Liisan 
biologinen aiti eli hanessa jatkuvasti ja vaikeutti hanen integroitumistaan per-
heeseen. Aiti oli Liisalle ensisijainen, psykologinen vanhempi, joka ei ollut 
vaihdettavissa. Kahkosta (1991,54-59) mukaillen sijaisvanhemmat olivat biolo-
gista vanhemmuutta taydentavia. 

Sijaisvanhemmat tunsivat aitisuhteen tuoneen ongelmia kotiin seka per-
heiden erilaisen kulttuuritaustan etta Liisan ja aid in valis en kiintymyssuhteen 
vuoksi. Perheessa Liisan integroimattomuuden vuoksi koetut ongelmat ovat 
sijaisperheissa tuttuja ja aiheuttavat sijaisvanhemmille stressia (Kahkonen 1991, 
54). Bardyn (1989, 13-14) mukaan lapset oireilevat myos siksi, ettei heidan 
kanssaan ole tyostetty erokokemusta vanhemmista. Nain Liisan kanssa oli kyl-
lakin tehty terapiassa. Oheisessa haastattelukatkelmassa on terapeutin kasityk-
sia Liisan mieltamasta kahdesta vanhemmuudesta. 

varsinkin sillon kun han mun luokse tuli niin oli oli se hirvea koti-ikava ja kylla se edel-
leen on et siina biologiseen aitiin ja aidin kotiin niin sijoittuu hirveen paljon positiivisia 
mielikuvia joka on sit tahan sijaisperheeseen Liisa sijoittaa paljon enemman negatiivista 
kuin mita se nyt objektiivisesti kattoen on aiheellista 

Terapeutin mukaan kukaan ei tied a, millaista Liisan elama aidin kanssa on 01-
lut. Liisan varhaisiin elamanvaiheisiin kuului lisaksi hanen riskiprosessiaan 
kuormittavina tekijoina selvittamattomia asioita, vaikein niista seksuaalisen 
hyvaksikayton epaily (vrt. Rutter 1987, 325-329). Se on erittain traaginen tapah-
tuma koko Liisan elamaa ajatellen, ja se on osaltaan vaurioittanut hanen tunne-
elamaansa ja luottamustaan aikuisiin (ks. Gottberg, Ketonen & Koski 1994, 150-
154). 

Liisan yliseksuaalinen kayttaytyminen kohdistui perheen isaan ja aikai-
semmin myos perheessa sijaislapsena olleeseen poikaan. Tallaisina piirteina 
kotona pidettiin Liisan epatavanomaista seksuaalispainotteista puhetta ja suu-
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kottelemista, joka poikkesi lapsen tavallisesta suukottelusta. Seksuaalisesta hy-
vaksikaytoshi vanhemmilla ei ollut epailyn ohella muuta tietoa. Terapeutti ei 
pitanyt Liisan rajatonta kontaktinottoa FAS-Iapsille tyypillisena. Terapeutillekin 
oli epaselvaa se, mista rajaton kontaktinotto johtui, mutta se oli yksi syy terapi-
an kaynnistymisessa. Hanen mukaansa hyvaksikaytetylle lapselle oli ominaista 
tavallisen laheisyydenrajan puuttuminen. FAS-Iapsilla tavataan usein yliseksu-
aalista kayttaytymista. 

Isa ei pitanyt Liisan jatkuvasta suukottelemisesta, ja hanen lahentelynsa isa 
sanoi lop etta vans a torjumalla. Perheen yhteiset saunomiset oli pitanyt lopettaa, 
koska siella Liisan puheet olivat menneet mahdottomiksi. Koulussa Liisa oli 
vain satunnaisesti ilmentanyt yliseksuaalista kayttaytymista. 

7.5 Ongelmallista kayttaytymista 

Liisan elamantilanteessa hanen ongelmaksi koettu kayttaytymisensa nayttaa 
olevan kaikkein kriittisin tekija, johon edella on todettu eiamantapahtumien ja -
muutosten seka mahdollisen seksuaalisen hyvaksikayton osaltaan vaikutta-
neen, osaltaan se voi olla FAS:n seurausta. Vanhemmat pitivat Liisan paivittais-
ta hoitoa hyvin tyolaana, koska han kasteli ja tuhri. Pyykinpesu oli paivittaista. 
Kasteluongelmiin oli kokeiltu kastelupatjaa, mutta se oli ollut tehoton, koska 
hanella oli paivakasteluakin. Kouluajan Liisa pysyi nykyaan kuivana eika han 
kastellut terapiassakaan, vaikka siella oli kasitelty terapeutin mukaan hyvin 
emotionaalisia asioita. 

Vanhemmat pitivat kaikkein raskaimpana Liisan levottomuutta, joka il-
meni paattomina hokemina ja isaan ripustautumisena. Tasta sain hieman viit-
teita haastattelutilanteessa, jolloin Liisa kimitti isoaanisesti, tyontyi isan syliin, 
suukotteli hanta, hopotti hanelle ja harnasi puheellaan. Ohessa vanhempien 
haastattelusta katkelma. 

I: askeisen kaltainen kaytos voi parikin tuntia kestaa 
A: tai jotain muuta vastaavaa 
I: minka han ottaa tai alkaa hokeen jotakin tammosta mita hanella on niita muutamia ho-
kemia 
A: rna olen niin kaunis rna olen niin kaunis kakssataa kertaa kolmesataa kertaa perakkain 
I: ja tuommonen nauru 
A: loputon kikatus 
KV: Mika saa hanet lopettamaan 
I: sita on vaikee sanoa mika se on etta se suuttuu ja kasketaan lopettaa se huoneeseen 
rauhottuun 
A: kauheen tiukasti ja usein sitten siihen viela joutuu panneen huoneeseen kauheen usein 
et se on niikun kohtuuton sitten jollekin toiselle lapselle (--) toiset lap set vasyy siihen kir-
kumiseen huutamiseen ja (--) sit tulee naa kirkirkuminen ja muut rauhattomuus 

Liisan kayttaytymista vanhemmat pitivat ennakoimattomana ja arvoituksellise-
na. Ajoittain han oli ahdistunut ja kiukkuinen, ja hanella oli paha olla. Silloin 
han oli vanhempien mukaan tavattoman raskas, aggressiivinen ja levoton. Liisa 
itse ei pystynyt kasittelemaan tuntemuksiaan eika vanhemmillakaan ollut kei-
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noa auttaa Liisaa. Aiti kertoi kerran kokeilleensa holding-menetelmaa, mutta 
sita han ei voinut mielestaan kotona kayttaa muiden lasten vuoksi. Aiti piti Lii-
san kohtauksia toisten lasten sietokyvylle kohtuuttomina. Liisan kayttaytymi-
seen joutui puuttumaan jatkuvasti. 

Vanhempien mukaan Liisan kayttaytyminen oli valikoivasti johdonmu-
kaista, mutta pakonomaisuudesta seka ongelmakayttaytymisen alkamisesta, 
ajasta ja paikasta he eivat mielestaan pystyneet sanomaan. Edellinen joulunaika 
oli ollut erittain rauhallinen, silla Liisa oli lukenut jatkuvasti kirjoja. 

Sosiaalityontekija oli edellisella kotikaynnillaan nahnyt Liisan kayttayty-
misen, jota han piti "karmaisevana kohtauksena". Sijaisvanhempia oli vaivannut 
pitkaan uskottavuusongelma, siksi he tuolloin olivat sallineet sosiaalityonteki-
jan nakevan tilanteen. Se olikin edistanyt vanhempien ymmartamista ja johta-
nut yhteisneuvotteluun perhehoidon johtavan sosiaalityontekijan kanssa. Tera-
peutti kertoo oheisessa haastattelukatkelmassa kasityksiaan Liisan kayttaytymi-
sesta. 

(--)yritan ottaa selvaa et kuinka paljon se on Liisalla ittella hallinnassa munst se on 
enemman hallinnassa kun mita han sita niiku kayttaa et siina on semmosta leikkimista ja 
esittamista aina ainakin osa tavallaan jollakin sopivilla konsteilla niin rna uskon niin sii-
hen pystyy puuttumaan han oikeestaan mun mun kanssa kahdenkeskisissa tilanteissa 
niin semmonen niinku hepuli taikka huuto on tullu pari kertaa semmosissa tilanteissa et 
rna selitan jotain asiaa liian monimutkaisesti ja sit ku Liisa putoo karrylta niin se ei niiku 
osaa jotenkin sita etta etta hetkinen rna en nyt ymmartany vaan (--) han hermostuu ja 
huutaa tai sanotaan etta puhuu kovaaanisesti ettei se suoraa huutoa ole 

Liisan kayttaytymista ei minusta voi luokitella pelkastaan kaytoshairioon kuu-
luvaksi (vrt. Suomen Psykiatriyhdistys 1997,47-49). Steinhausenin (1996, 230) 
mukaan FAS-Iapsilla ilmenneet psykiatriset oireet ovat verrattain monimuotoi-
sia, ja ne kertovat orgaanisen aivovaurion ohella, etta psykososiaaliseen ympa-
ristoon adaptoituminen on hairiintynyt. Vastaavasti Autti-Ramon (1997b, 310) 
tutkimuksessa FAS/FAE-Iasten kaytoshairiot olivat oleellisesti riippuvaisia las-
ten kokemista vaikeuksista. Kotitilanteen vakiintumisen on havaittu edistavan 
FAS-Iasten sosiaalista ja emotionaalista kehitysta (Streissguth ym. 1985,91). Lii-
san kayttaytymiseen vaikuttaneiden muiden tekijoiden ohella voi FAS:n todeta 
kuormittavan Liisan kehitykseen sisaltyvaa riskiprosessia (vrt. Rutter 1987, 325-
329). FAS:sta on os alta an seurannut Liisalle toimintavajavuutta ja haittaa hyvin 
laajasti. 

Sosiaalityontekija pohti sita, olisiko Liisaa sittenkaan pitanyt hoidon ras-
kauden vuoksi sijoittaa perhehoitoon, vaikka siita oli hanelle apua. Sijoituksen 
alussa on saattanut jotain jaada vahemmalle kasittelylle (ks. Bardy 1989, 56-57), 
koska vanhemmatkin totesivat yllattyneensa Liisan ongelmallisuudesta. Liisan 
kannalta on tarkeaa huomata, etta vanhemmat olivat halukkaita jatkamaan ha-
nen vanhempinaan, mutta he tarvitsivat apua, jota he eivat viela olleet kokeneet 
saaneensa. Tassa onkin Liisan perhehoidon riskitekija (ks. Kahkonen 1991, 54-
55). Vanhemmat olivat erittain vasyneita, ja Liisan terapeutti ja sosiaalityonte-
kija ymmarsivat taysin heidan tilanteensa. Ohessa vanhempien haastattelusta 
katkelma. 
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A: eli se on erilaista raskaus on ihan eri luokkaa pienillii saattaa olla se etta yolla valvo-
minen ja muuta mutta taa on todella sanotaanko niin etta henkisesti niin uuvuttavaa na-
ma levottomat paivat etta illalla on ihan ratti et on niin silleen 
I:sitten on oltava varuillaan sillonkin kun hyvin sillai talla naennaisestikin kun menee 
hyvin niin pitaa olla varuillaan ettei laukasis mitaan 

Liisan vaikeista ongelmista monet muistuttavat hatkahdyttavasti Morsen ja 
Weinerin (1996, 257-258) kuvaamia FAS-Iasten sensorisen ja informaation pro-
sessoinnin ongelmia. Liisan lastenpsykiatri ei maininnut tat a Liisan ongelmiin 
vaikuttavana tekijana, tosin han viittasi FAS:n neurologiseen luonteeseen, jota 
hanen mukaansa ei voinut psykoterapialla hoitaa. Liisan kastelua terapeutti piti 
tavanomaisesta kastelusta poikkeavana, koska se ei liittynyt hanen mielestaan 
tunne-elamaan kuten tavallisesti, joten sekin saattaisi viitata kasteluun aistialu-
een hairiona. Puheen vastaanottamisen yhteydessa han toi esiin Liisan yli-
reagoimisen. Isa kertoi, etta Liisalla konkreettinen havainto ei vality hanelle 
tiedoksi, mita han kuvasi sanomalla "ikaan kuin langat olisivat katkenneet". Tama 
ilmentaa minusta tiedon vastaanottamisen ja jasentymisen vaikeutta aivoissa. 
Liisalla oli myos ajoittain kayttaytymisessaan levollisempia kausia, jotka helpot-
tivat vanhempien painetta ja jolloin yleensa han kykeni rauhoittumaan omaan 
huoneeseensa, keskittymaan lukemiseen ja musiikin kuunteluun. Tallainen ve-
taytyminen muistuttaa Morsen ja Weinerin (1996, 257-258) kuvaamaa, sensori-
sen prosessoinnin minimoimisessa suositeltavaa tyynnyttavaa menetelmaa. 

Liisan hoidon raskautta lisasi hanen virtsanaytteensa saannollinen toimit-
taminen terveyskeskukseen. Vastaus siihen saatiin kouluIaakarilta, mutta han ei 
ollut tavoitettavissa kesalomilla eika tietoja saanut puhelimitse, vaan vanhem-
pien oli kaytava terveyskeskuslaakarin vastaanotolla. Tallainen kay tanto tuntuu 
hyvin byrokraattiselta, koska tieto virtsanaytteen bakteeripitoisuudesta ei voi-
nut vahingoittaa Liisaa. 

7.6 Apu ja tuki eivat kohtaa tarveUa 

Liisan hoidon tyolayden vuoksi vanhempien jaksaminen ja heidan voimavaro-
jensa uudistaminen nayttavat merkityksellisilta. Ensimmaisella haastatteluker-
ralla vanhemmat kokivat vaikeaksi vastata jaksamista koskevaan kysymykseen. 

Perheen sijaisvanhemmuuden motiivit nayttaisivat viittaavan sosiaalisiin 
motiiveihin perhehoidon paatoimisuuden, lyhytaikaisessa hoidossa olleen sijoi-
tuslapsen ja yhden pitkaaikaisen sijoituksen perusteella (ks. Kahkonen 1991, 
52). Haastattelun perusteella Liisan FAS tuntuisi tekevan perhehoidosta ras-
kaampaa. Perheella ei ennen Liisaa ollut kokemusta FAS-Iapsista. Vanhemmat 
totesivat, etta ottaessaan Liisan sijoitukseen he eivat tienneet, millainen urakka 
heilla on edessa. Taman aiti ilmaisi seuraavasti: liSe on kylla tassa arjessa selvinny 
mika se todellisuus on." 

FAS-Iapsitutkijat (Autti-Ramo 1993, 82; Steinhaus en 1996,244) painottavat, 
ettei alkoholialtistumisen aiheuttamia vahingollisia vaikutuksia voi paraskaan 
ymparisto riittavasti kompensoida, ja tasta FAS-Iapsia tuntevien pitaisi olla tie-
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toisia. Kahkosen (1991, 49-51) mukaan sijaisperheeksi pyritaan yleensa loyta-
maan perhe, joka vastaa sijoitettavan lapsen tarpeita. Haastatteluhetkella Liisan 
sijaisperheessa oli monia ulkoisia tekijoita, jotka ovat aikanaan varmasti olleet 
keskeisia heidan valikoitumisessaan Liisan sijaisvanhemmiksi. He olivat jo ver-
rattain kokeneita sijaisvanhempina, ja fyysiset puitteet, asunto ja tyo, nayttivat 
olevan kunnossa. 

Vanhempien mielesta oli vaikea yhdistaa Liisan vaativa hoito ja perhehoi-
tot yo, joten ongelmat juontuivat osaltaan myos perheen ammatillisesta sijais-
vanhemmuudesta. Tallaisissa perhesuhteissa lapset saattavat saada vahan yksi-
loUista huomiota osakseen (ks. Kahkonen 1991, 62). Vanhemmat kertoivat jak-
savansa, kun he etenivat paivan kerraUaan ja sitoutuivat tyohon. He saivat 
myos voimia hyvasta parisuhteesta, ja lisaksi aid in sanoin "ei lapsia tietysti pitovai-
keuksien takia voida laittaa pois". 

Vanhemmat olivat osoittaneet hoitoon hakeutumiseUa kuntoutustutki-
muksen tarpeen, mutta he olivat joutuneet Leevin vanhempien tapaan oikeaan 
asiantuntijakaruselliin. He olivat mielestaan joutuneet paUoteltavaksi. Yhtena 
syyna tahan oli kuntarajakiista, kuten Leevinkin tapauksessa. Sijoittuminen ko-
tikunnan ulkopuoleUe nayttaa huolestuttavasti saatelevan FAS-Iasten tarvitse-
maa apua, kuten Autti-Ramokin (1997b, 313) on todennut. Ohessa aiti kertoo 
heidan kiertamisestaan instituutiosta toiseen. 

A:tuota ensin hakeuduttiin perheneuvolaan tuon [Liisan kotikaupunkiJ sairaalan suosi-
tuksesta perheneuvolas kaytiin perheneuvolassa sanottiin ei kuulu rneille lahetettaan 
X:aan [kotikaupunginJ sairaalaan ja X:lla lahetettiin lastenpoliklinikalle no sielta sitten tu-
Ii se psykiatrinen puoli kans ne sana et ei kuulu rneille etta perheneuvola hoitakoot ei 
heilla 00 keinoja auttaa ja ja sitten perheneuvola sana etta oikeestaan ku on [Liisan koti-
kaupunkiJ niin ei senkaan takia eli palloteltiin eika asia oikein edistyny ko perheneuvo-
lassa ei lahteny lahetekkaan siella ei oikein tarnrnosta hankaluutta et se seiso se lahete 
siella kaapissa pitkat ajat enneku piti uhkailla (naurahdus) etta rna tuun sinne rna tuun ja 
istun niin kauan et se lahtee kyl rnaa sit johtajalle soitin 

Myos FAS:n luonteen epamaaraisyys saattaa nakya siina, ettei Liisaa FAS-
diagnoosista huolimatta oUut hoidettu laakinnallisen kuntoutusjarjestelman 
puitteissa, vaikkakin Liisa oli oUut aUe kouluikainen tuUessaan perheeseen (ks. 
Koivikko 1996, 594-600). Perheessaoloaikana Liisa ei oUut oUut kertaakaan sai-
raalakontroUissa, paitsi ehka silloin kun hanen koulukypsyyttaan arvioitiin. Se 
jai haastattelun perusteeUa epaselvaksi, mutta vanhemmat sanoivat Liisan koti-
kunnan sairaalan suositelleen nykyista koulumuotoa. Naytti silta, etteivat Lii-
san kotikunta ja hanet diagnosoinut sairaala kantaneet vastuuta Liisan tutkimi-
sesta eivatka kuntoutuksen ja seurannan jarjestelyista. Tata voi pitaa Liisan ris-
kiprosessia kuormittavana, koska FAS:aa riskitekijana ei ole pyritty lieventa-
maan eika muuttamaan (vrt. Rutter 1987, 325-328; Haapasalo ym. 1991, 148). 
Vanhemmat mainitsivat kayneensa kerran tutkimuskaynnilla Liisan diagnosoi-
neessa sa ira alas sa, jonne lahete oli mennyt sijoituskunnan sairaalasta. 

Fergusonia ja Fergusonia (1987, 360) mukaillen vanhempien kokemukset 
kertovat siita, etteivat asiantuntijat oUeet kyenneet asennoitumaan vanhempien 
asemaan tai kohtaamaan FAS:aa ja siita nousevia tarpeita, vaan on oUut hel-
pompi pitaytya asiantuntijakeskeisyydessa. Liisan ja Leevin hoitamatta jaami-
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sessa voi nakya myos pirstoutuneen ammattiauttajien kentan seuraamukset 
vastaavasti kuin lasten avo- ja laitoshuollossa. Siella tyoskentelee erillaan useita 
kymmenia ammattiryhmia, jolloin kukaan ei kanna vastuuta lapsen tilanteesta 
ja lapsesta tulee valiinputoaja (Polkki ym. 1994,44; Maenpaa & Torronen 1996, 
57-60). Vanhempien puutteellinen tukeminen heijastui Liisan elamaan hanen 
riskiprosessiaan kuormittavana, koska riskivaikutuksia ei ollut pyritty lieven-
tamaan (vrt. Rutter 1987, 325-328). 

Yksityinen psykoterapeutti oli vihdoin saatu monen mutkan kautta aid in 
neuvokkuuden ansiosta. Liisan sijoittajakunnan jarjestamilla koulutuspaivilla 
vanhemmat olivat tavanneet Liisan kotikaupungista olleen lastenlaakarin, joka 
oli ottanut vanhempien hadan omakseen. Han oli saanut jarjestettya vanhem-
mille tapaamisen sijaisvanhempien kotikunnan sairaalaan, josta oli sitten osoi-
tettu yksityinen terapeutti. Tama vaikuttaa silta, etta sijaisvanhemmille on jatet-
ty huoli ja vastuu FAS-lapsesta. Samalla se on osoitus hoidon sattumanvarai-
suudesta. Oheisessa kuviossa 8 on hahmoteltu sijaisvanhempien avun etsimisen 
polkua virallisessa sosiaalisessa verkostossa. 

Liisan sijoittajakunnan sairaala 
asuinkunnan perheneuvola 
asuinkunnan sairaala: lastenklinikka, psykiatrinen poliklinikka 
asuinkunnan perheneuvola 

sijoittajakunnan lastensuojelutoimiston koulutuspaivat: 
lastenlaakiiri 
asuinkunnan sairaala 

yksityinen lastenpsykiatri 
lastensuojelun sosiaalityontekija 

laajennettu tapausneuvottelu 

KUVIO 8 Vanhempien avun etsimisen polku 

Vanhemmat korostivat useaan kertaan uskottavuusongelmaa: ulkopuoliset ei-
vat olleet uskoa heidan kuvauksiaan siita, millaista Liisan kotikayttaytyminen 
olio Sosiaalityontekija tunnusti oman kyvyttomyytensa antaa ongelmallisissa 
asioissa sosiaalista tukeaan vanhemmille. Siina saattaa nakya Bardyn (1989, 58) 
luonnehtima joustamaton ja asiakkaiden tarpeisiin huonosti soveltuva sosiaali-
tyon koventunut taloudellis-tekninen ajattelutapa. Vanhemmatkaan eivat olleet 
hakeneet kovin aktiivisesti sosiaalista tukea sosiaalitoimesta, koska he pitivat 
jarkevana itse hoitaa asioitaan. Va stika an yhteisneuvottelussa heidat oli otettu 
huomioon, vaikka heista tuntui, ettei annettu tuki suuntautunutkaan oikeaan 
kohteeseen, heidan ja Liisan arkieIamaan. Moneen kertaan he sanoivat kaivan-
neensa ensisijaisesti apua Liisan hoitoon ja kasvatukseen eika niinkaan omaan 
uupumukseensa. Morse ja Weiner (1996, 263) kertovat myos vastaavista, FAS-
lasten vanhempia kiusaavista ulkoisista haittatekijoista. 

Neuvottelussa oli ehdotettu lomaperheen hankkimista Liisalle. Vanhem-
mille siita seuraavat kaytannon jarjestelyt olivat pulmallisia osin muiden lasten 
hoitamisen vuoksi, osin pitkien kuljetusmatkojen vuoksi. Vanhemmat tunsivat, 
ettei heita ollut ymmarretty, ja he kokivat syyllisyytta poiketessaan totutusta, 
"jotenkin tuli semmonen tunne siina etta tai katotaan etta miks noi ei parjaa". Neuvottelu-
ryhmassa oli aid in kuuIlen keskusteltu loman aiheuttamista muutoksista mak-
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sujarjestelyissa, isan mielesta tarkeana pidettiin sita, etta asia naytti paperilla 
olevan kunnossa. Heista perhehoitoa olisi pitanyt kehittaa, johon yhtena esi-
merkkina he esittivat Tanskassa toteutetun kayttokelpoisen FAS-Iasten perhe-
hoitomallin. Siina oli turvattu edellytykset keskittya FAS-Iapsen hoitamiseen 
valmentamalla hyvin vanhempia ja jakamalla tietoa seka suomalla hoidolle tar-
peelliset taloudelliset voimavarat. Tulevana kesana vanhemmat olivat luvan-
neet itselleen kaksi viikkoa lomaa Liisasta, ja se tulisi toteutumaan lomaperhe-
jarjestelyin. Ohessa vanhempien haastattelusta katkelma. 

A: Mutta etta pikkusen on semmonen etta naa jotka paattaa asioista niin niin ne ei oikeen 
tajua sita etta tata tukemista et 
I: ja sitten toinen asia tahan liittyy se etta pitas kuitenkin tassa on meilla taa terapia mutta 
se on ainoo mita Liisan hyvaks tehdaan parantumisen eteen kun sita vois olettaa etta jos 
ihminen ei muuten parane mut sita voi koulia ja kouluttaa tammoseen yhteiskuntaan etta 
opetellaan laskemaan ja lukemaan ja naita ja Liisa on nama kaikki oppinu niin vois olet-
taa etta oppis kayttaytymista ihan opetella ihan tassa tilanteessa kayttaydytaan nain vois 
kuvitella etta naita oppis vahitellen ku toistetaan ja toistetaan mutta perusterapiaan ei 
kuulu tammoset asiat muuta kun ohimennen niin vois olla jotain tammosia muitakin 00 
muotoja mika sitten peruskoulun lisaks vois koska laps tarvii ikaankuin tukiopetusta ta-
hanelamaan 
A: niin keinoja ja jaja jotenkin tiita tukisysteemia pitais kehittaa eli eli hyvin helposti kay 
must tuntuu ainakin etta kay niin etta et sitte ku on sijotettu niin ollaan tyytyvaisia 
I: tassahan on siita kuitenkin kysymys etta lapsi on suurimman osan elamasta yhteiskun-
nan jasenena muualla ku taalla perheessa olkoon se missa tahansa omassa perheessa tai 
sijotettuna johonkin perheeseen tai tammoseen perhetukikeskuksiin ynna muihin niin 
sithan se vasta alkaa kun naista naista lahetaan ja sillon pitais olla yhteiskunnan jasenina 
edes sillalailla 

Fmnesia (1994, 146-148) mukaillen vanhempien kokemuksissa heijastuu yh-
teiskunnallinen individuaatio perhehoitoperheiden yhdenlaisena mallina. Per-
hehoitoperheita kasitellaan suomalaisessa sijaishoidossa samanlaisina, vaikka 
todellisuudessa ne kaikki vaatisivat yksilollista paneutumista. Tata voisi Kah-
kosta (1991, 54) lainaten kutsua myos sijaisvanhemmuuden rooliepaselvyydeksi 
lastensuojelussa ja sosiaalityossa. Sosiaalitoimelta sijaisvanhemmat odottivat 
tyonohjauksellista tukea, mika vahvistaisi sijaisvanhempien roolin kollegiaali-
suutta (ks. Kahkonen 1991, 62). 

7.7 Kunnon koululainen 

Vanhempien mukaan Liisa viihtyi koulussa. Han oli ollut koko kouluajan sa-
massa erillisessa erityiskoulussa mukautetussa opetuksessa, saman opettajan 
luokalla. Han oli menestynyt siella hyvin. Mukautettua opetusta oli suositeltu 
sairaalasta koulukypsyystestauksen perusteella. Tama ratkaisu viittaa kes-
kushermostohairioon ja tavallista heikompaan kognitiiviseen suoritustasoon 
(Haapasalo ym. 1991,68-80), ja se nayttaa olevan suomalaisille FAS-Iapsille ta-
vanomaista (Autti-Ramo 1997b, 310). Siten voi sanoa, etta FAS on haitannut 
Liisan elamaa, silla han on sen aiheuttamien toiminnanvajavuuksien ja haitan 
vuoksi ajautunut ulos normaaliymparistoista. Liisa oli testattu lahes samaan 
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aikaan, kun hanet oli sijoitettu uuteen perheeseen, joten nama tapahtumat ovat 
ehka vaikuttaneet toisiinsa. 

Liisa oli ollut tyypillisen erityisopetuksen oppilaan tavoin erityispalvelu-
jen ja -jarjestelyjen kohteena jo ennen kouluikaa paivakodin integroidussa eri-
tyisryhmassa. Kuuselaa ym. (1996, 142; 173) mukaillen han kuului kouluhistori-
ansa perusteella jatkuvaa tukea tarvitseviin erityisoppilaisiin. Paivakodissa ha-
nella oli ollut joitain ongelmia poikien kanssa seka karkailuja. 

Kuitenkin koulunkaynti aiheutti vahiten ongelmia Liisan eliimassa, is an 
sanoin "se on kaikkein huolettornin osa-alue". Opetta jan mukaan ensimmaisista kaa-
osmaisista kouluvuosista hanen koulunkayntinsa oli kehittynyt huimasti tasa-
painoiseksi ja ongelmattomaksi. Erityisoppilaista poiketen (ks. Ihatsu ym. 1996, 
223-224) Liisa sai vahvistusta itsetunnolleen opillisesta menestymisestaan. Kou-
lunkaynti voi olla kokonaisuudessaan, vaikkakin vain rajallisesti, Liisan suojaa-
vaa prosessia tukeva tekija (ks. Rutter 1987, 328). 

Opettaja kuvasi myonteisesti Liisaa koululaisena: "Liisa on oikeen sernrnonen 
rei pas koululainen ja ja ihan ihan norrnaalisti ei rnitaan rnitaan erityista han on hyvin so-
peutunut tuohon ryhrnaan ja ahkera ja tekee suorittaa tehtavat ei rnillaan tavalla hairitse tunnil-
la ". Liisan sosiaalista kompetenssia osoitti hanen kayttaytymisensa sosiaalisesti 
hyvaksyttavalla tavalla luokkatilanteessa. Tata saattoi edistaa opettajan, ryh-
man ja toiminnan tuttuus. 

Tassakin erityisopetuksen vahvuutena nakyi opettajan ja Liisan valinen 
hyva suhde (myos Jahnukainen 1995, 52-53). Se vahvisti Liisan itsetuntoa ja 
tuki hanen selviytymistaan, joten opettajaa voi pitaa Liisan suojaavaa prosessia 
tukevana (ks. Rutter 1987,325-329). Opettajalla oli aiemminkin ollut oppilaana 
FAS-Iapsi, mika auttoi hanta ymmartamaan Liisaa. Tama tukee Morsen ja Wei-
nerin (1996, 259) korostamaa FAS:n luonteen ymmartamisen merkitysta suo-
raan yksittaisen laps en kasvattamisessa. Tasta opettaja kertoi seuraavasti: "jos 
rna en ois esrnes tienny sita niin Liisanhan rnaahan oisin pitany sita ihan hirveena rna oisin pian 
laittanu sen tarkkikselle". Opettajan mukaan he kykenivat Liisan kanssa keskuste-
lemalla hoitamaan asiat, vaikka han vasyikin valilla Liisan jankkaamiseen. Liisa 
tuli hyvin toimeen myos muiden opettajiensa kanssa, yhta miesopettajaa koh-
taan hanen kayttaytymisessaan oli joskus ollut yliseksuaalisuudesta viestivia 
piirteita. 

Luokkatovereihinsa verrattuna Liisa poikkesi tunne-elaman ailahtelevai-
suudessa ja siina, ettei han kulkenut kouluun linja-autolla, vaan taksilla. Van-
hempien mukaan linja-autokulkemista oli hankaloittanut Liisan kasteluongel-
rna. Toisella vanhempien haastattelukerralla oli suunnitteilla kokeilu, etta Liisa 
kulkisi linja-autolla. 

Haapasalon ym. (1991,44) tutkimiin erityisluokkien oppilaisiin verrattuna 
Liisa poikkesi myonteisesti siina, etta han hoiti kotona taysin itsenaisesti koulu-
tehtavansa, samoin han poikkesi FAS-Iapsista ja EMU-oppilaasta siina, ettei 
hanella ollut mitaan oppimisvaikeuksia (ks. Haapasalo ym. 1991,44-45; Autti-
Ramo 1997a, 279). Tosin Kumpulaisen (1994, 73) tutkimuksessa psyykkinen hai-
riintyneisyys ei ollut esteena koulumenestymiselle. Opettajan mukaan Liisa 
poikkesi alykkyydeltaan myonteisesti stereotyyppisesta FAS-Iapsikuvasta, "tie-
tylla tavalla alykkyyteen se ei 00 niinkaan vaikuttanu rna luulin etta se vaikuttas siihen enern-
man". 
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Erityisopetuksen tarpeen maarittajana opettaja puolestaan pHi Liisan 
heikkoa psyykkista tilaa itsenaisten ongelmanratkaisutaitojen puuttumisen 
ohelIa, jossa han muistutti tyypillista EMU-oppilasta. Liisan monista vahvuus-
alueista opettaja kertoo seuraavassa haastattelukatkelmassa. 

Liisa on hyva aika monessakin asiassa Liisa on hyvin tota taitava kasistaan hyva piirta-
maan vaikkakaan ei oikein usko itseensa valttamatta aina han on hirmusen taitava han 
(--) on oikeen liikunnallinen han paihittaa kylla pojatkin monissa asioissa (--) sitten han 
on hyvin taitava no lukemaan ja kirjottaan juttuja 

Liisalla ei FAS-Iasten tapaan nayttaisi olevan motorista heikkoutta. Mieluisin 
oppiaine oli matematiikka, mika on FAS-Iapsen kohdalla yllattavaa. Sita Liisa 
opettajan mukaan suorastaan janosi. Hyvin useinhan FAS-Iasten oppimisvai-
keudet ovat keskittyneet matematiikkaan (esim. Hornby 1993, 290; Streissguth 
ym. 1996, 157-158). Leiwoa (1995,205) lainaten Liisan ajattelutaitojen kannalta 
on huomionarvoista se, etta han hyvan lukutaidon lisaksi osasi kirjoittaa mie-
lekkaita teksteja. 

Opettaja oli pyrkinyt omalla toiminnallaan auttamaan Liisan oppimista ja 
opillisen vahvuuden loytamista (ks. Haapasalo ym. 1991, 161) ryhmittelemalla 
oppilaita homogeenisiin ryhmiin. Liisa oli matematiikassa keskimmaisten ryh-
massa, aidinkielessa han sita vastoin oli parhaimpien ryhmassa. Opettaja puhui 
tasta eriyttamisena, jota se Virtasen (1994, 43) mukaan ei kuitenkaan ole. Opet-
tajan ryhmittely kuvastaa EMU-oppilaiden yleisempaakin lahjakkuusjakaumaa. 
Sen perusteella Liisa sijoittui yleislahjakkuudeltaan EMU-oppilaiden yleisim-
piin ryhmiin (ks. Haapasalo ym. 1991,68-80). 

Liisalle sopi opettajan mielesta hyvin luokassa toteutettu yhteistoiminnal-
linen oppiminen. Matematiikan vaihtotunnit sen sijaan olivat olleet epaonnis-
tuneita Liisan keskittymisvaikeuksien vuoksi. Koko koulun pajatoimintaan Lii-
sa oli osallistunut rohkeasti ja innostuneesti. Naukkarista (1996, 519-520) mu-
kaillen nama erilaiset opetusjarjestelyt heijastavat osaltaan koulun ilmapiiria ja 
pyrkimysta koulun kehittamiseen. Opettaja palkitsi oppilaitaan henkilokohtai-
sesti ja huomaamattomasti. Han sanoi ottavansa esille niin hyvat kuin pahatkin 
asiat. Liisaa ei ollut tarvinnut rangaista koulussa. 

Liisalla ei ollut henkilokohtaista opetussuunnitelmaa. Hanen aidinkielen 
tasoaan opettaja pHi yleisopetukseen sop ivana, ja han koki, etta Liisalta olisi 
voinut vaatia viela nykyista enemman. Ilmeisesti opettaja ajatteli henkilokohtai-
sen opetussuunnitelman tarkoittavan vain heikkoja suorituksia, koska han tote-
si, ettei ole mitaan missa Liisa vaatisi yksilollisempia sisaltoja. Siten hanen yksi-
lollinen uskomuksensa Liisan kasvatuksellisista erityistarpeista ohjasi hanen 
toimintaansa (ks. Naukkarinen 1996, 512). Opettajan toiminta ei kuitenkaan 
poikennut tavallisesta (ks. Oksanen 1996,494; Virtanen & Jakku-Sihvonen 1996, 
327). Tasoryhmittelysta huolimatta opettaja pitaytyi mukautetussa opetussuun-
nitelmassa ja perinteisessa luokitteluun perustuvassa opetuksessa. Mobergia 
(1979,98) mukaillen se on saattanut johtaa niukkavirikkeiseen opetukseen, kos-
ka vanhemmat pitivat koulun vaatimustasoa liian alhaisena. He kaipasivat 
haastavampia oppimistehtavia LiisalIe, joka oli osoittanut olevansa oppimisky-
kyinen. Heidan toiveensa huomioonottaminen vaatisi henkilokohtaista opetus-
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suunnitelmaa, jossa ylitettaisiin mukautetun opetussuunnitelman taso. Myos 
integroimista yleisopetukseen puolsivat seka vanhempien nakemykset etta Lii-
san suoriutumistaso, josta opettaja totesi: "Taidot kyllii riittiiis mutta psyykkiset puolet 
on esteenii." Opettaja arvioi Liisan koulunkaynnin jatkuvan mukautetussa ope-
tuksessa, jossa Liisaa hanen mukaansa vietiin hyvin eteenpain. 

Edella esitetyn perusteella erillinen erityisopetus ei nayta edistavan par-
haalla mahdollisella tavalla Liisan oppimista (ks. Jahnukainen 1995, 52; Kuore-
lahti 1996b, 261). Lisaksi koulussa ei ollut kokeiltu integraatiota, johon opettaja 
piti esteena koulun sijaintia yleisopetuksen koulusta kaukana. Yleisopetuksesta 
erillisena opetuksena mukautettu opetus tuki institutionaalista diskriminaatiota 
(ks. Moberg 1998, 142; Vehkakoski 1998,90) ja vahvisti Liisan poikkeavuutta ja 
sosiaalista aliarvostusta (ks. Saloviita 1998, 173). Taman Liisa itse oli tuntenut, 
koska han oli usein ihmetellyt vanhemmille, miksi han oli erityisopetuksessa. 
Erillista erityisopetusta voi pitaa os alta an Liisan riskiprosessia kuormittavana 
(vrt. Rutter 1987, 325-326) ulkoisten tekijoiden ja rajoitettujen jatko-opinto-
mahdollisuuksien vuoksi. Ulvista ja Siljanderia (1995, 44-46) lainaten siina pii-
lee myos syrjaytymisen mahdollisuus. 

Kuten monet erityisluokkien oppilaiden vanhemmat (Haapasalo ym. 1991, 
163), myos Liisan vanhemmat olivat huolissaan siita, miten Liisa koulumuoton-
sa vuoksi sijoittuisi tyoeliimaan nykyisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Toi-
saalta vanhemmat arvelivat, ettei Liisa levottomuutensa vuoksi selviaisi yleis-
opetuksessa, toisaalta heidan mielestaan Liisan oppiminen oli ollut verrattain 
helppoa ylivilkkaudesta huolimatta. He esittivatkin rinnakkaiskoulujarjestel-
man lakkauttamista, koska se olemassaolollaan turvasi koulutusvirran erityis-
opetukseen. Heista normaaliopetuksen opetusryhmia pienentamalla paastaisiin 
kaikkien yhteiseen kouluun. 

Yhteistyon seka opettaja etta vanhemmat olivat kokeneet hyvaksi, mika 
valillisesti vaikutti myos positiivisesti Liisaan (ks. Bronfenbrenner 1979, 209-
212). Siina oli nahtavissa sosiaalisen tuen valittymista emotionaalisena ja on-
gelmanratkaisussa (ks. Stone ym. 1988, 184-185). Yhteistyota toteutettiin varsin 
perinteisesti ja vallitsevan kaytannon mukaisesti (ks. Maatta 1996, 504). Tavois-
taan poiketen opettaja oli antanut vanhemmille kotipuhelinnumeronsa, mita 
han perusteli seka yhteydenoton maaralla etta aikaisempien kouluvuosien ta-
pahtumilla. 

Opettaja ei tuntenut tarvetta vanhempia laajempaan yhteistyohon. Han 
rajasikin oman tehtavansa opettajuuteen ja koulutyohon, mika tuntui opettajan 
kannalta ymmarrettavalta Liisan koulukaynnin ongelmattomuuden vuoksi. 
Koulun kulttuuri osaltaan vaikutti opettajan tyoskentelyyn, ja yhteistyo naytti 
suuntautuvan koulun sisalle. 
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7.S Terapia irrallaan muusla eHimasla 

Liisalta puuttui interventioitten perustana oleva tutkimus- ja kuntoutusvastuu-
seen kuuluva kokonaisvaltainen arviointi (ks. Thurman & Wider strom 1990, 
170). Stonea ym. (1988, 193-194) mukaillen hanelle jarjestettya psykoterapiaa 
voi pita a ratkaisuna vanhempien stressiin. 

Liisa oli ollut viikoittain lahes kahden vuoden ajan yksityisen lastenpsy-
kiatrin psykoterapiassa. Psykoterapeutti rajasi oman tyoskentelynsa yksilosuh-
teeseen, johon ei kuulunut hoitovastuu eika yhteistyovelvoite. Yhteistyo van-
hempien kanssa oli tapahtunut kuljetusten yhteydessa ja kerran yhteisneuvotte-
lussa. Isohanni (1996, 197) pita a psykoterapeuttisen hoi don suunnittelun edel-
lytyksena lapsen ja perheen arviointia, jota ei tassa tullut ilmi. 

Terapeutti kertoi terapian kohdistuvan Liisan syntyman jalkeisiin elaman-
tapahtumiin. Terapia ei ollut sidoksissa varsinaisesti mihinkaan terapiasuunta-
uksiin, mutta terapeutti jasensi sita Daniel Sternin vuorovaikutuskasitysten 
mukaisesti. Hanen mukaansa analyyttisella lahestymistavalla ei yltanyt vaikei-
siin ongelmiin. 

Terapeutin mukaan terapian tavoitteena oli Liisan elamantapahtumien ja 
hanelle kertyneiden kokemusten tyostaminen seka vahvuuden loytaminen. 
Tarkoituksena oli kasitella kayttaytymisongelmia ja tavoitella syvalla olevaa 
ahdistusta. Liisan ongelmia terapeutti luonnehti syvallisiksi ja laaja-alaisiksi. 
Hanen mukaansa Liisalla oli vaikeuksia ymmartaa puhetta, mika tulisi muistaa 
vuorovaikutussuhteessa haneen. Hanen kontaktinsa toiseen ihmiseen oli sekava 
ja pinnallisesti runsas. Koheltaminen jai hanella usein paalle eika han osannut 
sita itse lopettaa. Liisan tunteisiin ja itseensa menemisen vaikeus oli suurempi 
kuin mita alyllinen kapasiteetti edellytti. 

Terapeutti oli myos yrittanyt saada kosketusta Liisan syntyman jalkeisiin 
tapahtumiin, mika oli osoittautunut hyvin tyolaaksi. Han pyrki siihen, etta Liisa 
ymmartaisi ja oppisi samalla luomaan rajaa sille, miten ollaan toisen lahella. 
Hanen mukaansa Liisan kayttaytymiseen saattoi vaikuttaa haloefektin tavoin 
se, etta yhteen hairioon yhdistetaan muita, siihen kuulumattomia ongelmallisia 
asioita. Hanesta osa Liisan ongelmista oli samanlaisia kuin kenella tahansa lap-
sella. 

Terapian sisallon terapeutti kertoi olevan kokoaikaista kahdenvalista vuo-
rovaikutusta, ja Isohannia (1996, 190) tulkiten sita voi pitaa tukea antavana. Si-
sallosta on oheisessa terapeutin haastattelukatkelmassa. 

terapiahan on kahdenvalista vuorovaikutusta kaikenaikaa et sehan on yhdessa tekemista 
naa on semmosia hetkia etta jutellaan ja joskus pelataan ja jutellaan samalla ja joskus kek-
sitaan vahan leikkeja yks idea siihen on tietyst se et yhdessa niiku yritetaan jasentaa sita 
mita on tapahtunu (--) osottaan sita mita siina nyt oli mikii tuossa asken kavikaan kuka 
teki ( --) ja aa sita koti-ikiivaa me ollaan juteltu mita se on kun ei voi asua aidin kanssa 
joutuu muuttamaan uuteen kotiin mita se sitten merkitsee mut et hyvaksikiiyttoepailysta 
en 00 puhunu Liisan kanssa niiku sanoilla kyl se silla tavalla se tulee et ku Liisa tulee la-
helle niin siina yhdessa olemalla niin sillonhan rna teen Liisan kanssa sita normaalilahei-
syyden rajaa etta sita ei tarvi niiku puhua Liisahan esimerkis tykkiia siita etta rna sormel-
la piirtelen vaikka kirjaimia selkaan niin siinahan on tietty sovinnainen alue mihinka vie-
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raan aikuisen sopii piirtaa tai jos rna kutitan jalkapohjaa vaan se tulee sen yhdessaolemi-
sen kautta se mika mika on semmosta mika yleensakin tuntuu hyvalta 

Terapeutin kokemuksen mukaan Liisaan sai valittomasti pinnallisen keskuste-
lukontaktin, ja heidan kahdenkeskiset tilanteensa olivat sujuneet erittain suo-
tuisasti. Syvaa ja rauhallista psykoterapiasuhdetta ei terapeutin mukaan ollut 
kuitenkaan viela saavutettu. Terapiatunnin jalkeen Liisan astuessa ovesta ulos 
hanen kayttaytymisensa muuttui kuitenkin taysin toisenlaiseksi, jolloin tera-
peutti eraan kerran oli ottanut Liisan lujasti syliinsa kokeillen holding-
menetelmaa. 

Terapeutin mukaan hanen ja Liisan valille oli syntynyt luottamuksellinen 
suhde, samoin Liisalle oli kehittynyt kyky hahmottaa, jasentaa ja miettia eri ti-
lanteita. Kuitenkin kehitysta pitaisi tapahtua viela paljon, jotta Liisasta tulisi 
itsestaan huolehtiva aikuinen. Sairaalajaksoa tai osastoarviointia han ei pitanyt 
Liisalle valttamattomana. Terapian jatkamista suunniteltaisiin kevaalla. Neuro-
logisesti terveen laps en kanssa tyoskentelyyn tyoskentelya Liisan kanssa verra-
tessaan terapeutti piti edistymista hitaana. Haapasaloa ym. (1991,157-158) mu-
kaillen nayttaa silta, etta Liisan neurologinen poikkeavuus on vaikuttanut ja 
vaikuttaa edelleenkin hanen ongelmiensa syntyyn. Vanhemmat arvioivat ohes-
sa terapian tuloksellisuutta. 

A: lastenpsykiatri sana ittekin se on menny luottamuksen luottamuksen rakentamiseen ja 
tuota se on aika pitkallista hommaa Liisan kanssa mutta siten ne ongelmat mita meilla on 
mihin me ollaan apua haettu niin niiniin ei voi sanaa etta mitaan nakyis talla hetkella 
I: ei ainakaan osaa sanoa etta mika on sen osuus 
A: kun ei 00 sita 
I: toista vaihtoehtoa ei 00 etta vois verrata 
A: Ja sit toisaalta niin kehitys on Liisalla ollu niin tavattoman hidasta et on aika vaikee 
sanoa etta tapahtuuko sita vai ei toisilla alueilla toki toisilla et oppii asioita ja tammosta 
ja sit tammosella ihmissuhteiden ja tammosilla alueille niin 
I: rna uskon etta Liisalle itteelleen siitta on hyotya koska hyvin karsivallisesti se kay sen 
mallinsa ja yrittaa opastaa taikka oikeeta mallia ja muuta etta ihan jarkevan tuntusesti 
rnita vahan on paassy seuraamaan niin tietysti se on Liisaan hyva ote mutta etta 
A: houldinkiakin ollaan joskus siella harrastettu (naurahdusl 
I: jos on vahankin karsimaton vois sanoa ettei mitaan tapahdu mutta jos oikein sillain 
A: Mut jos oikeen sillain rupee halkomaan (naurahdusl jotakin niin kyl sit saattaa loytya 

Kaikissa Liisan kasvuymparistoissa toimittiin yksin, eika yhteistyota niiden va-
lilla ollut muodollisuuksia lukuunottamatta, joten yhteistyo ei viela nayttanyt 
palvelevan Liisan etua (vrt. Haapasalo ym. 1991, 161). Vanhemmilla oli keskus-
telumahdollisuus terapeutin kanssa, mutta sen he kokivat hankalaksi Liisan 
lasnaollessa. Laajennettu tapausneuvottelu, johon terapeuttikin oli osallistunut, 
oli puolestaan keskittynyt vanhempien tilanteen helpottamiseen. 

Vanhemmat toivoivat tukiopetusta Liisan tamanhetkiseen elamaan, ja sen 
voi tulkita Liisan kuntoutuksen tarpeeksi. Tata tehtavaa psykoterapia ilmeisesti 
ei heidan mielestaan tayttanyt, koskapa aiti sanoi nain: "Sita ei oikein tule siina 
muodossa mita ei mitaan jos esittaa etta tammosii haluaa et miten ja miten kannattais ei tule ei 
tuu mitaan oikeestaan se on se etta miten me tas arjessa selvitaan ja mita pitaa nyt tehda niin se 
on ihan mita me tehdaan terapia menee omaa latuaan ja elama menee omaa latuaan." Silti 
Rutteria (1987, 325-329) myotaillen arvioisin, etta pitkaaikainen ja saannollinen 
terapiasuhde tuki Liisan suojaavaa prosessia, silla terapeutti auttoi Liisaa ym-
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martamaan ja tulemaan tietoiseksi itsestaan seka tuki muutoinkin hanta lapse-
na. 

Liisalla oli tutkimushetkella perusedellytykset kuntoutuksen saamiseen: 
vakaa ja hanta tukeva elamantilanne seka diagnoosi ja syy kuntoutukseen (ks. 
Koivikko 1996, 594-598; Autti-Ramo 1997b, 308;). Diagnoosista huolimatta ei 
sairaala kuitenkaan ole ottanut vastuuta Liisan kuntoutuksesta. Vastausta sii-
hen, miksi mitaan ei ole tapahtunut, ei tassa tutkimuksessa tavoiteta. Valiinpu-
toajaksi ja sijaiskarsijaksi jaa Liisa. 

7.9 Sosiaalityontekijan muodollinen tyorooli 

Sosiaalityontekijalla oli lahes neljan vuoden yhteistyokokemus Liisan ja per-
heen kanssa. Kontaktinsolmimista Liisaan han naki vaikeuttaneen sen, etta han 
oli perinyt tehtavan tyotoveriltaan. Toisaalta han oli kokenut Liisan kontak-
tinoton hammentavana. Kotikaynneilla sosiaalityontekija ensin arvioi vanhem-
pien kanssa Liisan tilanteen, ja sen jalkeen han pyrki keskustelemaan Liisan 
kanssa. Keskustelut olivat olleet hyvin lyhyita. Kananojaan & Turuseen (1996, 
91) tukeutuen vaikuttaa silta, etta sosiaalityontekija on saattanut vetaytya kon-
taktista puutteellisten tyoskentelytaitojensa perusteella. Yhteistyosuhde Liisan 
kanssa oli saattanut jaada pinnalliseksi osin myos siksi, etta sosiaalityontekija 
teki kotikaynteja vain harvoin. Kaynneilla ei tuntunut olevan merkitysta Liisal-
Ie. Sosiaalityontekija kuvasi, etta hanen tehtavansa oli ajaa Liisan asioita. Se 
vaikutti toteutuvan valillisesti, ja yleisemmin se viesti juridisesta roolista (ks. 
Kananoja & Turunen 1996, 89). 

Sosiaalityontekijan tyoskentelyssa oli perhekeskeisyytta, koska han piti 
keskeisena perheen roolia avun etsimisessa, johon han kertoi tulevansa mukaan 
turvaamalla perheen loytamat palvelut. Talla han ilmeisesti tarkoitti kustannus-
ten korvaamista. Liisan vanhempien kokemusten perusteella heidan taysival-
tainen kumppanuutensa ammatti-ihmisten kanssa heidan tarvitsemiensa palve-
lui den arvioinnissa on jaanyt viela toteutumatta (ks. Maatta 1996, 506-508). So-
siaalityontekija oli kokenut yhteistyon vanhempien kanssa hyvana, helppona ja 
ongelmattomana, toisaalta han jatti vastuun hyvinkin monimutkaisesta tervey-
denhoidon jarjestymisesta vanhemmille. Han tunnusti oman kyvyttomyytensa 
antaa sijaisvanhemmille merkittavaa sosiaalista tukea ongelmanratkaisussa. 
Siina voi nahda heijastuksia seka hanen tyontekijana omaksumastaan tyoroolis-
ta etta hanen tyoyhteisonsa kulttuurista. Lastensuojelussa ei ole tilastojen mu-
kaan onnistuttu kehittamaan tai lisaamaan uudenlaisia tukitoimia (Bardy 1989, 
58-59; Forssen 1991, 25). Myos sosiaalityontekijan kokemus siita, ettei han ky-
ennyt tarpeeksi tukemaan Liisaa, saattaa viitata joustamattomuuteen yleisissa 
rakenteissa. Vanhempien kokemukset puolestaan kertovat sen, etta he olivat 
jaaneet yksin. Ohessa sosiaalityontekijan haastattelusta katkelma. 
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kun tulin Liisan asioita hoitamaan niin joutu arvioimaan Liisan tilanteen aika lailla uu-
della tavalla et siina vaiheessa ei Liisan kohdalla ollut viela tukimuotoja millaan tavalla 
et perhe tuli aika lailla omalla tavalla toimeen kuitenkin Liisan tavattua pysty nakemaan 
(--) etta mista on niinku kysymys etta taa on hyvin rankka etta ja sen jalkeen lahdettiin 
etsimaan niiku apua tahan ongelmaan yhdessa ee perheen kans perheneuvolan kautta 
viemaan asiaa eteenpain ja sita projektii sielta edetaan ja loydetaan se piste joka pystyis 
antaa tehokkaimmin tata tukea Liisalle mutta se tuntu olevan myos [sijoituspaikkakun-
tal aika vaikeata loytaa Liisan kaltaselle jolla on kyseessa on tammonen (huokaus) sel-
kee vaikea fas mutta selkeesti myos taustalla myos taa seksuaalinen miten sita nyt sa-
nois ninku hairiintyminen et mita tammosta aa hanenkin taustassa on mukana kaks 
vaikeeta asiaa ja talle ei 00 loytyny varsinaisesti apua 

Sosiaalityontekijan mielesta kasvatusvastuu Liisan elamasta oli sosiaalityonteki-
jan ja perheen yhteistoiminnassa. Tassa han ei puhunut itseaan, vaan ammat-
tinimikkeesta. Liisan kohdalla laps en edusta puuttui sosiaalityontekijan mu-
kaan se, ettei hanelle ollut loydetty hanen kehitystaan tukevia palveluja. Nykyi-
sia lastensuojelullisia toimenpiteita han ei pitanyt riittavina. Sosiaalityontekija 
korosti Liisan tilanteen olleen vakavan jo hanen tyosuhteensa alussa: silloin oli 
tiedetty, etteivat Liisa ja perhe saaneet minkaanlaista tukea. 

Mika voi olla syyna, ettei Liisaa ole voitu auttaa eika yhta vakavaa hanen 
kehitystaan haittaavaa orgaanista vauriota ole kyetty hoitamaan? Ruohoa (1993, 
101-102) mukaillen yhteiskuntamme ei voine toimia niin, etta se tunnustaa lap-
sen ongelmat diagnosoimalla FAS:n, mutta jattaa laps en kokonaan hoitamatta. 
Morsea ja Weineria (1996, 260-262) tulkiten yhtena selityksena voi pitaa sita, 
ettei FAS-oireyhtymasta to della tied eta mitaan, koska tutkimus- ja kuntoutus-
kaytannot viela puuttuvat. Tasta yhteiskunnallisen lapsiterveydenhuollon jar-
jestymattomyydesta on aiheutunut suoraan toimintavajavuutta ja vakavia hait-
toja Liisalle ja perheelle. 

Sosiaalityontekija pHi Liisan koulumenestysta osoituksena hanen kehitty-
misestaan, mutta Liisan integroitumista normaaliymparistoon esti hanen kont-
rollintarpeensa. Liisan terapeuttia sosiaalityontekija piti tarkeimpana yhteis-
tyoosapuolenaan. Sairaalan han sanoi tulevan mukaan yhteistyohon tarvittaes-
sa. 

7.10 Liisan eHimantilanteen konteksti ja sosiaalinen verkosto 

Liisan elamantilanne oli minusta vaikea. Siihen naytti kasaantuvan monia nega-
tiivisia elamankokemuksia ja ketjuuntuneita negatiivisia seuraamuksia, seka 
FAS:n etta elamanhistorian ja -muutosten aiheuttamina. Naita ketjutti viela 
avun puuttuminen hanen sijaisperheeltaan. Nama kaikki yhdessa pitivat ylla 
riskiprosessia, jota voi pitaa Liisan kannalta jopa uhkaavana ja Liisan tulevai-
suutta varjostavana. Olen oheiseen taulukkoon 18 koonnut Liisan elamantilan-
teessa nakyneet riskiprosessia ja suojaavaa prosessia tukevat tekijat. 
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TAULUKKO 18 Liisan riskiprosesseja ja suojaavia prosesseja tukevat tekijat 

Riskiprosessia kuormittavat tekijat 
Elamanmuutokset 
Sosiaalinen perima 
Sijoitushistoria 
Varhaishistorian selvittamatt6mat tapahtumat 
Ongelmakayttaytyminen 
FAS ja sen kuntoutustutkimuksen 
puuttuminen 
Tuen puuttuminen sijaisvanhemmilta 
Erillinen erityisopetus 

Suojaavaa prosessia tukevat tekijat 
Omatoimisuus 
Taidot 
Leikki 
Lukemisharrastus 
Sijaisisa 
Sijaisperhe 
Koulunkaynti 
Opettajasuhde 
Psykoterapia 

Olen koonnut kuvioon 9 Liisan sosiaalisen verkoston ja toimintaymparistot kai-
kista tietoIahteistani hanen eIamantilanteensa ja arkielamansa kontekstiksi. Ku-
vi on tarkoituksena on osoittaa Liisan kehitykseen valittomasti vaikuttavia vuo-
rovaikutuksen osapuolia ja instituutioita, joihin Liisa puolestaan omalla aktiivi-
suudellaan vastavuoroisesti vaikuttaa (ks. Bronfenbrenner 1979; 1997; Rutter 
1987; 1989). Se kuvastaa myos sita todellisuutta, josta Liisan eIamantilanne on 
konstruoitu ja josta hanta on mahdollista ymmartaa (ks. Lehtovaara 1995, 84-
85). Ymmartaminen on mahdollista siksi, etta kuvatun kontekstin voi katsoa 
kertovan Liisan elamismaailmasta ja merkitysyhteyksien syntymisesta. (Ks. 
Varto 1992, 64-69.) 

Kuvioita yhdistavat viivapiirrokset kuvaavat vuorovaikutussuhteen saan-
nollisyytta ja merkityksellisyytta. Naista ymparistoista voidaan lievittaa hanen 
riskiprosessiaan kuormittavia tekijoita, tukea hanen suojaavia tekijoitaan seka 
rakentaa ja kohdistaa niihin hoitoa, kasvatusta, opetusta ja muita interventioita 
(ks. Cohen & Erwin 1994, 249). Ekologisen nakemyksen mukaisesti myos naita 
ymparistoja tulisi void a muokata paremmin Liisan etua vastaavaksi (ks. Thur-
man & Widerstrom 1990, 210-212). 

KOT! 

KAVERIT 
*ystava 

* muut kaverit 

- merkityksellinen vuorovaikuus 
-- saann6llinen vuorovaikutus 

, 
BIOLOGINEN 

Am 

~~~~~ALITYbNTE~ 

KOULU 
*opettaja 

*luokkatoverit 

merkityksellisyys ristiriitaista 
harvoin vuorovaikutusta 

KUVIO 9 Liisan sosiaalinen verkosto ja toimintaymparist6t 

Liisan tulevaisuuden pohdinnoissa kaikki haastatellut ilmaisivat huolta Liisan 
murrosiasta mutta toiveikkuutta sijaisperheen jaksamisen myota. Bardya (1989, 
63) site era ten nama molemmat voidaan teoreettisesti yhdistaa. Murrosika on 
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yleisesti kriisivaihe ihmisen kehityksessa, mutta kriisiin reagoimisessa korostuu 
lahiympariston ja sen tarjoaman emotionaalisen turvallisuuden aste ja lapsen 
kokeman tuen seka kannustuksen maara. Liisan sijoituksen pysyvyydesta isa 
esitti kantanaan "kyl rna haluaisin Liisan isana olla aikuiseksi saakka ei siina tassa suhteessa 
rnitaan". Toisaalta vanhemmat toivoivat jonkin muutoksen tapahtuvan Liisan 
kayttaytymisessa ian myota. Pitkan aikavalin toiveena heilla oli Liisan selviy-
tyminen itsenaiseen elamaan, johon tulisi kuitenkin nyt paneutua, koska Liisa 
tulee olemaan perheenjasenyytta pidempaan yhteiskunnan jasenena. Toisessa 
haastattelussa aiti kertoi lahitulevaisuuden suunnitelmistaan, etta han on ajatel-
lut opettaa Liisalle pyorailyreitin kirjastoon ja kannustaa hanta aloittamaan lii-
kuntakerhon. 

Sijaisperheen suojaavuus nayttaakin erittain keskeiselta Liisan tulevaisuu-
dessa. Seka opettaja etta sosiaalityontekija sanoivat Liisan tulevaisuuden toi-
veikkuuden lepaavan sijaisperheen harteiden varassa. Myos Liisan ongelmalli-
suuden helpottuminen naytti olevan kaikkien haastateltavien mielesta keskeista 
tulevaisuudessa, mutta ennen kaikkea, isaa lainaten, Liisa tarvitsi nyt tukiope-
tusta elamaan! 



8 ISOV ANHEMPIEN ELAMAN RIKASTUTT AJAT 

Lasse ja Laura poikkesivat muista tutkimukseen osallistuneista lapsista siina, 
ettei heilla kummallakaan ollut diagnosoitua sikioaikaista alkoholialtistumaa. 
Aikuiset, jotka tunsivat heidat, luokittelivat heidat FAS-lapsiksi, mihin saattaa 
oHa syyna se, ettei meilla viela kovin laajasti tunnisteta eri asteisia sikioaikaisia 
alkoholialtistumisia. Lasten isoaidin ja sosiaalityontekijan kertoman mukaan 
lasten aidin raskaudenaikainen alkoholinkaytto oli ollut ilmeinen. 

Lapset asuivat kerrostalossa taajamassa. Tapasin heidat molemmat ainoas-
taan yhden kerran, koska isoaiti halusi minun haastattelevan heita samalla ker-
taa kuin itseaankin. Haastattelin isoaitia perheen olohuoneessa, jossa Lasse oli 
lasna pelaamassa. Isoaidin mielesta saatoimme keskusteHa Lassesta huolimatta, 
mutta joitakin teemoja jai tarkentamatta, koska hanen mielestaan niista ei voi-
nut puhua lasten kuullen. Isoisa ei ollut tuolloin kotona. Jalkeenpain arvioiden 
perustelen valitsemaani menettelytapaa silla, etta pyrin asettumaan tutkijana 
tutkittavieni maailmaan heidan ehdoillaan, koska en ulkopuolisena voinut tie-
taa heidan elamantilannettaan ja siihen liittyvia sitoumuksia (ks. Bogdan & Bik-
len 1992, 33-35; Varto 1992, 26-27; 59-60; Suoranta & Eskola 1998, 86-95). 

Vaikka molempien last en aineistot syntyivat samalla kertaa, keskusteltiin 
heist a kummastakin erikseen, ja pyrin kasittelemaan heita yksiloina ikajarjes-
tyksessa tutkimustehtavan mukaisesti toistamatta kuitenkaan toisen kohdalla 
sita, mita toisen kohdalla on jo tullut esiin. Lassen elamantilanteessa on enem-
man tekstia molempia koskevien taustatietojen vuoksi. 

8.1 Hyvantahtoinen Lasse 

Lasse oli vuoden vanhempi kuin Laura, mutta he olivat samaHa luokalla, heilla 
oli sarna opettaja, ja myos sosiaalityontekija oli yhteinen. Lassella oli meneillaan 
toimintaterapiajakso, joten haastattelin myos hanen terapeuttejaan. 
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8.1.1 Henkilokuva Lassesta 

Lasse kuvasi itseaan rauhalliseksi, ja isoaiti oli samaa mielta. Lasse sanoi ole-
vans a taitava kaikessa, minka voi katsoa viittaavan hanen itsearvostukseensa. 
Tahan piirteeseen saattoi osaltaan sisaltya Lassen liikunnallinen taitavuus ja eri-
tyisesti telinevoimisteluharrastus, jota han harrasti tatinsa ohjauksessa. Sen 
ohella han itse mielsi harrastuksekseen edellisena syksyna alkane en toimintate-
rap ian, mika saattaa heijastaa hanen kasitystaan terapiasta luonnollisena osana 
arkielamaa. Molemmat olivat saannollisesti kerran viikossa. 

Isoaiti piti Lassea liikunnallisesti lahjakkaana perintotekijoidensa vuoksi. 
Lasten isoisa oli entinen urheilija. Opettajankin mukaan Lasse oli urheilullinen. 
Tahan puoleen viittaa myos sosiaalityontekijan arviointi Lassen notkeudesta ja 
taitojen esittamisesta. Ohessa Lassen haastattelusta katkelma. 

KV: miten sa kertosit mulle minkalainen sina oot 
L: ma oon tallanen ym ... en suutu aina niin paljon joskus suutun ja ... ym ... ahh ... ja 
ym ... siina ne 
KV: missa saa oot hyva 
L: niin .. kaikessa 
KV: kaikessa oot hyva 
L: niin minun mielesta 

Liikunnallisuus yhdistaa edella kuvattuja lapsia ja Lassea. Yllattavaa olikin 
toimintaterapeuttien toisenlainen arviointi Lassen liikunnallisista taidoista. 
Heidan mielestaan Lasse oli kettera ja ryhmassa keskitasoa, mutta hanella oli 
motorisia ongelmia, jotka terapeutit yhdistivat FAS:aan. Heidan mukaansa Las-
sen hienomotoriset taidot olivat heikot. Se oli nakynyt myos koulussa. Taten 
Lassella oli yleisia sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten ongelmia (ks. 
Becker ym. 1995, 6), mutta motoriikan alueella ilmeni selvia ristiriitaisuuksia. 
Silti liikunnan osuutta Lassen arkielamassa voi pita a hanelle merkittavana ja 
ainakin joiltakin osin tahan mennessa palkitsevana ja hanen itsetuntoaan vah-
vistavana (ks. Haapasalo ym. 1991, 101; Telama & Laakso 1995,285-286). Siksi 
Rutteria (1987, 327-328) mukaillen liikuntaharrastus saattaa tukea Lassen suo-
jaavaa prosessia. Ohessa terapeuttien haastattelusta katkelma. 

N: (--) ku tarvii yhistaa sinne tan toiminnan suunnittelu ensin aivoissa jaja sitten ite 
suunnitella ja lahtee suorittamaan sitten tulee ongelmia Lassehan on tosiaan hirveen ket-
tera ja peleissa on peleissa on silla tavalla taitava ja silla lailla etta mutta naissa (--) kar-
kea tai hienomotoriikan puolella ... 
M: Se on aika vaikee niinku ryhmassa on sitten ihan siina keskivaiheilla etta ei 00 niinku 
mitenkaan millaan alueella huono mutta ei sitten voi sanoa etta paraskaan et ihan sillai .. 

Lasse piti elamassa parhaana asiana kykya kavella ja sormien liikuttamista, mi-
ka tuntui minusta ensin hieman hassulta, mutta se oli ymmarrettavaa seka ha-
nen oman liikunnallisuutensa etta isoisan vammaisuuden perusteella. Toisaalta 
kaveleminen ja sormet viittaavat fyysiseen olemukseen ja kehon kaavan hah-
mottamiseen, mika on minakuvan kehityksen lahtokohta (Kaariainen 1988,18). 
Oheiseen taulukkoon 19 olen koonnut eri kasvuymparistoissa ilmaistuja Lassea 
koskevia luonnehdintoja. 
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TAULUKKO 19 Lassen piirteet eri kasvuymparistoissa 

Lasse itse Koti Koulu Terapia Sosiaalityontekija 
Kiltti, rauhallinen + + 
Liikunnallinen + + + 
Virkea + 
Myonteinen + + 
Omatoiminen + + 
Hellyydenkipea + 
Hiljainen + 
Syrjaanvetaytyva + 
Levoton + 
Valiton + 
H yvantahtoinen + 
Touhukas + 
Hyvin kayttaytyva + 
Pienikokoinen + + + 
Poikkeava ulkonako + + 
Erilainen + 

Lassea luonnehdittiin hyvin myonteisesti, ja lahimmissa kasvuymparistoissa oli 
useita samansuuntaisia arviointeja. Myonteiset mieltymykset vaikuttavat myos 
vuorovaikutussuhteessa Lasseen positiivisesti (ks. Bronfenbrenner 1997, 254). 
Ohessa isoaidin haastattelusta katkelma. 

IA: Lasse on aina ollu kiltti hirveen kiltti poika etta hyvin toimeen on tullu etta hm etta 
mitaan ihmeen ristiriitoja 00 Lassen kanssa hm mita nyt joskus tuskailee niin normaalia 
on 
KV: no missa Lasse tarvii apua 
IA: no ei oikeestaan Lasse tarvi missaan enaa etta on itsenainen hm itsenainen poika etta 
joskus luku lukulaksyja taytyy patistaa mutta ei meinaa malttaa aina tehda ku paljon 
muuta tekemista 
KV: Mitas Lassella ja Lauralla on semmosta missa ne on hyvia 
IA: Lassella on ny ainakin tuo urheilu hm se menee karrynpyoria tuo hm on tosi notkee 
hm on kylla niin luonnonlahjakkuus 

Opettaja sanoi molempien last en olevan rauhallisia ja erittain kauniisti kayttay-
tyvia. Terapeutit luonnehtivat Lassea ryhmassa hiljaiseksi ja syrjaanvetaytyvak-
si. Terapia oli viela alkuvaiheessa, joten siella Lasse ei viela ollut tullut tutuksi. 
Sosiaalityontekija luonnehti lapsia eri tavalla kuin muut. Ohessa hanen haastat-
telustaan katkelma. 

ne on ehka valittomampia jos saattas olla muut vastaavan ikaset et jotenki semmosia va-
littomampia et mul on se tunne niinku et ne toisaalta niinku odottaa etta maa meen sinne 
ja tammosta tykkaa etta kay kay siella niita tapaamassa (--) kummatkin on vahan sem-
mosia levottomia niista ehka vahan johonkin asiaan jos yritetaan jutella jostain jutusta 
jostain kouluasiastakin niin tota Lasse esimerkiks ei pysty samalla tavalla ehka niinku 
keskittyyn siihen yhteen asiaan mist jutellaan niinku kerralla toki kun niita on kaks siina 
niin kumpikin haluais jutella sit yhta aikaa et se vahan niinku hajoo se tilanne jotenkin se 
olemus on semmonen ja se etta ne on semmosia kauheen notkeita ja virkeita et nehan te-
kee kaiken nakosia temppuja valilla siina sitten varsinkin Lasse (--) 

Molemmat lapset olivat pienikokoisia ja hentoja. He olivat keskenaan saman-
nakoisia ja -kokoisia, mutta mina en erottanut kummaltakaan selvia FAS-
kasvonpiirteita. Sen sijaan lasten elamanymparistoissa heidan piirteitaan pidet-
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tiin silmiinpishivina muttei haittaavina. Isoaidin mukaan heilla oli ollut sarna, 
verraten alhainen syntymapaino ja -pituus. 

8.1.2 Seka isovanhemmat etta vanhemmat tarkeita 

Lassen perhekasitys oli laaja, koska siihen sisaltyivat seka biologiset etta sijais-
vanhempina olleet isovanhemmat sisaren ohella. Hanesta vanhemmat olivat 
tarkeimpia hanen elamassaan, mutta han ei osannut kertoa mitaan heidan yh-
teisista puuhailuistaan. Vanhemmat vierailivat verrattain saannollisesti lastensa 
luona, mika on Valko sen (1995, 52) mukaan konkreettinen merkki huostaanote-
tulle lapselle vanhempien valittamisesta. Edella mainittujen perusteiden vuoksi 
biologiset vanhemmat nayttaisivat tukevan Lassen suojaavaa prosessia. (ks. 
Rutter 1987, 321; Kahkonen 1991, 60). 

Lasten isa asui lahistolla, ja han kavi isoaidin mukaan lahes paivittain kat-
somassa lapsiaan. Aiti sita vastoin kavi silloin, kun hanelle itselleen sopi, jarjes-
tettyihin tapaamisiin han ei ollut tullut. Lapset olivat aitinsa nimella. Aidilla oli 
uusi mies ja lapsi taman kanssa. Laura vieraili hanen luonaan mutta Lasse vain 
harvoin. Aidin elamantilanne oli muuttunut uuden miesystavan ja laps en myo-
ta, joten sekin on saattanut vaikuttaa Lassen kayttaytymiseen. 

Poikkeusta (1995, 122) lainaten Lassen suhde Lauraan tuntui laheiselta si-
saruussuhteelta. Heilla oli pienia riidanpoikasia mutta myos yhteisia leikkika-
vereita. Isoaidin mukaan Lasse ja Laura olivat kasvaneet yhteen ja he tulivat 
keskenaan hyvin toimeen. Lassen ja Lauran sisaruussuhdetta voi arvioida mo-
lemmille merkitykselliseksi (ks. Dunn & Kendrick 1982, 221; Lehtonen ym. 
1997,32), ja suhteella saattaa olla vaikutusta myos tulevaisuudessa (ks. Gardner 
1995, 165). Sisaruussuhdetta voi pitaa Lassen suojaavaa prosessia tukevana (ks. 
Rutter 1987, 327-328; Valkonen 1995, 95). Kotielamastaan Lasse kertoo seuraa-
vassa haastattelukatkelmassa. 

L: mun tavallinen paiva maa herasin ja sitten maa soin aamupalan ja sitten maa menin 
kouluun taksi eiko taksille menin ja sitten menin taksilla kouluun ja opiskelin koulussa ja 
tulin kotiin taksilla ja leikin taalla kotona mita nyt leikin 
KV: mita saa kaikista mieluiten puuhaat taalla kotona 
L: ym .... pelaan ja .... kattelen filmia ja .... niin 
KV: minkalaisia saantoja sinulla on taalla kotona 
L: jos on paljo kavereita ei saa riehaantua ja pitaa tulia aina puolyheksalta kotiin ja 
... silleen 
KV: mita sitten jos riehaannut onko sua rankaistu 
L: no ollaan mulle sanottu mutta ei mua ole rankaistu ... pitkan aikaan 
KV: entas kiitetty mistas mummo ja pappa on sua kiittany 
L: ah .. mistas on kiittany no en maa muista mista ne ois mua kiittany 

Isovanhemmat olivat lasten isan vanhempia. Haastattelun perusteella lasten ja 
isovanhempien valilla oli kiintymyssuhde, jonka isoaiti ilmaisi nain: "Niin ne on 
juu ne on niin sanotaan etta vie rakkaampia kun omat." Bardya (1989, 62) lainaten kiin-
tymyssuhdetta ilmentaa myos isovanhempien kokemus lapsista antavana osa-
puolena ja voimavarana, isoaidin sanoin "tuntee etta ei niita omia vaivojaan kerkee niin 
aatteleen ku noi on toi lastenhoito ja muuta niin saa semmosta elamanuskoa aina joka paiva". 

Isovanhemmat olivat hoitaneet lapsia pienesta pita en paljon. He lukivat 
kirjoja, tekivat koulutehtavia, kavivat ostoksilla ja huvipuistossa yhdessa lasten 
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kanssa. Saunominen, uiminen ja kylpyHivierailut kuuluivat myos heidan yh-
dessaoloonsa. Lapset tulivat isovanhempien syliin harva se ilta, he olivat erit-
tain hellyydenkipeita. Isoaidin mukaan he kiinnittavat lapsiin enemman huo-
miota kuin aikanaan omiin lapsiinsa. Isoaiti kertoi heidan tulevan hyvin toi-
meen lastenlapsiensa kanssa. Mitaan isompia ristiriitoja heidan valillaan ei ollut 
ollut, eivatka he olleet tarvinneet apua lasten hoidossa. Kahkosta (1991, 59-60) 
lainaten isovanhempia sijaisvanhempina voi pitaa biologisia vanhempia tay-
dentavina, koska he pitaytyivat isovanhempien roolissa. 

Sosiaalityontekija kuvasi lasten arkipaivaa koulu- ja koulutehtavakeskei-
seksi, perhe-elamaa han arveli hyvin kotikeskeiseksi. Kodin ilmapiiri oli hanes-
ta turvallinen ja lasten erilaisuuden hyvaksyva. Isovanhempien suhdetta lapsiin 
han kuvasi kiintymyssuhdetta tukevasti seuraavasti: "Ettii niiii on niitten lapsenlap-
sia niinku sillai rakkaita niille." Hanesta isovanhempien rakkaus lastenlapsiaan koh-
taan ylitti aid in syyllistamisen. Kuitenkin sosiaalityontekijaa huoletti isovan-
hempien kyky asettaa tarvittavan tiukkoja rajoja lapsenlapsilleen, mista han oli 
heidan kanssaan keskustellutkin. 

Sosiaalityontekijan mukaan laps en etu -periaate toteutui lasten isovan-
hemmille sijoittamisessa, joka turvasi last en tasoa vastaavan kehityksen. Han 
piti sita yhtena lasten elaman merkittavimmista tapahtumista, jota Rutteria 
(1987, 319-325) mukaillen voi pitaa lasten elaman kaannekohtana ja lasten suo-
jaavaa prosessia tukevana. Sita voimistaa viela sosiaalityontekijan nakemys iso-
vanhempien sitoutumisesta tehtavaansa ja sijoituksen pysyvyydesta (ks. Ka-
nanoja & Turunen 1996, 87). Sijoitus oli mahdollistanut lapsille tavallisen ja tu-
tun elaman, vaikkei biologinen aiti sosiaalityontekijan mukaan ollutkaan sijoi-
tusta hyvaksynyt. Ohessa sosiaalityontekijan haastattelusta katkelma. 

mutta kuitenkin miettii sitii josko vieras sijotus olis ollu jiirkeviimpi varsinkin kun se iiiti 
ei tiitii vieliikiiiin hyviiksy (--) mut sit miiii aattelen ettii kuitenkin niiitten niiitten lasten tiiii 
kehitys ja hoito on tiin tyyppistii niin isovanhemmat on kyllii niin voimakkaasti sitoutunu 
siihen et miiii en osaa niihdii semmosta tilannetta et ne luopuis niiistii lapsista mikii on tie-
tenkin taas sitten niille lapsille tosi tiirkee juttu (--) jos iiiti nyt pikku hiljaa kumminkin 
piiiisee yli sen vihansa niitii isovanhempia kohtaan ja voi olla ettii hiin syyttiiii koko tilan-
teestakin ettii sitii tietenkin miettii kans ettii onks se vahingollista vai ei ettii kun se isii 
niinkun kulkee niin vapaasti siellii ja varmaan hiinel on riiteleviit ja siel on varmaan 
kumminkin [isiin] kans tulee kiistoja ja isovanhempien kesken myoskin et seuraaks siitii 
kauheen jiirisyttiiviiii ettii miiii luulen ettii se asia on kuitenkin sillai hallinnassa ettii ei siel-
Iii nyt mitiiiin hirveitii tapahdu eikii [isii] todenniikosesti kuitenkin kunnioittaa sit van-
hempiansa turvallisuutta mul on semmonen 010 ettii jos niiitten lasten kehitykseen ja tii-
hiin erilaisuuteen liittyviit asiat niin ne ei 00 niille semmosia kynnyskysymyksiii kun mun 
mielestii ne saattaa tulla vieraissa sijoituksissa 

Opettajan mukaan lapsista nakyi kodin turvallisuus ja tasapainoisuus. Isovan-
hemmat olivat kertoneet opettajalle paljon lasten varhaislapsuudesta taustatie-
toineen. Koulussa molemmat lapset olivat puhuneet usein biologisesta isastaan. 

8.1.3 Biologinen perhe ja pitka sijoitusprosessi 

Sosiaalityontekija kertoi paljon last en biologisesta aidista ja lasten sijoituspro-
sessista, koska han oli tutustunut aitiin jo aikaisemmassa tyotehtavassaan. Bio-
logisen aid in puolelta Lasse ja Laura olivat toisen polven huostaanotettuja lap-
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sia, joten hekin ovat kokeneet lastensuojeluongelmien sosiaalisen periytymisen, 
jota voi pita a heidan elamassaan riskiprosessia kuormittavana (ks. Forssen 
1993, 107). Aiti oli viettanyt laitoslapsuuden, jota Rutterin (1989, 31-32) mukaan 
on tavattu vanhemmuuden murtumisen taustatekijana muita tekijoita useam-
min. 

Lasse ja Laura olivat tulleet lastensuojelun piiriin tavallaan jo ennen syn-
tymaansa. Heidan aitiaan oli seurattu, koska hanen lastensuojelun jalkihuollon 
aikana synnyttamansa lapsi oli menehtynyt katkytkuolemaan. Taman lapsen 
isasta sosiaalityontekijalla ei ollut tietoa. Lassen ja Lauran perhe oli ollut saan-
nollisessa seurannassa, ja perheeseen oli tehty kotikaynteja ennen huostaanot-
toa, joka oli tapahtunut 1992 joulukuussa. 

Sosiaalityontekijan mielesta sijoituksen lahtokohta oli ollut vaikea, koska 
se oli tapahtunut, toisin kuin yleensa, vastoin aidin tahtoa. Tallaiset ratkaisut 
lienevatkin harvinaisempia, silla Kajavan (1997, 138) mukaan usein tapahtuu 
niin, etta vanhempien oikeudet menevat lasten hyvinvointiarvioinnin edelle. 
Perheen asuinalueen sosiaalityontekijat olivat puoltaneet lasten huostaanottoa, 
ja monien verkostokokousten jalkeen aid in vastustuksesta lapset oli otettu 
huostaan ja sijoitettu. Sittemmin aiti oli hyvaksynyt sijoituksen toiveenaan saa-
da joskus lap set takaisin itselleen. Tahan sosiaalityontekija ei kuitenkaan usko-
nut aid in its ens a eika lasten vaativan hoitamisen vuoksi. Aidin suku ei ollut 
mukana lasten elamassa. 

Sosiaalityontekija pohti aid in negatiivista asennetta ja sen vaikutuksia lap-
siin, kuin myos lasten myohempaa suhtautumista omaan tilanteeseensa, jota 
han arvioi seuraavasti: "Ei ne sillai ajattele eika prosessoi samalla tavalla kun vastaavasti 
samanikaset lap set tossa iassa must tuntuu et en tied a sitte just et miten paljon Laura ainakin et 
niil ei 00 eva ita sillai siihen." 

Sosiaalityontekijan mukaan lasten ja aidin valinen suhde oli kiintymys-
suhde ja han oli kokenut, etta Laura oli kovasti kaivannutkin aitiaan. Tata suh-
detta han kuvasi nain: "Lapsella liittyy siihen aitiin myoskin hirveen paljon semmosta hy-
vaa ja myonteista ja varmaan myoskin siella pohjalla eli se suhde on kuitenkin myoskin ollu 
aika lammin." Vanhemmat olivat keskenaankin edelleen tiiviissa vuorovaikutuk-
sessa, vaikkei sen laadusta sosiaalityontekija sanonut olevansa tietoinen. Aidin 
pienen lapsen terveydentila oli huono, ja sosiaalityontekijan mukaan aiti oli tie-
toinen kaikkien lastensa kehityksen poikkeavuudesta, vaikkakaan han ei ollut 
keskustellut lastensa kehityksen hitaudesta. 

Sosiaalityontekija kertoi alkuvaiheen epaonnistuneista aid in ja lasten vali-
sista tapaamisjarjestelyista. Talloin lap set olivat joutuneet pettymaan odotettu-
aan turhaan aitiaan sovittuihin tapaamisiin. Vahitellen aiti oli alkanut vierailla 
omatoimisesti lastensa luona. Sosiaalityontekija kertoi myos is an osuudesta. 
Kertomuksessa tuli esiin aidin epaonnistumisen vaikutus koko perheen epaon-
nistumiseen, ja siita nakyy vanhemmuuden onnistumisen sukupuoliriip-
puvuus (ks. Ronka 1992,38). Lasten isan laheisyydesta ja tiheasta yhteydenpi-
dosta huolimatta isa ei ollut lastensa huoltaja. Isalla oli myos kiintymyssuhde 
lapsiinsa. Muutoin sosiaalityontekija kertoi lasten isasta verraten rohkeasti, ja 
isankin taustassa on havaittavissa huostaanotettujen lasten vanhemmille tyypil-
linen ongelmien kasautuminen ja avuttomuus (Forssen 1993, 173). 
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Isoaidin kertoman perusteella heidan motiiviaan last en sijoittamiseen voi 
pita a Kahkasta (1991,52-53) lainaten yksityisena. He olivat vastanneet kay tan-
nassa last en hoidosta ja kasvatuksesta pitkaan ennen huostaanottoa, kuten 
usein vastaavanlaisissa sijoituksissa (Valkonen 1995, 78). Sosiaalityantekijan 
mukaan isoaiti oli ollut mukana Lauran synnytyksessakin. Oheisessa katkel-
massa isoaidin haastattelusta. 

IA: ja sitten on Lasse ja Laura on sitten aina kayny ku oli taalla viikonloput sitten ja sitten 
se meni se tilanne siihen ettei ne voinu lap set enaa olla kotona etta sitten ruvettiin harkit-
teen sita hm sita huostaanottoa me oltiin siina sitten hm kokouksessa mukana ja haluttiin 
ehdottomasti ittellemme hm ne on niin tarkeita ja ollu meilla niin paljon haluttiin niita 
hoitaa sitten hm 
KV: kenen aloitteesta se lahti se huostaanotto 
IA: no maa niinku ilmotin etta ei vanhemmat kykene hoitaan yhta ryyppaamista vaan et-
ta ruuat ja kaikki jai etta mina ostin sitten ruokaa lapsille rna puutuin siihen sitten vah-
vasti 

Bardyn (1989, 31) mukaan sukulaissijoitus nahdaan usein velvollisuutena, mut-
ta tallaista asennetta ei nayttaisi tassa tapauksessa esiintyvan, vaikka sosiaali-
tyantekijan mielesta isovanhempien asenteeseen vaikuttikin biologisen aidin 
alkoholinkaytta. Isoaiti ei haastattelussa millaan tavalla moittinut lasten aitia. 

Isoaiti kertoi sijoituspaataksen vaatineen monta kokousta. Sosiaali-
tyantekijan mukaan sijoitusta oli harkittu useasta eri syysta, kuten aidin vastus-
tuksen, sukulaissijoituksen mielekkyyden ja isoisan jaksamisen kannalta. Sijoi-
tusta puolustavana seikkana pidettiin lasten aikaisempia lyhytaikaisia sijoituk-
sia isovanhemmille ja heidan valillaan vallitsevaa kiintymyssuhdetta. Valkosen 
(1995, 78-79) mukaan sijoittamista isovanhemmille suositaan nykyisin va hem-
man ikatekijaiden ja perhehoidon ammatillistamissuuntautumisen vuoksi. Sijoi-
tuspaikkaa valittaessa ei juurikaan keskustella laps en olemassaolevien kiinty-
myssuhteiden huomioonottamisesta. Nayttaa silta, etta Lassen ja Lauran koh-
dalla tama asia on ollut painavin eika mitaan ongelmallista sijoituksessa nayt-
tanyt olevan. Sijoituksen turvallisuutta kuvaa mielestani myas se, etta taman 
aineiston muihin lapsiin verrattuna Lassella ja Lauralla ei ollut kayttaytymis-
hairiaita, ja heidan ongelmansa keskittyivat yksinomaan oppimisvaikeuksiin. 
Bardya (1989, 63-64) mukaillen heidan sijoitushistoriassaan voi nahda monia 
stressia lieventavia seikkoja. Vanhempien luota siirtyminen ja sijoittuminen oli 
tapahtunut ennestaan tuttuun ja turvalliseen ymparistaan. Vanhemmat eivat 
olleet hylanneet lapsia missaan vaiheessa, yhteydenpito isaan oli saannallista ja 
era aidistakin on ollut vain osittainen, ja sisarukset olivat pysyneet yhdessa. 
(Ks. myas Andersson 1989, 157-160.) Nama kaikki tekijat osoittavat isovan-
hemmille sijoituksen merkityksellisyytta lapsille ja korastavat isovanhempien 
suojaavuutta. 

Isovanhemmat olivat yli 50-vuotiaita. Isoaiti oli perhehoitaja, ja isoisa oli 
invaliditeetin vuoksi elakkeella. Siksi hanelta oli pyydetty lasten sijoituksen yh-
teydessa liiakarintodistus. Isoisan puhe oli epaselvaa, minka oli arveltu haittaa-
van joissakin tilanteissa. Sosiaalityantekijan mielesta isoisa suhtautui erittain 
positiivisesti lapsiin ja kertoili mielellaan hanelle heidan yhteisista puuhailuis-
taan. Isovanhemmilla oli nelja omaa lasta, jotka kaikki olivat jo muuttaneet ko-
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toa pois. He olivat pWineet veljensa lasten sijaishoitoa hyvana jarjestelyna. Iso-
vanhemmilla oli kaksi muutakin lastenlasta. 

Sosiaalityontekijaa huolestutti isovanhempien levon sa anti, mutta isoaiti 
koki lapset nimenomaan voimavarana. Isoaiti ei kaivannut mitaan tukea tai 
apua sijaisvanhemmuuteensa, ainoana tukenaan han piti hoitopalkkiota ja ku-
lukorvausta. Stonea ym. (1988, 185) mukaillen kotikaynneilla sosiaalityontekija 
tuki isovanhempia emotionaalisesti kasvattajan tehtavassa. Tama ilmeni isoai-
din kertoessa sosiaalityontekijan seuraavan lasten koulunkaynnin edistymista. 

8.1.4 Parhaat kaverit muuttamassa pois 

Lassella oli kotiymparistossaan ystavyyssuhde kahteen veljekseen, jotka kui-
tenkin olivat vaihtamassa kotipaikkaa. Taman Lasse koki omin sanoin nain: 
"mutta kun ne muuttaa niin se ei 00 kivaa ku ne muuttaa pian". Poikkeuksen (1995, 122) 
mukaan laheiset ystavat toimivat tarkeana emotionaalisena turvaverkkona ja 
tukena. Ikatoverisuhteissa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, mutta ne ovat en-
nen kaikkea olennainen osa lapsuuden sosiaalista maailmaa ja arkipaivaa. 

Pojilla tuntui olevan ikatoveriensa kanssa samanlaiset kiinnostuksen koh-
teet, pelaaminen ja leikkiminen, Lassen sanoin "ym jotain ukkoja (leikitiiiin) ja men-
niiiin sie puistossa" (ks. Lapsen elama 1993, 59). Leikilla on merkitysta laps en kehi-
tykselle, ja se on tarkein konteksti, jossa lapset toimivat yhdessa (Poikkeus 1995, 
124). Sita voi pitaa itsetuntoa ja -luottamusta vahvistavan ulottuvuuden vuoksi 
myos suojaavaa prosessia tukevana (ks. Rutter 1987, 327-328). 

Isoaidin mielesta Lassella oli kavereita liikaakin. Lassella oli myos koulus-
sa tovereita suhteellisen lyhyesta tutustumisajasta huolimatta, joten sen perus-
teella hanta voi pitaa suosittuna luokkayhteisossaan. 

8.1.5 Moitteeton oppilas mukautetussa opetuksessa 

Koulunkaynti naytti olevan ongelmallisin elamanalue Lasselle. Han oli aloitta-
nut koulunkayntinsa lahikoulussa yleisopetuksessa, jossa han oli ollut 2,5 vuot-
ta ja sina aikana kaynyt ensimmaisen luokan kahdesti. Siella hanella oli ollut 
henkilokohtainen opetussuunnitelma, ja han oli osallistunut tiiviisti os a-
aikaiseen erityisopetukseen. Tuesta huolimatta han ei ollut menestynyt. Mu-
kautettuun opetukseen siirtymisen syy oli samankaltainen kuin Haapasalon 
ym. (1991, 45) tutkimilla erityisluokkaan sijoitetuilla oppilailla eli lukemisen, 
kirjoittamisen ja matematiikan erityisvaikeudet. Kuuselaa ym. (1996, 173) laina-
ten Lassen voi kouluhistoriansa perusteella ryhmitella talla hetkella jatkuvaa 
tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmaan. 

Koulusiirto oli tapahtunut koulujen ja perheen kesken. Sosiaalityontekija 
oli ollut ulkopuolella, samoin kuin terapeutit. He ihmettelivat sita, koska "niiissii 
tiimmosissii siirtotapauksissa tiillasissa niin kysytiiiin tai pyydetiiiin lausuntoa tai mielipidettii 
mutta nyt ei tullu sitii". Opettajan kertoman perusteella siirron tarve oli tullut yleis-
opetuksesta. Psykologilta opettaja ei ollut saanut mitaan tietoja, joten han ei 
ammattihenkilona ilmeisesti ollut ollut mukana tai sitten tieto hanen osuudes-
taan ei ollut valittynyt muille asianosaisille. Aiti ei ollut hyvaksynyt koulusiir-
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toa, jota tuolloin voimassa ollut peruskoululaki edellytti (Peruskoululaki 
476/83, 36a §). Sen hengen mukaisesti suositeltiin myos psykologisen tai Hiake-
tieteellisen tutkimuksen tai sosiaalisen selvityksen tekemista oppilaasta ja ha-
nen kasvuymparistostaan ennen paatoksentekoa (ks. Virtanen & Ratilainen 
1996, 54). Isovanhemmat olivat jo aiemmin kamppailleet sosiaalityontekijan 
mukaan koulusiirtoasiassa Lauran kohdalla, joten se ja Lauran positiiviset ko-
kemukset EMU:sta ovat saattaneet helpottaa heidan suostumustaan siirtoon. 

Isoaidin tyytyvaisyys koulusiirtoon ilmeni samoissa asioissa kuin yleensa-
kin erityisopetussiirroissa (esim. Blom 1996, 453). Isoaiti piti koulusiirtoa yhtena 
Lassen elaman merkittavimmista tapahtumista, mutta viela asian tuoreuden 
vuoksi en arvioi sita myonteisena kaannekohtana. Siihen sisaltyi myos erilliseen 
erityiskoulusijoitukseen ja mukautettuun opetukseen sinallaan sijoittuvia, Las-
sen riskiprosessia kuormittavia tekijoita, kuten institutionaalinen diskriminaa-
tio, poikkeavuuden korostuminen, tulevaisuuden mahdollisuuksien rajoittunei-
suus seka syrjaytymisvaara (ks. Ulvinen & Siljander 1995, 44-45; Moberg 1998, 
142; Saloviita 1998, 173). 

Lassen oppimisvaikeudet saattavat viestia alkoholiperaisesta keskusher-
most on toimintahairiosta (ks. Streissguth ym. 1990,667-668; 1996, 142). Toisaal-
ta myos yleisopetuksen koulun toimenpiteet ovat osaltaan olleet vaikuttamassa 
koulusiirrossa. Hautamakea (1996, 42) mukaillen Lassen erityisten tarpeiden 
huomioonottamisessa ei ole ollut kyse vain hanen kyvyttomyydestaan toimia, 
vaan myos siita, etta koulu ei ole valttamatta toiminut hanta huomioonottavalla 
tavalla. Ohessa Lasse kertoo koulusta. 

KV: mika koulussa on kivaa 
L: ym sie on ulkoliikunta ja sisaliikunta ja sit sie on tuo niin peliluola 
KV: minkalainen on opettaja 
L: kiva 
KV: entas koulukaverit 
L: kivoja 
KV: keta koulukavereita sulla on 
L: siena sie on sellanen ku C,D ja E 
KV: mites koulutehtavat sujuvat 
L: noaa ei nyt aina viitsi teha mutta ku mummu sanaa etta nyt tehaan tehtavia 
KV: mikset saa viittis teha niita 
L: ne on rasittavia ja niissa menee aikaa (naurahdus) 

Opettajalle Lasse oli tuttu jo yleisopetuksen koulusta, jossa he molemmat olivat 
tyoskennelleet, vaikkakin eri luokilla. Opettaja oli mielestaan saanut hyvin etu-
kateistietoja Lassesta yleisopetuksen erityisopettajalta ja rehtorilta. Han piti eri-
tyisopettajaa vielakin yhteistyokumppaninaan. Opettajalla tuntui olevan hyva 
suhde molempiin lapsiin erityisopettajien tapaan (esim. Jahnukainen 1995, 52). 
Hanen kuvaustaan Lassesta oppilaana on seuraavassa haastattelukatkelmassa. 

Lassella on epaonnistumisia taustalla siella omassa koulussa on ollu luokankertaaminen 
ja ja tuota hyvin paljon joutunut kaymaan erityisopettajan luona eli niita pettymyksia 
varmaan on ollut etta sen takia hanella se luottamus itseensa on aika heikkoa mutta mut-
ta kovin yrittelias han on ja mielellaan tekee tehtavia ja hyvin keskittyy ja tuota hyvin 
semmonen positiivinen herkasti itkee etta kun tulee jotain erimielisyyksia niin tai joku 
oikein ongelmakohta 
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Opettaja katsoi mukautetun opetuksen yleisten tavoitteiden olevan riittavia 
Lasselle eika han siksi pitanyt henkilokohtaista opetussuunnitelmaa enaa valt-
tamattomana. Silti han oli asettanut Lasselle henkilokohtaisia tavoitteita itse-
luottamuksen kohentamiseksi. Yleisopetuksessa tehty HOPS ei ollut seurannut 
Lassen mukana uuteen kouluun, mika tuntuu kasvatuksen tavoitteellisuuden ja 
prosessiajattelun perusteella tuhlailevaiselta (vrt. Ikonen 1998,228). Naukkaris-
ta (1996, 512) mukaillen sen voi nahda naiden koulujarjestelmien yhteistyon 
puutteena, mutta myos niin, etta erityisopettaja uskoi mukautetun opetussuun-
nitelman soveltuvan sellaisenaan Lasselle. Opettajan toimet eivat olleet miten-
kaan tavallisuudesta poikkeavat (ks. Virtanen & Jakku-Sihvonen 1996, 327). 

Opettaja kertoi oppilaittensa arvioivan paivittain omia tyoskentelytaito-
jaan ja kayttaytymistaan. Tassa Laura oli Lassea rehellisempi, mutta kumpikin 
suoritti arvioinnin mielellaan. Molempien last en oppimisen opettaja arvioi ylei-
sesti sujuneen myonteisesti. Lasse oli vahvimmillaan liikunnassa, ja molemmat 
olivat edistyneet aidinkielessa ja matematiikassa. Lassen hienomotoriikka oli 
viela heikkoa, han oli kankea kasistaan, hanen kynaotteensa oli vaara ja han teki 
kirjainmuotoja vaarinpain. Nama vaikeudet tuntuvat 9-vuotiaalla huolestutta-
vilta, koska kouluoppiminen koko kouluajan rakentuu kirjoittamiselle. Ahosta, 
Lamminmakea, Narhea ja Rasasta (1995, 174-175) lainaten tallaiset vaikeudet 
saattavat viitata joko motorisen kehityksen erityisvaikeuteen tai laajempaan ke-
hityksen ongelmaan. Tahan jalkimmaiseen syytaustaan kuuluu sikioaikainen 
alkoholialtistus. Motoriikaltaan kompeloilla lapsilla on usein vaikeuksia erityi-
sesti liikkeiden saatelyn edellyttaman sensorisen tiedon kaytossa (mt.). Sensori-
sen prosessoinnin ongelmat puolestaan ovat FAS-Iapsilla hyvin tyypillisia, kuin 
myos motoriset ongelmat ja kompelyys, joita pidetaan keskushermostohairion 
viitteina (esim. Streissguth ym. 1997,28-29). Sikioaikainen alkoholialtistuminen 
on voinut aiheuttaa Lassen kouluoppimisessa toiminnanvajavuutta ja haittaa. 

Lassen liikunnallisuuden vuoksi hanen motorinen kompelyytensa vaikutti 
hyvin ristiriitaiselta. Ahosen ym. (1995, 174-175) mukaan motorinen kompelyys 
voidaan luotettavasti todeta jo 5-vuotiaana, ja naiden vaikeuksien on havaittu 
jatkuvan jopa nuoruusikaan saakka. Tahan motorisen kehityksen erilaisuuteen 
liittyy usein pulmia myos lukemisessa ja matematiikassa, jotka molemmat oli-
vat tuottaneet Lasselle ongelmia. Olipa Lassen ongelmien syy mika tahansa, 
ongelmat ovat osoittautuneet varsin laaja-alaisiksi ja ne haittaavat koulutyota 
suuresti. Tata osaltaan piti ylla se, etta yhteistyo koulun ja toimintaterapeuttien 
valilta puuttui (vrt. Haapasalo ym. 1991, 160). 

Lassen oppimisvaikeuksia saattavat kuvastaa hanen tuntemansa vasten-
mielisyys koulutehtavien suorittamiseen, isoaidin patistus tehtavien tekemi-
seen, myoskin koulussa ilmennyt ajoittainen vasyminen ja itkuherkkyys on-
gelmien ilmaantuessa. Oppimisongelmissa nopeasti kiihtyva keha pohjautuu 
usein siihen, ettei lapsi ole selvinnyt kivuttomasti ensimmaisista koulutehtavis-
taan. Luetun ymmartamisen ja oppimisen vaikeudet kietoutuvatkin helposti 
varhaisempiin ongelmiin perustavien lukemis- ja kirjoittamistaitojen oppimi-
sessa. (Vauras, Salonen, Lehtinen, Kinnunen & Silven 1993, 17.) 

Opettaja sanoi eriyttavansa opetusta jakamalla oppilaat 2-3 hengen pien-
ryhmiin seka kertaamalla vanhoja asioita, joissa Lassella oli viela paikattavaa. 
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Haapasalon ym. (1991, 155) mukaan pienryhm.iopetus tai yksilollinen opetus 
on havaittu vaikeissa lukihairioissa erittain tarpeelliseksi. Koulutyon sujumista 
opettaja arvioi seuraavasti: "Koulutyo sujuu kaikkiaan mun mielesta hyvin et ne on sa a-
vuttanu ne tavoitteet mita nyt on asetettu ja toisen luokan taidot on molemmilla kehittyneet 
ihan mukavasti molemmat ovat oppineet lukemaan ja kirjotus on kehittynyt." Opettajan 
mielesta Lasse hyotyi nyt yleisopetuksessa saamastaan erityisopetuksesta. Ha-
nesta lasten koulunkaynnissa ei juurikaan ollut ongelmia. Han naki mukaute-
tun opetuksen etuina yleisopetusta pienemman ryhman ja opettajan paremmat 
auttamismahdollisuudet seka luokka-avustajan kay ton. Avustajia luokassa oli 
kolme. Opettaja ei kuitenkaan maininnut Lassen eika Lauran tarvitsevan henki-
lokohtaista avustajaa (vrt. Autti-Ramo 1997a, 279), eika han kokenut tarvitse-
vans a talla hetkella apua heidan kanssaan tyoskentelyyn. Opettaja naytti tassa-
kin olevan Lassen opetuksen tarkein ja lahin tukihenkilo (ks. Haapasalo ym. 
1991, 161). 

Opettaja piti nykyista koulumuotoa molemmille lapsille sopivana mutta 
valiaikaisena. Han toivoi heidan oppimisensa edistyvan niin, etta heidat voitai-
siin siirtaa yleisopetukseen. Tama heijastelee opettajan normalisaatiokasitysta 
(esim. Moberg 1996, 121). Lassen integrointimahdollisuudet piilivat opettajan 
mukaan liikunnassa. 

Yhteistyo isovanhempien ja opettajan valilla oli tavanomaista: vanhem-
paintapaamisia seka puhelin- ja reissuvihkokontakteja (ks. Maatta 1996, 504). 
Sosiaalityontekijalla ei ollut ollut yhteistyota koulun kanssa, mutta ilmeisesti 
tieto koulusta valittyi hanelle isovanhemmilta. Sosiaalityontekija piti lasten 
koulusijoitusta oikeana, ja hanesta koulusiirto oli merkittava lasten elamassa. 

8.1.6 Toimintaterapiaa ja sairaalatutkimuksia 

Lassen toimintaterapia oli jonkin sairaalakaynnin seurausta, mutta tarkempaa 
tietoa siita ei haastattelussa saatu. Terapia oli alkanut jo syksylla, vaikkakin ai-
neistonkeruun aikana tammikuussa Lasselle tehtiin ensimmaiset varsinaiset sai-
raalatutkimukset. Tarkastelenkin ensin toimintaterapiaa, johon lahete oli tullut 
sairaalan toimintaterapeutilta. 

Lassen terapian syyna ei ollut sikioaikainen alkoholialtistuminen, vaan te-
rapeutit pitivat sosiaalisia lahtokohtia ensisijaisina. Heidan mukaansa yleensa 
yksiloterapiassa hoidettiin samankaltaisia ongelmia kuin Lassella. Haapasalon 
ym. (1991, 138) mukaan toimintaterapiaa on kaytetty kuntoutusmuotona neuro-
logisten lapsipotilaiden sosiaalisten ja yleisten toimintakykyvalmiuksien kehit-
tamisessa. Toimintaterapia pidettiin yksityisessa hoitolaitoksessa. Tuntien aika-
na oltiin yleensa kahdessa isossa tilassa, jotka muistuttivat pienoiskoossa olevia 
voimistelusaleja. Lassen terapia oli ryhmaterapiaa, ja ryhmaan kuului hanen li-
sakseen kaksi tyttoa ja yksi poika, ialtaan he olivat 8-11-vuotiaita. Terapiaa oh-
jasivat samanaikaisesti haastatteluun osallistuneet toimintaterapeutit, mies ja 
nainen. 

Terapialle oli asetettu useita tavoitteita, jotka koskivat Lassen persoonalli-
suutta ja sen vahvistamista, erityisesti tunne-ilmaisua ja itsetuntoa, motorisia 
taitoja, sosiaalisuutta seka kielellista ja ei-kielellista ilmaisua. Terapiassa saavu-
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tettuja taitoja tavoiteltiin siirrettavaksi luonnollisiin elamanymparistoihin joka-
paivaiseen kayttoon. Minusta toiminta vaikutti hyvin monipuoliselta, ja siina 
korostettiin last en aktiivista roolia. Terapeuttien mukaan toimintoja eriytettiin 
ryhmassa lasten mukaan, ja eri osa-alueita integroitiin. Sisallosta he kertovat 
seuraa vassa haasta ttel uka tkelmassa. 

N: no esimerkiks tanaan me harjoteltuun ihan tammosta silmallista koordinaatiota tietyn-
laisilla pelilla samalla me harjoteltiin siina verbaalista ilmaisua ja sitten me harjoteltiin 
kuvitteellista ja kasitteellista ajattelua ja vuoron odottamista ja ja sitten omasta reviiris-
taan kiinnipitoa 
M: kylla siina tuli varit ja numerot ja 
N: Joo ja sitte me otettiin kasinukkeja ja siina me harjoteltiin verbaalista ilmaisua ja sitten 
samaten ihan karkeamotoriikkaa siis ihan kehon hahmotusta 
M: lisaks voi olla joku roolileikki voi olla jossain kaydaan kaupassa 

Yleensa toimintaterapiassa harjaannutetaan myos sensomotorisia perustaitoja 
(Haapasalo ym. 1991, 152; Kallio 1996, 606), mista terapeutit eivat maininneet, 
mutta sen toteuttaminen vaatiikin erityiskoulutusta (Kallio 1996, 606). Morse ja 
Weiner (1996, 258) suosittelevat FAS-Iapsille sensorisen integraation terapiaa 
heti syntymasta, ja he pitavat sen hyotya kauaskantoisena. 

Terapeuttien mielesta Lassella oli ollut aloitusvaikeuksia, ja han oli ollut 
joskus hyvin vasynyt tunnin aikana. Hanta kuvattiin myos innokkaaksi lapsek-
si, joka sanoi myos oman mielipiteensa. Lassen oppimisvaikeutenakin ilmennyt 
hienomotoriikka oli ongelmana, ja joistakin vaikeaksi kokemistaan tilanteista 
han oli vetaytynyt. Terapeuttien mukaan Lassen oli vaikea sietaa haviamista, ja 
he pitivat hanta akkipikaisena. 

Terapeutit nakivat Lassen tarvitsevan motorista ohjausta, ei taitojensa 
vaan ilmaisukykynsa heikkouden vuoksi. Suorittamisen tasoa he pitivat Lassel-
la ongelmattomana, ja hyvaa siina oli myos ketteryys. Ryhmassa toimiminen oli 
Lasselle help po a, ja han oli siina keskitasoa. Miesterapeutin mukaan Lasse oli 
kurinalainen, helppo lapsi, ja hanen osallistumisensa toimintaan oli sujunut 
muihin lapsiin verrattuna hyvin. Naisterapeutin mukaan Lasse otti kontaktia, 
mutta hanen lahelleen oli ollut vaikea paasta. 

Tutkimushetkella Lasse oli kaynyt terapiassa vasta vahan aikaa. Siksi sen 
vaikutusta terapeuttien mielesta oli vaikea arvioida, mutta heidan mielestaan 
sosiaalisissa tavoitteissa oli edistytty motorisia paremmin. Tahan on voinut 
osaltaan vaikuttaa myos vertaisryhmakokemus, ohjaajien mielesta lapset olivat 
viihtyneet yhdessa, vaikkei ryhma ollutkaan viela tuolloin ryhmaantynyt (ks. 
Fmnes 1990,9-19). Seuraavassa terapeutit arvioivat terapiaa. 

M: Mutta ehka sita rohkeutta ja semmosta on tullu 
N: Rohkeutta on tullut lisaa ja sitten sitten siLkylla se niinku ne aloitusvaikeudet ku aat-
telee ihan sita viime syksya niin niin tota et Lasse paasee paremmin niinku alkuun al-
kuun ja sit ehka semmosta niinku omiin kykyihin luottamista . 
M: Niin ehka ne on just tammoset sosiaaliset puolet et enemman naa kuin motoriset et 
nakis jotain suuria muutoksia tai jotain tammosissa asioissa niin mika oli sen puolen on-
gelma (--) etta kyllahan se kuvallinen ilmaisu vielakin on aika niukkaa ... 
N: On on kylla on ootas rna katon ja sitten etta juuri toi etta hienomotoriset Lasselle on 
vaikeita ja niista niinku suoriutuminen vaikeata mutta siinakin on tullut semmosta var-
mentumista et uskaltaa yrittaa ja onnistua ja yrittaa ja epaonnistua etta se se on toinen 
puoli ja se on varmaan ... 



174 

Terapeutit suhtautuivat myonteisesti yhteistyohon, vaikka sWi ei heilla olIut-
kaan Lassen asioissa. Yksityinen terapia saattaa osaltaan vaikuttaa yhteistyon 
puuttumiseen, vastaavasti kuin Liisalla ja Leevillakin. Lisaksi terapeutit olivat 
epatietoisia yhteistyon aloitteentekijasta ja organisoimisesta. He toivoivat kou-
lua yhteistyokumppanikseen ja odottivat sielta aloitetta yhteistyohon. Heidan 
mielestaan heilta puuttuivat ohjeet, minka vuoksi he ehka luopuivat tehtavasta 
ja pitaytyivat vain omassa yksikossaan. Terapeutit kertoivat tapaavansa van-
hemmat ja yhteistyokumppanit seka syksyn alussa etta kevaan lopussa. Isovan-
hemmat olivat olleet mukana aloitusneuvottelussa, muutoin heidan tehtava-
naan oli vain kuljettaa Lassea. 

Hoitovastuun kantajaksi terapeutit nimesivat sairaalan, jonne he saattoivat 
olla tarvittaessa puhelinkontaktissa. Toimintaterapeutit tavoittelivat kuitenkin 
yhteistyota jo lahitulevaisuudessa, silla tiivis ja sujuva yhteistyo eri osapuolten 
kesken olisi todella tarpeen Lassen kuntoutumisen kannalta (ks. Haapasalo ym. 
1991, 161; Kallio 1996, 606). Lassen telinevoimisteluharrastusta voi pitaa kun-
toutumista tukevana (ks. Haapasalo ym. 1991, 152-153). Rutteria (1987, 325-
329) mukaillen toimintaterapiaa voi pitaa Lassen suojaavaa prosessiaan tuke-
vana, koska siina pyrittiin vaikuttamaan monipuolisesti riskivaikutusten vahe-
nemiseen ja itseluottamuksen kasvattamiseen. 

Lassen sairaalatutkimukset olivat kaynnistyneet isoaidin mukaan yleis-
opetuksen koulun painostuksesta. Isoaiti oli kieltaytynyt kaksi kertaa, mutta 
suostunut viimein, jotta Lassen oppimisvaikeuksien syy saataisiin selville. Han 
piti tutkimuksia sinallaan hyodyllisina. Yleisopetuksen koulun painostajataho 
ei tullut esiin haastattelussa, mutta yleensa tamansuuntaiset oppilaskohtaiset 
asiat kuuluvat oppilashuoltotyoryhmalle (Merilainen 1996, 466-467). Lassen 
tutkimukset oli tehty neurologisella osastolla, ja olisin saanut luettavakseni siel-
ta tulleen epikriisin, mutten rohjennut sita tehda, koska muistelin luvanantajan 
sen kieltaneen. 

Lassekaan ei ollut saanut tarkeaa varhaiskuntoutusta (esim. Carpenter 
1997, 180), ja ongelmien jattaminen hoitamatta on saattanut kasvattaa ja moni-
mutkaistaa niita (ks. Haapasalo ym. 1991, 148). Toisaalta ongelmat olivat il-
maantuneet vasta koulussa eika Lassella ollut varsinaista FAS-diagnoosia. Ai-
din raskaudenaikaisesta alkoholinkayton epailysta isoaiti sanoi nain: "No kyllii 
siinii semmosta on ollu." Tasta emme kuitenkaan voineet isoaidin pyynnosta kes-
kustella lasten lasnaollessa. Opettaja ja sosiaalityontekija puhuivat myos vah-
vasti sikioaikaisen alkoholialtistumisen puolesta. Sosiaalityontekijan mukaan 
isoaiti oli kertonut hanelle laakarinlausunnosta, jossa oli todettu Lassella olevan 
selvia, sikioaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamia piirteita. Lauralla tata epai-
lya ei ollut. Ennen tata perheneuvolan psykologi oli kertonut 
sosiaalityontekijalle ja myos isovanhemmille testitulosten perusteella saman 
asian. Tata tukevana voi pitaa Haapasalon ym. (1991, 148) nakemysta siita, etta 
neurologiseen poikkeavuuteen kasaantuu yleensa visuomotoriikan ja 
toimintakyvyn ongelmia. Tahan saa tukea myos Autti-Ramon (2000, 409-410) 
seurantatutkimuksesta, jossa havaittiin sikioaikaisen alkoholialtistumisen 
olevan syyna ARND-Iasten oppimisvaikeuksiin. Nama lap set tarvitsivat FAE-
lapsia useammin erityisopetusta. 
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Lassella saattaa olla joku lievista alkoholivaurioista, joiden diagnosointi on 
Suomessa oirekohtainen, ei etiologinen (Autti-Ramo 1997a, 277; 1997b, 312). 
Streissguthin ym. (1996, 163) mukaan diagnosoidut FAS-Iapset ovatkin vain 
jaavuoren huippu, ja vaikka monet sikioaikana alkoholille altistuneet lap set ei-
vat tayta FAS-kriteereita, heilla saattaa olla yhta suuria neurologisia ongelmia 
kuin FAS-Iapsillakin. Saattaa olla, etta Lasse on joutunut kokemaan saman koh-
talon kuin monet muut alkoholialtistuneet lapset, joita laakarit eivat ole suo stu-
neet diagnosoimaan (Morse & Weiner 1996, 261; Autti-Ramo 2000, 410). 

Lassen ongelmat olivat jatkuneet pitkaan, ja ne olivat jo vaikuttaneet ha-
nen koulusuorituksiinsa ja siten heikentaneet hanen itsetuntoaan. Nayttaa silta, 
etta diagnoosin puuttuminen on pitanyt ylla Lassen toiminnanvajavuutta ja sii-
ta on seurannut haittaa hanen elamaansa. Lassen tilanne ilman varhaista kun-
touttamista on ikatovereihin verrattuna entisestaan heikentynyt (ks. Haapasalo 
ym. 1991, 148). Mielestani sosiaalityontekijan olisi pitanyt lapsen kehitysta tu-
kevan roolinsa mukaisesti tietaa (Laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta 
361/83) kuntoutuksen merkitys ja ohjata isovanhempia viemaan Lasse heti on-
gelmien ilmaannuttua sairaalatutkimuksiin. Streissguthin ym. (1997, 35) tutki-
muksissa sikioaikana alkoholille altistumisen diagnosointi ennen kuudetta ika-
vuotta osoittautui merkittavaksi tietyilta toisen asteen toiminnanvajavuuksilta 
suojaavaksi tekijaksi. Edella esittamieni seikkojen perusteella Lassen diag-
nosoimattomuutta ja varhaiskuntoutuksen puuttumista voi pitaa hanen riski-
prosessiaan kuormittavana (vrt. Rutter 1987, 325-329). 

8.1.7 Sosiaalityontekija tietamaton emotionaalinen tukija 

Sosiaalityontekija oli asiakkaan tukijan roolissa suhteessaan lapsiin ja isoaitiin. 
Kuitenkaan suhteessa ei ilmennyt rooliin sisaltyvaa auttamista, vaan sosiaali-
tyontekija valitti emotionaalista tukeaan keskustellessaan lasten ja isoaidin 
kanssa (ks. Kananoja & Turunen 1996, 89). Isoaiti esitti nakemyksiaan yhteis-
tyon sisallosta seuraavasti: "No kylliihiin ne ihan kivoja on ettii saa puhua ja hm kattoo 
viihiin lasten edistystii koulussa ja muuta ettii hm lap set on hirveen ne tykkiiii hm tiiii on [kau-
pungistal kun tulee kiiymiiiin hm on mukava tiiti". Sosiaalityontekijalla ei ollut tietoa 
eika kontakteja lasten muihin elamanpiireihin. 

Isoaidille tuntui sopivan sosiaalityontekijan omaksuma tyorooli. Sosiaali-
tyontekijan mukaan isovanhemmat keskustelivat hanen kanssaan vain niista 
asioista, joista han kysyi. Tahan saattaa vaikuttaa se, etta isovanhemmat sosiaa-
lityontekijan sanoin hoitivat lapsia kuin omiaan, jolloin perheen ulkopuolisille 
ei niin herkasti uskota omia asioita. 

Sosiaalityontekija itse mielsi roolinsa lasten kanssa keskustelukumppanik-
si. Tata tehtavaa han toteutti 1,5-2 tuntia kestavilla kotikaynneilla katselemalla 
lasten kanssa kirjoja, tekemalla koulutehtavia ja keskustelemalla heidan arki-
paivastaan seka aina myoskin vanhemmista. Koska vanhemmat olivat molem-
mille lapsille merkityksellisia, ovat nama keskustelut varmasti olleet heille hy-
vin tarkeita ja emotionaalisesti tukevia (ks. Stone ym. 1988, 185), samalla myos 
sosiaalityontekijaa ja lapsia lahentavia. Bardya (1989,62) mukaillen tyoskennel-
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lessaan keskustelemalla lasten kanssa sosiaalityontekija on edistanyt hyvaksy-
vaa ilmapiiria kotona. 

Sosiaalityontekija itse piti luottamuksellisten suhteiden sailymista its ens a 
ja isovanhempien valilla tarkeana. Yhdeksi roolikseen han maaritteli maksajan 
roolin ja siina laakarin maaraamien tutkimusten ja hoitojen taloudellisen tur-
vaamisen. Hanella oli maaraysvaltaa, josta han mainitsi esimerkkina koulusijoi-
tukseen vaikuttamisen. Muutoin omaa rooliaan sosiaalityontekija kuvaa seu-
raavassa haastattelukatkelmassa. 

maa oon mielestani kuitenkin niinku sillai silla tavalla tietonen siita mita mun tarvii 01-

lakkin (--) mulla ei 00 sillai mitkaan halytyskellot soinu mut koska maa oon ollu tyyty-
vainen niin ei 00 tarvinnu (--) kyllahan tassa ite koko ajan niinkun tavallaan kuuntelee si-
ta mita tapahtuu koulussa mita tapahtuu hoitorintamalla (--) maa ite oon aika keskeisella 
paikalla mutta vaan siina tilanteessa jos maa en jostain syysta niinkun en 00 tyyty tai arar 
en tied a oikeen niinku missa mennaan ja mita on tapahtumassa niin sillon mun mielesta 
mun roolini tulee aktiiviseks et siina vaiheessa 

Sosiaalityontekija korosti vanhempien ensisijaisuutta asioiden hoidossa, "etta 
mehan ei niinku sitte taas ei tarvita sita etta mun taytys taalta sanoo nyt hoidat", ja han naytti 
pitavan tyytymattomyyttaan merkkina oman toimintansa aktivoitumisesta. 
Toisaalta han ei ollut ohjannut Lassea tutkimuksiin kouluvaikeuksista huoli-
matta, joten tassa yhteydessa han ei ollut toiminut aiempaa aktiivisemmin. Ha-
nen tietoisuutensa Lassen ongelmista oli ilmeisen vahainen, koska han usein 
tekemistaan kotikaynneista huolimatta sanoi: "Mun mielesta maa oon tosi yllattany 
siita et Lasselle on tehty nain paljon tutkimuksia." Rantalaihon (1993, 115) mukaan lap-
sen edun toteutuminen vaatisi pitkajannitteisia ja monipuolisia, edun varmis-
tamiseen tahtaavia tukitoimenpiteita. Toisaalta sosiaalityontekija maaritteli 
oman roolinsa niin, etta han valittaa tukea ja apua, kun ongelmia esiintyy, mut-
ta tassa han tarkoitti vain kasvatuksen asiantuntijoita. Edella kerrottu saattaa 
kuvastaa sosiaalityotekijan tyoroolia, jossa heijastuu tyoyhteison kulttuuri. 
Tyossa saatetaan panostaa tyon muodollisen laillisuuden hoitamiseen, mika 
syrjayttaa aktiivisen tyoskentelyn ihmisten parissa (ks. Bardy 1989, 58). Toisaal-
ta kyse lienee yleisemmastakin ilmiosta lastensuojelutyossa. Forssenin (1994, 
53) mukaan lastensuojelussa turvaudutaan erityisen paljon muiden tuottamiin 
palveluihin, jolloin sosiaalityontekijan rooli nayttaa kaventuneen asiakkaan oh-
jaamiseen muualle, ja tilannetta seurataan etaalta. Tallaisessa asennoitumisessa 
on vaarana todellisuuden kadottaminen, mita lastensuojelussa saattaa usein ta-
pahtua (Forssen 1993, 179). 

Sosiaalityontekija oli kokenut epaonnistuneensa Lauran koulusijoituksessa 
luopuessaan luottamuksellisten suhteiden sailymisen vuoksi omista hyvista 
tarkoituksistaan. Tallaista kykya Bardyn (1989, 67) mukaan lastensuojelussa 
yleisesti joskus tarvitaankin. Vastoin perheneuvolan suositusta Laura oli aloit-
tanut koulunkayntinsa yleisopetuksessa, jota olivat kannattaneet isovanhemmat 
ja aiti. Lasten siirtaminen mukautettuun opetukseen oli tapahtunut sosiaali-
tyontekijan tietamatta, joten han oli jaanyt ulkopuoliseksi lapsille merkitykselli-
sissa elaman kaannekohdissa. Sosiaalityontekija ei ollut mielestaan myoskaan 
onnistunut siina, etta lasten biologinen isa saataisiin osallistumaan lastensa hoi-
toon. Nama kokemukset ovat saattaneet vahvistaa hanen omaksumaansa rooli-
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kasitysta asioiden hoitumisesta ilman hanen tyopanostaankin. Kananojan ja Tu-
rusen mukaan (1996, 89-90) lastensuojelun asiakastyon keskeinen edellytys on 
sellainen asiakkaan ja ammattilaisen valinen suhde, jonka varassa kipeisiin ky-
symyksiin on mahdollista puuttua, ja mikali tallaista ei ole, ei voida myoskaan 
odottaa muutoksia asiakkaan toiminnassa ja suhtautumisissa. Sosiaalityontekija 
oli alussa aktiivisesti jarjestelIyt biologisen aidin ja lasten tapaamisia, joten han 
oli kuitenkin toteuttanut juridista roolia lasten edun ajajana (ks. Kananoja & Tu-
runen 1996, 89). 

Sosiaalityontekijan asenteessa lapsiin oli nahtavissa determinismia ja mo-
nistista ajattelumallia (ks. Bardy 1989, 17; Ruoho 1996, 162), koska han sanoi 
lapsilta puuttuvan valmiiksi paljon. Taman voi tulkita siten, etta han naki lasten 
mahdollisuuksien olevan rajallisia heidan lahtokohtiensa vuoksi. Hanen mieles-
taan lasten sijoitus va stasi heidan kehitystasoaan, ja lasten tulevaisuuden han 
naki rakentuvan mukautetussa opetuksessa ja tukitoimien varassa. Siksi minus-
ta sosiaalityontekijan rooli on ristiriitainen, vaikka siina olikin nahtavissa lapsia 
tukevia piirteita. 

8.1.8 Lassen eHimantilanteen konteksti ja sosiaalinen verkosto 

Lassen elamantilanne vaikutti verrattain vakaalta, vaikka askettain olikin ta-
pahtunut voimakkaita muutoksia koulu- ja kaveruusymparistoissa. Muihin lap-
siin verrattuna hanen riskiprosessiaan kuormittavista tekijoista puuttuivat ela-
mantapahtumista johtuneet negatiiviset ketjuuntuneet seuraamukset. Siksi ha-
nen riskiprosessissaan oli vahemman tekijoita kuin toisilla lapsilla. Olen tau-
lukkoon 20 koonnut Lassen riskiprosessia ja suojaavaa prosessia tukeneet teki-
jat. 

TAULUKKO 20 Lassen riskiprosessia ja suojaavaa prosessia tukevat tekijat 

Riskiprosessia kuormittavat tekijat 
Sosiaalinen perima 
Erillinen erityisopetus 
Diagnosoimattomuus ja varhaiskuntoutuksen 
puuttuminen 

Suojaavaa prosessia tukevat tekijat 
Liikunnallisuus 
Leikki 
Biologiset vanhemmat 
Sisar 
Sijoitus isovanhemmille ja isovanhemmat 
Toiminta tera pia 

Kuviossa 10 on esitelty Lassen toimintaymparistot ja sosiaaliset verkostot hanen 
elamantilanteensa kontekstina. Kuvion tarkoituksena on osoittaa Lassen kehi-
tykseen valittomasti vaikuttavia vuorovaikutuksen osapuolia ja instituutioita, 
joihin Lasse puolestaan omalla aktiivisuudellaan vastavuoroisesti vaikuttaa (ks. 
Bronfenbrenner 1979; 1997; Rutter 1987; 1989;). Se kuvastaa myos sita todelIi-
suutta, josta Lassen elamantilanne on konstruoitu ja josta hanta on mahdollista 
ymmartaa (ks. Lehtovaara 1995, 84-85). Ymmartaminen on mahdollista siksi, 
etta kuvatun kontekstin voi katsoa kertovan Lassen elamismaailmasta ja merki-
tysyhteyksien syntylahteista. (Ks. Varto 1992, 64-69.) Naista ymparistoista voi-
daan rakentaa ja niihin kohdistaa hoitoa, kasvatusta, opetusta ja muita interven-
tioita, lievittaa Lassen riskiprosessia kuormittavia tekijoita ja tukea hanen suo-
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jaavaa prosessiaan (ks. Cohen & Erwin 1994,249). Ekologisen nakemyksen mu-
kaisesti myos naita ymparistoja tulisi void a muokata paremmin Lassen etua 
vastaavaksi (ks. Thurman & Widerstrom 1990, 210-212). 

*sisar 

Isovanhemmat 
*koti 
*sisar 

Sairaala 
*tutkimusjakso 

merkityksellinen vuorovaikutus -------- harvoin tapahtuva vuorovaikutus 
saannollinen vuorovaikutus 

KUVIO 11 Lassen sosiaalinen verkosto ja toimintaymparistot 

Lassen itsensa kertoma sosiaalinen verkosto koostui isovanhemmista, van-
hemmista, sisaresta ja kavereista, toimintaymparistot puolestaan telinevoimiste-
lusta ja toimintaterapiasta. 

Lassen tulevaisuuteen suuntauduttiin aineistonkeruun aikana vaihtelevas-
ti. Han itse oli poikien tapaan kiinnostunut poliisin ammatista, mutta han kylla 
hyvin jarkevasti esitti sen olevan vain tamanhetkinen toiveensa. 

Koulujarjestelma nayttaa aikuisten haastattelujen perusteella olevan kes-
keinen tulevaisuuteen suuntautumisessa. Ratkaisevaa on se, miten koulu jarjes-
telemana suorittaa yhteiskunnallista valikointitehtavaansa (ks. Haapasalo ym. 
1991,169-170). 

Isoaiti lahestyi tulevaisuutta paiva kerrallaan, opettaja oli optimistinen: 

nKylla rna uskon etta se ihan positiivinen on etta jos oppiminen edistyy ja he pysyviit to-
siaan tasapainoisina lapsina ja sitten kun tulee se ammatinvalintatilanne ylaasteella niin 
kylla rna uskon etta kun nyt tassa on nain monta vuotta aikaa kehittya etta se oma ala 
loytyy ja ammatti loytyy n. 

8.2 Myonteinen, moitteeton Laura 

Haastattelin Lauraa valittomasti Lassen haastattelun jalkeen. Tuolloin Lasse ka-
vereineen odotti hanta eteisessa pihaleikkeihin, ja se saattoi nakya haastattelu-
vastauksissa. 
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8.2.1 Henkilokuva Laurasta 

Laura oli kahdeksanvuotias pikkusisko, joka puhui hieman nasaalisesti. Han ei 
osannut vastata itseaan koskevaan suoraan kysymykseen, vaikka mietti tovin. 
Tassa saattaa kuvastua ian mukainen tietoisen, kielellisen its en erittelyn vaike-
us, joka taitona kehittyy kuitenkin ian myota (ks. Kaariainen 1988, 21). 

Laura kertoi itsestaan vastaamalla piirteitaan koskeviin kysymyksiin. Kal-
liopuskaan (1984, 19) tukeutuen talla tavoin ilmaistussa suhtautumisessa itseen 
on nahtavissa Lauran kasitys siita, miten ymparisto hanta arvioi, milta han 
nayttaa ympariston silmissa seka hanen itsetuntoansa kuvaava piirre. Ohessa 
Lauran haastattelusta katkelma. 

KV: ossaatko sanoa minkalainen on Laura 
L: en osaa sanoa 
KV: ooksaa ilonen vai surullinen 
L:ilonen 
KV: ooksaa kiltti 
L: joskus 
KV: ooksaa ystavallinen 
L: oon (--) 
KV: ei laiskota koskaan 
L: eikun joskus 
KV: ooksaa reipas 
L:oon 
KV: no hyva mita samanlaista sinussa on ku sun kavereissa 
L: emmaa 
KV: mita X:ssa (pyhakoulukaveri) ja sinussa on samanlaista 
L: ym ym en ma muista sen maa muistan etta silla oli samanlaiset hiukset tai sellaset vaa-
leet 
KV: mita sunssa on erilaista ku X:ssa 
L: en ma tia 
KV: missa saa olet hyva 
L: ym tossa ym ym juoksemisessa aika hyva 

Lauraakin luonnehdittiin myonteisesti ja hanenkin kayttaytymistaan pidettiin 
moitteettomana. Nama maareet tulevat mukaan myonteisesti eri vuorovaiku-
tussuhteissa (ks. Bronfenbrenner 1997, 254). Isoveli maaritteli siskoaan taman 
mielialojen perusteella. Hyvalla tuulella ollessaan Laura oli touhukas, ja paha 
tuuli ilmeni nain: "Se on sellanen vihanen ja ei anna tulia ees lastenhuoneeseen jos se on siel-
la." Isoaidin mukaan Laura oli yksinaisempi kuin Lasse, hanella oli ainoastaan 
yksi ystava. Tama ystava ei ollut Lauran itsensa mainitsema paivakotikaveri, 
vaan pyhakoulunopettajan tytar, jonka kanssa Laura vietti sunnuntaipaivansa. 
Yksinaisyydestaan huolimatta Lauralla kului aika kotona touhutessa, leikeissa, 
kuten Laura itsekin kertoi. Lauraa ja Lassea verratessaan isoaiti totesi Lauran 
olevan hyvantahtoista Lassea hallitsevampi, mutta myos hyvin kayttaytyva ko-
tona. Olen oheiseen taulukkoon 21 koonnut luonnehdintoja Laurasta eri kasvu-
ymparistoissa. 
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TAULUKKO 21 Lauran piirteet eri kasvuymparistoissa 

Touhukas 
Yksinainen toisinaan 
Omatoiminen, rei pas 
Hellyydenkipea 
Positiivinen 
Avoin 
Vauvamainen 
Pienikokoinen 
Rauhallinen 
Hyvakaytoksinen 
Ystavallinen 
Ulkonako poikkeava 
Virkea, notkea 
Valiton 
Levoton 

Laura itse 

+ 

+ 

+ 
+ 

Koti 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

Koulu 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Sosiaalityontekija 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Opettajan mukaan "Laura on myos hyvin positiivinen tytto tekee mielellaan tehtavia keskit-
tyy ja Laura on avoimempi han puhuu enemman tunteista ja ja Laura haluaa laheisyytta han 
tulee mielellaan opettajan lahelle". Laura oli tullut luokkaan syyslukukauden alussa. 
Sosiaalityontekijan mielesta Laura oli ikatovereitaan lapsellisempi. Hanesta 
Laura oli vauvamainen, mika johtui hanen puhetavastaan. Sosiaalityontekija 
piti molempia lapsia levottomina, mutta tama piirre esiintyi ainoastaan hanen 
arvioinneissaan. Lapset odottivat hanen kayntejaan kovasti, joten Poikkeusta 
(1995, 128) tulkiten riemu sosiaalityontekijan saapumisesta kotikaynneille saat-
toi purkautua hieman riehakkaasti. 

Kotona barbinukkeleikit olivat Lauralle kaikkein mieluisinta puuhaa. Niis-
sa on havaittavissa sosiodraamallisen leikin piirteita (ks. Smilansky 1990, 23). 
Rutteriin (1987, 325-328) nojaten leikkia voi pita a osana Lauran suojaavaa pro-
sessia sen keskeisyyden ja myonteisen kehitysvaikutuksen vuoksi (ks. Helenius 
1993,60). 

Laura harrasti pyhakoulun lisaksi partiota, ja molemmissa han sanoi viih-
tyvansa. Pyhakoulussa han oli isoaidin mainitseman tyttokaverin kanssa, jossa 
hanen mukaansa "opet opetellaan opitaan opet opetellaan Jeesuksesta tai kerrotaan". Mo-
lempiin ryhmiin han kulki matkat itsenaisesti. Nama harrastukset olivat osoi-
tuksena Lauran aktiivisuudesta. Han sai myos kokemuksia vertaisryhmasta 
toimimisessa ja vahvistusta itsetunnolleen (esim. Haapasalo ym. 1991, 141). Sik-
si harrastuksia voi pita a Lauran suojaavaa prosessia tukevina (Rutter 1987, 327-
328). 

8.2.2 Ik1iv1i 1iiti1i - koti isovanhempien luona 

Perheesta keskustellessamme Laura totesi, ettei han tiennyt, keita siihen kuului. 
Kotiin ja kotivakeen han yhdisti mummun, papan, Lassen ja its ens a, joiden 
kaikkien kanssa han kertoi tulevansa hyvin toimeen. Haastattelun kuluessa ky-
syin Lauran elamanpiiriin kuuluvista aikuisista uudelleen, jolloin han jalleen 
ens in mainitsi mummun ja papan seka Lassen, ja viela tarkennettuani kysymys-
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hini, han hetken miettimisen jalkeen mainitsi aidin ja isan. Nayttaisi silta, etta 
hanelle perhe kasitteena oli viela epaselva. 

Vanhemmista puhuttaessa han mainitsi aidin ja isan. Heista molemmista 
han kertoi myonteisesti: isa puuhaili hanen kanssaan, ja aiti hoivasi hanta. Kou-
lussa han oli kertonut vanhemmistaan. Lauran sailynytta yhteytta biologisiin 
vanhempiin voi pita a hanen kehityksensa kannalta suotuisana (ks. Bardy 1989, 
13). Lauralla vaikuttaisi olevan kiintymyssuhde vanhempiinsa, koska han itse 
koki aid in hoivaavan. Sosiaalityontekija sanoi hanen ikavoineen aitiaan, ja isoai-
ti sanoi Lauran vierailevan itsenaisesti molempien vanhempiensa luona. Tassa 
valittyy biologisten vanhempien kokeminen psykologisina vanhempina (ks. 
Valkonen 1995, 18). Myos Lauralle biologiset vanhemmat olivat osa hanen suo-
jaavaa prosessiaan, kuten myos isovanhemmat ja veli (ks. Rutter 1987, 321). 
Ohessa Lauran haastattelusta katkelma. 

KV: haluaisitko kertoo jotakin iiitistii ja isiistii 
L: e isi kiiy tiiiillii 
KV: rnitii te isin kans puuhaatte 
L: kaikkee kivaa 
KV: rnitii se on 
L: ee tuo yh ettii se hassuttelee joskus 
KV: entiis iiiti 
L: se hoivaa 
KV: Mites se hoivaa sua 
L: sillain ettii en rnii osaa oikein sanaa tai se on sellanen ystiiviillinen 

Kotona vallinneista saannoista Laura ei osannut kertoa mitaan, mutta isoaiti oli 
pitanyt rajaa siina, ettei veljea saanut kiusata. Taman Laura tuntui oppineen 
kokemuksen kautta, silla isoaiti oli suuttunut Lassen kiusaamisesta, ja antanut 
Lauralle rangaistukseksi korvatillikan. Kotielamaansa Laura muutoin kuvasi 
leikin ja muun toiminnan kautta. 

Lauran mielesta tarkein asia elamassa oli ihmisena oleminen, ja elaman 
parhaana asiana se, etta oli sydan. Nama ovat 8-vuotiaalta hyvin syvallisia il-
maisuja, joiden tarkentaminen jai haastattelussa kuitenkin tekematta. Laura ka-
vi pyhakoulussa, joten saattaa olIa, etta nama elaman arvostukset tulevat osaksi 
sielta, yhta hyvin kuin kotoa isovanhempien kasvatusasenteista (ks. Bronfen-
brenner 1979, 217). 

8.2.3 Vertaissuhteet kotiymparistOn ulkopuolella 

Lauran vertaissuhteet keskittyivat kouluun ja harrastuspiireihin. Kotona koet-
tuun yksinaisyyteen vaikutti epasuorasti osaltaan kodin sijainti keskella taaja-
maa. Poikkeusta (1995, 135) lainaten siella yleensa asuu vahemman lapsiperhei-
ta, jolloin mahdollisuuksia ystavyyssuhteiden solmimiseen on rajatusti. Koulu-
sijoituskin vaikutti tahan. Laura ei ollut kotia lahimpana olevassa koulussa, jos-
sa suurin osa ystavyyssuhteista syntyy (ks. Haapasalo ym. 1991, 96). Lasse ja 
hanen kaverinsa leikkivat joskus Lauran kanssa. 

Poikkeukseen (1995, 123) vedoten Lauraa ei valttamatta voi luokitella yk-
sinaiseksi, koska han oli kyennyt solmimaan seka ystavyys- etta toverisuhteita 
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eri ymparistoissa. Eras ystavyyssuhde oli alkanut paivakodissa, ja Laura kuvasi 
ystavaansa lasten tapaan yhteisen tekemisen kautta. 

Koulussa Laura oli aktiivinen toimija toverisuhteissa, han itse haastattelus-
sa mainitsi viisi luokkakaveriaan nimelta. Opettajan tekeman sosiometrisen 
mittauksen perusteeUa han oli oUut hyvin suosittu, josta opettaja mainitsi nain: 
"Niin joka tytt6 oikeestaan haluaa Lauran kanssa leikkiii et he vaihtelevat niiitii pareja." Poik-
keuksen (1995, 129) mukaan sosiometrinen asema on eraanlainen summaindek-
si, joka ainakin osittain heijastelee yksilon sosiaalisen kayttaytymisen laatua sel-
laisena kuin muut lapset ovat sen kokeneet arkipaivan tilanteissa. Taman vuok-
si se ennustaa hammastyttavan hyvin yksilon myohempaa sosiaalista kayttay-
tymista ja hyvinvointia. 

Lauran luonteenpiirteissa kiltteys saattaa toverisuhteissa tarkoittaa ysta-
vallisyytta tai avuliaisuutta, jollaisiksi suosittuja lapsia on toveriarvioinneissa 
luonnehdittu (Poikkeus 1995, 130). Toisaalta toverisuhteisiin vaikuttavat voi-
makkaasti muutkin tekijat kuin yksilon kayttaytyminen, ja esimerkiksi kou-
luiassa sosiaalisen maineen vaikutus ryhmassa on havaittu olevan suuri ja suo-
siota jakava tekija (Poikkeus 1995, 134). Tasta syysta Lauran toveriryhma-
suosiota voi pita a hanen suojaavaa prosessiaan tukevana (Rutter 1987, 327-328). 

8.2.4 Odotusten mukaisesti yleisopetuksesta mukautettuun 

Laurankin koulukayntihistoriassa oli epaonnistumisen kokemuksia ja petty-
myksia. Han oli aloittanut koulunkayntinsa lahikoulussa yleisopetuksessa, 
mutta lukemisen oppimisvaikeuksien vuoksi hanet oli siirretty mukautettuun 
opetukseen. Koulusiirto oli useimpien erityisluokkasiirtojen tapaan (esim. Kuo-
relahti 1996b, 260) oUut erittain hankala niin isovanhemmille, aidille kuin Lau-
raUe itseUeenkin. Isoaidin mukaan se oli oUut Lauralle kova kokemus, ja han oli 
tuntenut itsensa uudessa koulussa alussa hyvin yksinaiseksi. 

Lauran koulusiirtoon on saattanut vaikuttaa hanen kasvatusneuvolassa 
todettu lahtotasonsa, jonka perusteeUa haneUe oli suositeltu mukautettua ope-
tusta. Testausajankohta oli oUut hyvin laheUa huostaanottoa, joUoin molempien 
lasten elamassa on todennakoisesti oUut kriisivaihe (ks. Kahkonen 1991, 30-32). 
Oheisessa haastattelukatkelmassa on sosiaalityontekijan tuntemuksia siita, 
kuinka han tunsi epaonnistuneensa Lauran koulusiirrossa. 

psykologi sana perheneuvolasta ettii Laura ei missiiiin tapauksessa ole kypsii kouluun ja 
ylipiiiitiiiin se ei tuu piirjiiiin normaalikoulussa (--) isovanhemmat kannatti alkuvaiheessa 
sitii sitii ettii joo ettii Laura menee kouluun mikii on hiinen niinku tasoansa vastaava mut 
et iiiti oli hyvin voimakkaasti kielteisellii kannalla (--) iiitihiin ei suostunu koskaan tule-
maan keskustelemaan asioista perheneuvolaan (--) ettii hiin olis piiiissy kertomaan niinku 
ne tulokset millii perusteella se Lauran kannalta on ehdottomasti kaikkein paras vaihto-
ehto (--) et viimenen yritys oli piiiviikodissa missii Laura oli et siellii oli tiiii psykologi ja 
piiiviikodin niin isovanhemmat sinne oli kutsuttu kummatkin vanhemmat ja ne ei kum-
pikaan tulleet (--) sit isovanhemmat oli kiiiintyny my6skin sitii koulua vastaan ne oli 
kuullu [mukautetun opetuksen koulustal kaikkee negatiivista ne sana et he ei my6skiiiin 
halua sitii niin tota sitten ite aatteli siin vaiheessa et pienempi paha on nyt ilmeisesti se et-
tii ettii ei niinku mee sukset ristiin tai synny kauheeta luottamuskiistaa niinku jatkon 
kannalta kun tiissii on kumminkin vuosia eteenpiiin t6itii niinku t6itii tehtiivii yhdessii 
seuraavat viistoista vuotta varmaan koska niiii lapsethan niinku ei kasva sillai ta-
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vanomasta kuvioo niin sitte totesin (--) etta alottakoon Laura sen normaalin koulun ja 
siirtyk66n sielta sitten koska se siirto joka tapauksessa tuli se oli niinku varma 

Sosiaalityontekija oli ollut perheneuvolan psykologin kanssa samaa mielta Lau-
ran koulunkaynnin aloittamisesta erityisopetuksessa. Hanesta Laura ei ollut 01-
lut koulukypsa. Niinpa Lauran siirtyminen yleisopetuksesta mukautettuun ei 
olIutkaan hanesta yllattavaa. Silti siirto oli tapahtunut sosiaalityontekijan tieta-
matta koulujen ja isovanhempien valisesti. 

Koulukypsyystestitulokset ovat saattaneet osaltaan vaikuttaa yleisopetuk-
sen opettajan luovuttamiseen, jos han on tiennyt testituloksen ja varsinkin jos 
han on viela yhdistanyt siihen heikon suoriutumisen. Naiden on todettu olevan 
varsin yleisia EMU-opetuksen perusteita (ks. Haapasalo ym. 1991, 4). Siirrosta 
paatellen vajaa puoli vuotta testitilanteesta ei ollut ollut riittava aika Lauralle 
yleisopetuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Koululykkays sii-
hen ei valttamatta olisi auttanut, koska koululykkaysta saaneiden lasten on ha-
vaittu sijoittuvan varsin usein erityisluokille (Strommer & Jahnukainen 1996, 
340). 

Yleisopetuksessa Laura oli ehtinyt olla todella vahan aikaa, ja jos ongelmia 
oli ollut vain lukemisessa, niin ensimmaisena lukukautena siirtoa voi pitaa hy-
vin aikaisena. Opettajan nakokulma siirtoon ei ole tiedossa, mutta integraation 
toteutusongelmien yhteydessa opettajien tietojen ja taitojen on todettu olevan 
puutteellisia poikkeavia lapsia kohdatessa (Strommer & Jahnukainen 1996, 344). 

Kolmantena tekijana voi arvioida koulusiirron kaytannon toteutusta. 
Haastattelussa ei tullut esille mitenkaan osa-aikaisen erityisopetuksen apua 
yleisopetuksessa - vastaavasti kuin Lassella - eika myoskaan luokka-avustajaa. 
Opettaja vain mainitsi saaneensa yleisopetuksen erityisopettajalta tietoja mo-
lemmista lapsista. Oppilashuoltotyoryhman tyoskentelystakaan ei ollut mainin-
toja. Tyoryhman perustaminen ei kuitenkaan ole kunnissa pakollista, mutta 
useimmissa peruskouluissa sellainen on, ja ala-asteilla sen tyoskentelya on 
suunnattu erityisesti alkuopetukseen ja koulun aloittaviin lapsiin. (Merilainen 
1996, 466-467.) Syyslukukaudella paivakotiin palaaminenkin olisi viela ollut 
mahdollista. 

Laura sanoi viihtyvansa koulussa, ja samaa vahvistivat kaikki muutkin 
haastateltavat. Ohessa Lauran haastattelusta katkelma. 

KV: millaista koulussa on 
L: kivaa 
KV: Mika siella on kaikista kivinta 
L: a .. matikka 
KV: Minkalainen on opettaja 
L: sellanen kiva ja meilla on sella set kissaleimat 
KV: aha mistas saa kissaleimat 
L: jos on kayttaytyny hyvin 
KV: ootko saanu monta kissaa 
L: rna sa in tanaan nelja ja toi sai kolme ku toi tanaan kamppi mua ja mun kavereita kou-
lussa 
KV: oho nelja kissaleimaa 
L: niin ennen oli kolme ja siihen tuli sella yks se neljas 
KV: koulutehtaviit mites ne sujuu 



184 

L: hyvin 
KV: mika on kaikista kivin kouluaine 
L: uskonto 

Opettajan mukaan Laura keskittyi hyvin oppitunneilla, tosin ajoittain han va-
sahti kesken kaiken. Vasymista opettaja piti myos perusteena sille, etta Laura 
oli erityisopetuksessa. Laura oli edennyt tasaisesti opettajan asettamien tavoit-
teiden suuntaisesti, eika hanella tuntunut olevan niin suuria oppimisongelmia 
kuin Lassella. Hienomotoriikka oli Laurallakin heikkoa. 

Isoaiti oli nyt kouluratkaisuun hyvin tyytyvainen. Lauran edistymisesta 
han sanoi seuraavasti: "Laurahan sai stipendinkin sitten kun se meni tuonne [mukautet-
tuunl viime kevaana hm etta edisty niin hyvin sie sitten hm." Laura hoiti itsenaisesti kou-
lutehtavansa, eika isoaidin tarvinnut hanta patistaa niiden pariin. Virtasta 
(1994,87) lainaten haastattelujen perusteella nayttaa silta, etta erityisopetuksella 
oli ollut varsin myonteisia valittomia vaikutuksia Lauralle. 

Laurallakaan ei ollut yksilollista opetussuunnitelmaa, eika opettaja eriyt-
tanyt hanelle opetusta, mita han perusteli silla, etta Lauran kohdalla voitiin ede-
ta mukautetun opetussuunnitelman mukaisesti. Hautamakea ym. (1993, 122-
123) mukaillen Lauran erityisopetusta voi kuvata vammakeskeisesti jarjestetyk-
si ikaan kuin pelkka jarjestelma korvaisi yksilollisen opetuksen tarpeen. 

Yleisopetukseen integrointi oli opettajan mukaan viela liian aikaista, mutta 
han naki Lauran integraatiomahdollisuuksia taideaineissa. Pitkan tahtayksen 
tavoitteekseen han oli asettanut Lauran siirtymisen yleisopetukseen, mita voi 
pita a Lauran kannalta positiivisena, normalisaatiota tavoittelevana. 

Opettajan mukaan Laura ja Lasse eivat erottuneet negatiivisesti luokkato-
veristaan. Monilla oli heita enemman ongelmia, joten he poikkeavat myos 
useimmista erityisoppilaista, joilla ongelmat ovat hyvin usein kasautuneita. 
Opettajalla oli lammin asennoituminen Lauraa kohtaan, mika heijastui molem-
minpuolisena tyytyvaisyytena vuorovaikutussuhteessa, ja se onkin tarkea va i-
kutin opetuksessa. (Haapasalo ym. 1991, 161.) 

Laurankin koulusijoitukseen sisaltyi myos erilliseen erityiskoulusijoituk-
seen ja mukautettuun opetukseen sinallaan sijoittuvia, riskiprosessia kuormit-
tavia tekijoita, kuten institutionaalinen diskriminaatio, poikkeavuuden koros-
tuminen, tulevaisuuden suuntauksien rajoittuneisuus seka syrjaytymisvaara 
(ks. Ulvinen & Siljander 1995, 44-45; Moberg 1998, 142; Saloviita 1998, 173; 
Vehkakoski 1998, 90). 

8.2.5 Onko institutionaalisuus kuntoutusta? 

Bardya (1989, 17) tulkiten Lauran eri elamantilanteissa nayttaa determinismi 
olleen voimakkaasti mukana, koska koulukypsyystestien perusteella institutio-
naaliset ratkaisut on nahty hanelle riittavaksi kuntoutukseksi. Hanelle ei ollut 
mietitty missaan vaiheessa minkaanlaista tukea, puhumattakaan kuntoutukses-
ta. 

Lauraakaan ei ollut diagnosoitu FAS/FAE-Iapseksi. Sikioaikaiseen alkoho-
lialtistukseen viittasivat hanen fyysiset piirteensa ja oppimisvaikeutensa. Lau-
ran sikioaikaisen alkoholialtistumisen epailyetiologiaan ja sen ilmenemiseen 
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liittyvat samat tekijat kuin Lassellakin. Sosiaalityontekija tosin totesi, ettei aidin 
raskaudenaikaista alkoholinkayttoa ollut Lauran kohdalla epailty, mutta isoaiti 
ei rajannut sita poiskaan. Lauran oppimisvaikeudet ovat olleet lievempia kuin 
Lassen, eika hanta ollut suositeltu sairaalatutkimuksiin. Toisaalta hanta oli tut-
kittu perheneuvolassa koulukypsyyden arvioinnissa, mutta naiden tulosten 
tarkasteleminen jai vain sosiaalityontekijan maininnaksi. Toisaalta asiantunti-
joiden tiedossa olivat olleet Lauran koulunkaynti yleisopetuksessa ja hanen 
suoritustasonsa, joten tuolloin olisi ollut mahdollista kuntoutuksen ja eri terapi-
oidenkin avulla tukea hanen selviytymistaan. Kuitenkin oli tyydytty tekemaan 
vain institutionaalinen interventio. Erityisluokkaan siirtamista ei voi pita a riit-
tavana, sen tulisikin olla osa oppilaan kokonaiskuntoutusta (Haapasalo ym. 
1991,152; Strommer & Jahnukainen 1996, 347). 

8.2.6 Lauran eHimantilanteen konteksti ja sosiaalinen verkosto 

Lauran elamantilanne vaikutti olevan vakaa, ja siina suojaavaa prosessia tuke-
vat tekijat olivat painokkaita. Taulukkoon 22 olen koonnut hanen riskiprosessi-
aan ja suojaavaa prosessiaan tukeneet tekijat. 

TAULUKKO 22 Lauran riskiprosessia ja suojaavaa prosessia tukevat tekijat 

Riskiprosessia kuormittavat tekijat 
Sosiaalinen perima 
Erityisopetus 

Suojaavaa prosessia tukevat tekijat 
Biologiset vanhemmat 
Isovanhemmat 
Veli 
Leikki 
Omatoimisuus 
Partio- ja pyhakouluharrastus 
Toveriryhmasuosio koulussa 

Olen haastattelujen perusteella koonnut kuvioon 11 Lauran toimintaymparistot 
ja sosiaalisen verkoston hanen elamantilanteensa kontekstiksi. Sen tarkoitukse-
na on osoittaa hanen kehitykseensa valittomasti vaikuttavia vuorovaikutuksen 
osapuolia ja instituutioita, joihin Laura puolestaan omalla aktiivisuudellaan 
vastavuoroisesti vaikuttaa (ks. Bronfenbrenner 1979; 1997; Rutter 1987; 1989). Se 
kuvastaa myos sita todellisuutta, josta Lauran elamantilanne on konstruoitu ja 
josta hanta on mahdollista ymmartaa (ks. Lehtovaara 1995, 84-85). Ymmartami-
nen on mahdollista siksi, etta kuvatun kontekstin voi katsoa kertovan Lauran 
elamismaailmasta ja merkitysyhteyksien syntymisesta. (Ks. Varto 1992, 64-69.) 
Kuvioita yhdistavat viivapiirrokset kuvaavat vuorovaikutussuhteen saannolli-
syytta ja merkityksellisyytta. Naista ymparistoista voidaan lievittaa hanen ris-
kiprosessiaan kuormittavia tekijoita, tukea hanen suojaavaa prosessiaan ja ra-
kentaa seka kohdistaa niihin hoitoa, kasvatusta, opetusta ja muita interventioita 
(ks. Cohen & Erwin 1994, 249). Ekologisen nakemyksen mukaisesti myos naita 
ymparistoja tulisi void a muokata paremmin Lauran etua vastaavaksi (ks. 
Thurman & Widerstrom 1990, 210-212). 
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Lauran its ens a kertoma sosiaalinen verkosto koostui Lassesta, isovan-
hemmista, vanhemmista seka kavereista, ja toimintaymparistoina olivat koulun 
ohella partio ja pyhakoulu. 

Haastattelun aikaan Lauran tulevaisuuteen suuntauduttiin valoisasti. Var-
sinaisen haastattelun loputtua isoaiti mainitsi Lauran elainrakkaudesta. Taman 
jalkeen Laura myos itse esitti tulevaisuuden toiveensa saada kissa. Toive paljas-
tui kuitenkin toisenlaiseksi, eli "ei kun maa haluaisin sellasen sellasen joka olis hakissa 
sellasen kanin marsun". 

Isoaiti uskoi Lauran menestyvan, koska han oli niin toimelias tytto. Haa-
pasaloa ym. (1991, 170) mukaillen tama nakemys heijastaa uskoa ja luottamusta 
Lauran omiin voimiin, jotka ovat keskeisia tulevaisuuteen suuntaamisessa. 
Opettajan kommentti oli samansuuntainen, lisaksi han mainitsi viela koulujar-
jestelman keskeisesta asemasta Lauran tulevaisuudessa. 

*opettaja 
*luokkatoverit 

*veli 

merkityksellinen vuorovaikutus 
saann6llinen vuorovaikutus 

Biologinen aiti 
*sisaruspuoli 

*aidin miesystava 

KUVIO 11 Lauran sosiaalinen verkosto ja toimintaymparist6t 



9 ILMARI, SUURPERHEEN VINSKI 

Ilmari sijaisperheineen oli minulle vuosien takaa, mutta han tuli tutkimukseeni 
samoin kuin muutkin lapset eli oman kotikuntansa lastensuojeluosaston kautta. 
Vinski-nimen han oli saanut televisio-ohjelmasta, ja sita nimea han isan mielesta 
totteli erittain hyvin. Ilmari oli pitka pojanhontelo, pyoreaposkinen ja iloinen. 
Hanen haastattelemistaan ei tutkimuslupa sallinut. 

Ilmarin perhe adoptio-, sijais- ja avohuollon tukitoimin sijoitettuine laps i-
neen oli varsinainen suurperhe, josta biologiset lapset (2) olivat jo muuttaneet 
pois. Lapset esiintyvat tekstissa mainitsemassani jarjestyksessa aakkoskirjainten 
mukaisesti. Ialtaan he olivat seitsemasta seitsemaantoista. Perhe asusti suurta 
omakotitaloa taajamassa. Vanhempien haastattelua jalkeenpain lukiessani oli 
hauska havaita sarna ilmio kuin Liisankin vanhempien haastattelussa eli usein 
toinen vanhempi jatkoi siita mista toinen oli aloittanut, ja nain he taydensivat 
toistensa vastauksia. 

9.1 Henkilokuva Ilmarista 

Kaikki haastateltavani kertoivat Ilmarista hyvin myonteisesti. Kotona hanta ku-
vattiin ristiriitaiseksi. Toisaalta han oli pitkajannitteinen, toisaalta hanen karsi-
vallisyytensa saattoi loppua lyhyeen, mita aiti luonnehti sanoilla "hiirniiiivii riitele-
vii aggressiivinen." Toisaalta han oli mallikelpoinen ja alykas, jota aiti korosti viela 
haastattelun lopussa nain: "Ihan fiksu jiitkii." Kotona Ilmari oli omatoiminen ja 
saattoi keskittya tuntikausiksi itsekseen leikkimaan. 

Opettaja myonteisten maareitten ohella piti Ilmaria jo kouluun valmiina ja 
toisiin esikoululaisiin verrattuna yllattavan tasapainoisena. Sosiaalityontekijan 
mielesta Ilmari oli miellyttava. Ilmarin ulkoisia piirteita pidettiin omaleimaisi-
na, ja niita esikouluopettaja kuvaa ohessa. 

onhan Ilmarissa niinkun fyysisesti sitten se ettii hiin on niin hirveiin hontelo sellainen pit-
kii pitkiiraajainen .. ettii (. .. ) on niinkun suhteetonta se kapeus ettii ei hiinestii se niin muu-
ten tule kasvot hiinellii on hyvin py6reiit (. .. ) se era tuohon normaaliin rakenteeseen ja 
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siita ehka tulee se honkkeli 010 etta vaikka se ei 00 niinku mitenkaan aggressiivista se 
touhu niin se on sellasta niinku vahan etta jalat hosuu ja kadet hosuu ja enemman kuin 
ihan normaalisti etta se liike on erilainen ja se liikkeen niinku hahmotus sitten 

Ilmarin pituus ja kasvonpiirteet poikkesivat muiden tutkimieni FAS-poikien 
ulkoisista piirteista, vaikka hanellakin oli FAS-diagnoosi. Vanhempien mukaan 
Ilmarin ruumiinrakenne oli samanlainen kuin perheessa olevan toisen alkoho-
listiaidin pojan. Sairaalan neuropsykologikaan ei pitanyt Ilmarin fyysisia piirtei-
ta FAS-lapselle tyypillisina. Han luonnehti myoskin Ilmaria myonteisesti "soo-
tiksi pojaksi". Sairaalakaynnilla Ilmari oli ollut yrittelias, ja han oli kyennyt 
tyoskentelemaan hyvin pitkajannitteisesti, joten esikouluikaisilla FAS-lapsilla 
usein esiintyva hyperaktiivisuus ei nayttaisi olevan hanelle leimallista. Ohei-
seen taulukkoon 23 olen koonnut Ilmaria koskeneet luonnehdinnat eri kasvu-
ymparistoista. 

TAULUKKO 23 Ilmarin piirteet eri kasvuymparistoissa 

Koti Esikoulu Sosiaalityontekija Psykologi 
Valoisa + + 
Fyysisesti erikoinen + + 
Taitava kasistaan + + 
Miellyttava + + + + 
Huumorintajuinen + 
Reipas,omatoiminen + + 
Aggressiivinen + +/-

+ / - vahenemassa 

Ilmarilla oli tyypillisten FAS-lasten tapaan muistitoimintojen hairioita, joita oli 
ilmennyt muuhun oppimiseen poiketen siina, ettei han tahtonut muistaa mil-
laan ikaansa. Oppimisvaikeuksia Ilmarilla oli kuitenkin myos sosiaalisissa tai-
doissa. Hanen kerrottiin ottavan fyysisesti liian rajusti kontaktia toisiin lapsiin, 
ja sita oli pidetty ajoittain ongelmanakin. Sisarusten valisessa kanssakaymisessa 
Ilmari oli vanhempien mielesta osoittautunut sinnikkaaksi lappaajaksi. Sosiaa-
listen kontaktivaikeuksiensa vuoksi Ilmari muistutti FAS-lapsia (esim. Caldwell 
1993, 113-115). Sit en FAS:sta on aiheutunut hanelle toiminnanvajavuutta ja 
haittaa sosiaalisessa kanssakaymisessa, ja ne kuormittavat hanen riskiprosessi-
aan. 

Aikuisten kanssa Ilmarin kontakti oli moitteeton, ja han taisi seka syvalli-
sen etta alyllisen keskustelun. Esikoulussa hanen kertomuksiaan perheen ul-
komaanmatkoista pidettiin kiehtovina. Tata voi Poikkeusta (1995, 126) tulkiten 
pita a ainakin osittaisena sosiaalisten taitojen hallitsemisena. Sosiaalisten taitojen 
oppimisvaikeudet puolestaan nakyivat Ilmarin alttiutena toisten lasten houku-
tuksille, josta ohessa on vanhempien kertoma katkelma. 

(--) et mukaan se menee et jos tanne tulee joku naapuri isompikin joka niinku keksii et ri-
kotaan jotain niinku leluja esimerkiks (--) sehan pisti muovipussillisen pikkuautoja niin 
silpuks kivilla eika (--) se ei edes 00 semmosta kenellekaan muulle kiusantekoa kuin itelle 
ja oman pyoransa sehan oli ihan uus niin tuolla vuorella niin savikokoilla hakkasivat nyt 
siita on keskio rikki ihan niinku sillain et siina on toinen poika mukana et toinen keksi 
mut et Ilmari meni vaikka se on hanen oma niin se niinku on mun mielesta sillai yllatta-
vaa eika semmosessa niinku meilla joku rikkoo raivotessaan 
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Aggressiivisuus ja tavaroiden rikkominen voivat viestia kaytoshairiosta (Suo-
men psykiatriyhdistys 1997,47-49). Sa ira alan neuropsykologin mukaan Ilmaril-
la oli alkudepivaatiosta ja neurologisesta etiologiasta juontuvaa kielellista kehi-
tysviivastymaa. Tama jalkimmainen syy viittaa FAS:aan, joten FAS:sta on saat-
tanut seurata taman alueen toiminnanvajavuutta. Ilmari oli ollut lahes kaksi 
vuotta ruotsinkielisessa lastenkodissa, mika saattaa vaikuttaa hanen suomen 
kielen taitoonsa. Neuropsykologin mukaan Ilmarilla ei ollut kielellista poik-
keavuutta eika han tarvinnut terapiaa. 

Ilmari oleskeli mielellaan ulkona ja rytmitti tekemisensa vuodenaikojen 
mukaan. Hanen pitkajannitteiset rakenteluleikkinsa ja leikkitaitonsa olivat il-
menneet myos esikoulussa. Leikkien kokonaisvaltainen myonteinen vaikutus 
kehitykseen on todettu usein (esim. Smilansky 1990, 23; Nicolopoulou 1991, 
173-174; Helenius 1993, 60). Rakenteluleikeissa tarvittiin hienomotorisia taitoja, 
jotka Ilmarin kaikissa kasvuymparistoissa arvioitiin hyvaksi. Opettajan mukaan 
Ilmarin kadentaidot kuuluivat mestariluokkaan. Kotona hanen maailmansa 
tarkeimpia asioita oli isan mukaan puutoiden tekeminen autotallissa. Sairaalan 
terapeutti arvioi Ilmarin piirtamisen hyvaksi. Nayttaa silta, ettei Ilmarin hieno-
motorisissa toiminnoissa ollut monilla FAS-lapsilla ilmenneita vaikeuksia, vaan 
han oli saanut taidoistaan onnistumisen kokemuksia, joilla on vaikutuksia itse-
tuntoon. Rutteria (1987, 327-328) mukaillen naita taitoja ja leikkia voi pitaa 
myos hanen suojaavaa prosessiaan tukevina. 

Ilmari puuhasi vanhempiensa kanssa kotitoissa, ja kokemukset siita naky-
vat myos esikoulussa, mita opettaja tuntui steinerpedagogisen ajattelun mukai-
sesti (ks. Skinnari 1988, 109-110) pitavan arvokkaana. Iltaisin nukkumaan-
menorituaalit olivat erittain tarkeita Ilmarille, ja jos ne joskus sattuivat unohtu-
maan, han alkoi itkea sangyssaan. Rituaaleihin kuuluivat peseytyminen, sen 
jalkeen aid in suukottaminen ja hyvan yon toivotukset, vanhempien esittama 
kysymys siita, mika oli maailman paras paikka - oma sanky - ja valon pala-
maan jattaminen. 

9.2 Poikkeuksellisen perheen herrasmieslapsi 

Ilmari oli tullut nykyiseen perheeseensa noin kolme vuotta sitten ruotsinkieli-
sesta lastenkodista. Perhe oli poikkeuksellinen paitsi lapsiluvun ja rakenteen 
myos perheen elamantavan perusteella - ei vain minun, vaan esikoulunopetta-
jankin kasitysten mukaan. Hanen mukaansa Ilmarin kertomat todelliset perhe-
elaman ulottuvuudet olivat olleet hanen esikoulutovereilleen taysin vieraita. 
Koko koulun opettajakunta oli opettajan mukaan ollut kiinnostunut nakemaan 
arkipaivan sujumisen tassa perheessa. 

Sijaisperhe oli pitkaan ollut perhehoitoperheena, josta jo yksi sijoitettu 
lapsisukupolvi oli kasvanut ulos perheen biologisten last en ohella. Perheen 
biologiset lapset olivat toisella mantereella, ja heidan luonaan oli vierailtu loma-
aikoina, Ilmarikin kolmesti. Ensimmaisten sijoitettujen lasten ansiosta van-



190 

hemmat olivat jo isovanhempia. Perheen lap set olivat kahdelta eri paikkakun-
nalta, ja he olivat tulleet perheeseen eri aikaan. Perheessa oli myos kaksi koiraa. 

Vanhemmat olivat ialtaan vahan yli 50-vuotiaita. He olivat paatoimisia 
perhehoitajia. Isa tyoskenteli ajoittain ulkomailla. Sijaisperhe ei kuitenkaan ollut 
ammatillinen perhehoitoperhe, va an he toimivat sijaisvanhempina (ks. esim. 
Valkonen 1995, 1). Muutama vuosi sitten perhe oli viettanyt yhden vuoden ul-
komailla, ja siella lap set olivat osallistuneet paikalliseen kouluopetukseen. 

Perheen aiti kuvasi perheensa hyvin suureksi, aanekkaaksi ja touhukkaak-
si. Lasten han katsoi olevan taysia sisaruksia keskenaan. Vanhemmat pitivat 
kaikkien lasten sijoitusta pysyvana lukuunottamatta valiaikaisessa hoidossa 
olevia lapsia. Taman isa ilmaisi seuraavasti: "Siperiaan taa tyyppi niin tammonen rat-
kaisumalli meilla ei oikeestaan koskaan kenenkaan eika minkaanlaisen ongelman kohdalla ollu 
esilla." Lasten kehityksen ja tulevaisuuden kannalta sijoituksen pysyvyys ja van-
hempien tavoite last en varttumisesta perheessa aikuiseksi asti ovat erittain 
merkityksellisia tekijoita (ks. Bardy 1989, 12; Kahkonen 1991,50). Sijaislapsitoi-
mintaan vanhempia oli siivittanyt yksityinen motiivi, joka kuvastuu aid in sa-
nomana seuraavasti: "Kai se on se semmonen imu imu silla tavalla etta niinkun on on ty-
kanny tasta ja halunnu ison perheen." Heidan ammatillisessa suuntautumisessaan ja 
sitoutumisessaan perhehoitotyohon heijastuu myos sosiaalinen motiivi, jonka 
on todettu olevan yhteydessa onnistuneeseen sijoitukseen (ks. Kahkonen 1991, 
52). 

Bardya (1989, 15) mukaillen vanhemmilla oli omistava suhde niin Ilmariin 
kuin muihinkin lapsiinsa. Suhdetta aiti pohtii seuraavassa haastattelukatkel-
massa. 

koen ne mika on varmasti vaarinkin mun lapsena meidan lapsina etta mulle ei sanota etta 
on sattunut jos opettaja sanaa et meille on helpompi puhua tammosia negatiivisia asioita 
kun me ei olla oikeita vanhempia mihin rna varmasti korjaan etten rna omista yhtaan sen 
paremmin noita itte tehtyjanikaan etta eihan me voida ketaan omistaa etta naa on tasan 
sitten samanlailla mun lapsiani 

Vanhemmat tunnustivat biologisen perheen ja erityisesti aidin merkityksen 11-
marille, joten Kahkosta (1991,59) soveltaen heidan vanhemmuuttaan voi pita a 
taydentavana. Omistava suhde oli tuonut sijaisvanhemmille ongelmia kuiten-
kin perheessa valiaikaisessa hoidossa olevien lasten integroitumattomuuden 
os alta, minka Bardyn (1989, 30) mukaan onkin todettu olevan sijaisvanhempien 
suurimpia ongelmia. Suuri perhe auttoi aid in mielesta myos jaksamaan, koska 
perheesta sai tukea. Vanhempina he tuntuivat luottavan omiin voimavaroihin-
sa. Isa mielsi pitkan sijaisvanhemmuuskokemuksen heidan vahvuudekseen. 
Vanhemmat tuntuivat pitavan lapsia myos antavina osapuolina (ks. Bardy 1989, 
62), mista esimerkkina on aid in nakemys "kylla taa maaratylla tavalla pitaa tassa ela-
massa kiinni ja sillai pirteena etta niin etta varmaan pysyy sellasena jollainlailla nuorempana 
siis henkisesti". 

I1maria vanhemmat pitivat tarkeana, iltatahtenaan. I1marille aidin merki-
tys valittyi iltarutiineissa, hanen kiintymyksensa isaan oli nakynyt selvasti kai-
kissa kasvuymparistoissa. Oheisessa haastattelulainauksessa esikoulunopettaja 
kertoo havainnoistaan isan ja I1marin valis est a suhteesta. 
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etta isa on Ilmarille valtavan laheinen ja hanella on todella sellanen ihailtava huumorin-
tayteinen ote tuohon poikaan ja sellasilla pienilla asioilla niinku etta joskus Ilmari saa 
isan kellon tai joskus on jotakin vitsailtu tullessa automatkalla tai joitakin asioita joista 
niinku Ilmari puhuu suurella kunnioituksella valilla tuntuu etta paalpaljon paljon sem-
monen elavampi suhde kuin monella biologisella isalla on poikaansa 

Esikoulunopettaja puhui vanhempien tapaan perheen last en keskinaisesta sisa-
ruudesta, vastaavaa on Gardner (1995, 174) havainnut omassa sijaislapsitutki-
muksessaan. Ilmarin suhdetta sisaruksiinsa pidettiin riitaisena. Lehtosen ym. 
(1997,33) mukaan lap set eivat ole huonoja luomaan ihmissuhteita yleensa, vaan 
heilla on huono suhde jonkun ihmisen kanssa. Niin Ilmarillakin oli laheinen 
suhde toiseen kaksoissisareensa. Toisaalta sisarkateus ja sisarusten keskinaiset 
riidat ovat varsin yleisia ja normaaleja ilmioita, joiden kautta opitaan monia 
elamassa tarvittavia sosiaalisia taitoja (Poikkeus 1995, 122). 

Sosiaalityontekija piti perheen monimuotoista rakennetta ja elamantapaa 
erilaisine ihmissuhteineen ja lukuisine arkipaivan tapahtumineen Ilmarille an-
toisana. Hanesta Ilmarin kehitys oli edennyt koko ajan oikeaan suuntaan. Toi-
saalta Bardya (1989, 28) mukaillen elaminen tallaisessa suurperheessa monine 
erilaisine, lasten mukanaantuomine elamantilanteineen ja vaihtuvine lapsineen 
voi vaatia suunnatonta sopeutumiskykya, vastaavasti kuin lastenkodissakin. 

Perheen arkipaivan sujumisen tae oli is an mukaan "kaamee rutiini", jossa 
kummallakin vanhemmalla oli omat tehtavansa. Keskipaivalla heilla oli vapaa-
aikaa last en ollessa koulussa. Haastatteluajankohtana he autoilivat paivittain 
100-200 kilometria tyttojen ja Ilmarin koulukuljetusten, lasten harrastusten ja 
muiden lasten elamantapahtumiin liittyvien kuljetusten vuoksi. Vanhimmalla 
pojalla oli oma huone, muut lap set jakoivat huoneen kahdestaan. Ilmari oli 
vanhempien kanssa samassa huoneessa. Talossa oli myos uima-allas, joka oli 
ollut tehokas apu suurelle lapsijoukolle. Lapset olivatkin oppineet uimaan jo 
hyvin pienina. Vanhempien mukaan saunominen makkaranpaistoineen oli 
perheen yhdessaolon kohokohta. Perheessa oli tap ana vi etta a juhlia koko suvun 
voimin, jolloin perhe kasvoi noin 20 vieraalla! 

Vanhemmat sanoivat Ilmarin olleen perheen herrasmieslapsi, jonka asema 
oli hieman horjunut avohuoltoon tulle en kaimapojan tuoman kilpailuasetelman 
myota. Positiivisena seurauksena tasta vanhemmat nakivat hanen irrottautumi-
sensa omaksumastaan perheen pienimman roolista. Ilmarin aggressiivisuus oli 
lisaantynyt lahes samanaikaisesti, joten perhetilanteen muutos saattaa os alta an 
nakya hanen kayttaytymisessaan. Toisaalta se saattoi heijastaa myos koko per-
heen tilannetta, silla vanhemmat tunsivat avohuollossa olleiden poikien valia i-
kaisuuden hairinneen koko perheen tasapainoa. 

Ilmarin sijoittumista nykyiseen perheeseen arvioitiin yksimielisen myon-
teisesti. Esikoulunopettaja painotti perheen osuutta Ilmarin elamanilossa ja ar-
kielaman mielenkiintoisuudessa. Myos vanhempien roolia vanhempina ja hei-
dan kasvatustyyliaan han piti arvokkaana. FAS-Iasten kuntoutuksen perusedel-
lytyksena pidetaankin vakaata elamantilannetta (Autti-Ramo 1997b, 308). Siten 
Rutteria (1987,321) mukaillen sijaisvanhempia voi pitaa Ilmarin suojaavaa pro-
sessia tukevina. Oheisessa haastattelukatkelmassa on sosiaalityontekijan nake-
myksia perheen merkityksesta Ilmarille. 
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Ilmarin etu on saada nauttia niista olosuhteista missa han nyt on eli hanella on vanhem-
mat aa aa vanhemmat jotka jatkuvasti huolehtii hanelle tulee tammonen suhde isaan ja 
aitiin ja on sitten myos sisarukset elika hanella on tammoset turvalliset kasvuolosuhteet 
jotka huomioi hanen niinku tarpeensa hirveen hyvin sitten eritavalla ja toisaalta myos 
Ilmarin etuna Ilmarin etu on myos, etta naa hanen taustansa voi elaa siina mukana myos 
eli han on tietoinen naista omista juuristansa (--) perhe niinkun tukee naita asioita etta ei 
ir irtaannuta sitten eli myos naissa suhteessa omiin vanhempiin ja niihin tuleviin vaike-
uksiin ja Ilmarin kannalta taa perhe (--) pystyy tukemaan naissa vaikeissakin asioissa 

Ilmaria palkittiin kotona suomalla hanelle jotakin mieluisaa, ja rankaisemaan 
hanta oli jouduttu ruokapoydassa siten, etta hanet oli siirretty toiseen paikkaan 
syomaan yksikseen. Ilmarin kasvattajina vanhemmat eivat tuntuneet kaipaavan 
apua, vaikka heita askarruttikin Ilmarin tonimishalu. Toisille lapsille apua ha-
kiessaan he olivat tormanneet siina vastaavanlaisiin vaikeuksiin kuin Leevin ja 
Liisankin vanhemmat. Tasta isan kokemus "niin taytyy menna ensin kasvatusneuvo-
laan ja kattoo ne resurssit ennen kuin paasee sitten mihinkaan mista todella jotakin apua voi 
saada". 

9.3 YsUiva kotona ja esikoulussa 

Ilmari oli saanut itselleen leikkitovereita, mutta kotiymparistossa hanella oli 
vain yksi ystavyyssuhde itseaan nuorempaan leikkitoveriin. Esikoulussa hanel-
la oli myos yksi laheisempi ystava. Pojat vierailivat toistensa luona vastavuoroi-
sesti. Opettajan mukaan tama poika oli pienikokoinen ja ikaistaan lapsellisempi. 
Naissa molemmissa ystavyyssuhteissa leikki oli maaraavin toiminnan muoto, 
jota toverisuhteiden ohella voi pitaa yhtena Ilmarin yhteistoimintakyvyn ilmen-
tymana (ks. Helenius 1993,34). 

Kotona Ilmarilla oli mahdollisuus turvautua sisaruksiinsa leikkitoveria 
kaivatessaan, joten voi ajatelIa, ettei hanella ole ollut tarvetta hakeutuakaan 
suurempaan toverijoukkoon. Ilmari oli viela nuorikin, joten hanen liikkumis-
mahdollisuutensa kotiymparistossa kaveripiirin laajentamiseksi olivat iankin 
puolesta rajalliset. 

Esikoulussa Ilmarin kayttaytymisessa oli ollut kaytoshairioon viittaavia 
piirteita (Suomen psykiatriyhdistys 1997,47-48), joista opettaja kertoi nain: "Han 
kuristi lapsia ja silla tavalla teki sen aina jossain pihatilanteessa missa han huomas etta ei ollut 
aikuinen paikalla ja lap set saikahti siita kovasti koska siina oli joku semmonen erierikoinen piir-
re etta (--) tuli niin yllattaen." Aikuiset olivat omalla toiminnallaan saaneet sen lahes 
loppumaan. Opettaja oli tarvinnut tassa tuekseen tyonohjausta, josta han tunsi 
saaneensa apua, "sen jalkeen se jotenkin niinkun hahmottu meille kaikille aika selkeesti taa 
Ilmarin tilanne." Enaa toiset lapset eivat tyytyneet vastaanottamaan Ilmarin hyok-
kayksia, vaan antoivat takaisin samalla mitalla. Opettajan mielesta tama oli kay-
tannon oppimistilanne Ilmarille toisten ja its en valisista rajoista. 

Esikoulussa Ilmari oli hyva leikkija, ja leikkimistaitojensa avulla han oli 
saanut aina kavereita. Opettajan mukaan han ei hakenutkaan laheista kontaktia 
kaikkiin, va an omat ystavat olivat ensisijaisia. Poikkeusta (1995, 130-131) mu-
kaillen tama saattaa kuvastaa Ilmarin asemaa ryhmassa. Toisaalta Morsea ja 
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Weineria (1996, 253-260) lainaten sosiaaliset kontaktivaikeudet voivat viitata 
FAS:n aiheuttamiin oppimisvaikeuksiin. 

9.4 Biologinen perhe ja monet lastenkotisijoitukset 

Ilmarin sijoitushistoria monine eri lastenkotisijoituksineen oli ollut hyvin repa-
leinen noin neljan ensimmaisen elinvuoden ajan. Sita ennen kotiin oli tehty eri-
laisia avohuollon tukitoimia. Biologisen aitinsa hoidossa han oli oUut 2-
vuotiaaksi. Sosiaalityontekijan mukaan tuona aikana Ilmari oli oUut kaksi ker-
taa lastenkodissa. Kolmas interventiokerta oli oUut kiireeUinen huostaanotto, ja 
sen seurauksena Ilmari oli sijoitettu lastenkotiin. Kuvioon 12 on koottu Ilmarin 
elamanmuutoksia . 

• kiireellinen 
huostaanotto ja 
sijoitus ruotsin-
kieliseen 
lastenkotiin 

• asuminen 
biologisessa 

perheessa 
• perheen tukeminer 
avohuollon keinoin 
• lastenkodissa 2 eli 

I 

I 
I 

1989 

kertaa 

I 
I 

1991 

• sairaalakontrolli 
• ulkomailla 
lomalla 2 eli kertaa 

• sijoitus 
nykyiseen 

perheeseen ' 

I 
I I 

1993 

KUVIO 12 Ilmarin elamanmuutokset 

• sairaalakontrolli 
• perheeseen 
avohuollon tuki-
toiminnan kaksi 
uutta lasta 
• ulkomailla kesa-
lomamatkalla 
• Steiner-esikou-
luun 

• koulu-
kypsyys-
testit 

1994 1995 1996 

• seurakunnan 
paivakerhossa 
• FAS-sopeutumis-
valmennuskurs-
seilla 

Sosiaalityontekija piti avohuollon tukitoimenpiteita yleensa kannatettavina, 
koska silloin lapsi ei irtaannu biologisista vanhemmistaan, mutta Ilmarille jo 
hyvin pienena tapahtuneet useat lastenkotisijoitukset han naki vaikutuksiltaan 
negatiivisina. Forssenia (1993, 103-105) lainaten tukitoimet kotiin kertovat sosi-
aalisten ongelmien kasautumisesta perheessa ja Ilmarin turvattomuudesta. Ne 
heijastuvat kasaantuvina elamanmuutoksina, jotka vaikuttavat negatiivisesti 
Ilmarin elamaan, vaikkei erokokemuksia vanhemmista mystifioisikaan (ks. 
Johnson & Bradlyn 1988, 72; Andersson 1989, 157-161). Maenpaan ja Torrosen 
(1996, 58) tutkimuksessa huostaanoton pitkittaminen ja avohuoUon tukitoimet 
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eivat riittaneet muuttamaan last en olosuhteita. Rutteria (1987, 321-329) mukail-
len elamanmuutoksia voi pitaa Ilmarin riskiprosessia kuormittavina. 

Ilmarilla oli yhteys molempiin vanhempiinsa, mita pidetaan huostaanote-
tun laps en kehityksen kannalta myonteisena. Myos sijoituksen onnistumisen 
kannalta silla on havaittu olevan merkitysta. (Valkonen 1995, 42-43.) Biologinen 
aiti oli sijaisvanhempien mukaan Ilmarille erittain tarkea, mista sijaisaiti kertoi 
seuraavasti: "Ilmarilla on aikoja et se kyselee etta tai sanaa et hanen on X-aitia ikava tai muis-
telee jotakin asiaa mita on tehny." Isastaan Ilmari ei juurikaan puhunut. Isa oli haas-
tattelun ajankohtana vankilassa, jossa Ilmari oli muun biologisen perheensa 
kanssa vieraillut sijaisisan seuratessa mukana. Ilmarinkin sosiaalisessa taustassa 
nayttaa olevan samoja huono-osaisuuden ja sosiaalisten ongelmien kasautumis-
ta kuin muillakin sikioaikana alkoholille altistuneilla lapsilla (esim. Autti-Ramo 
2000,409). Sosiaalityontekija arvioi ohessa Ilmarin ja isan mutta myos Ilmarin ja 
aid in va list a suhdetta. 

tarkeinta on etta taa yhteydenpito isaan sailyy (--) vaikka ne tapahtuu tassa ymparist6ssa 
niin nakisen kuitenkin sen oleva sillatavalla Ilmarille aivan hyvan koska taan isan aa isan 
aa aa suhde tuntuu Ilmariin olevan niinku tasainen ja luottava ma uskon etta Ilmarilla on 
isasta semmonen aika kuitenkin semmonen hyva hyva suhde siihen et isan tuntien hanen 
luonne on aika semmonen rauhallinen ja tasanen ja ki kilttikin luonne huolimatta hanen 
naista ongelmistaan ma uskon et se tarjoaa niin ku tasapainoisemman ku esimerkiks suh-
teessa aitiin pain. 

Nayttaa silta, etta Ilmarin ja hanen biologist en vanhempiensa valilla vallitsi mo-
lemminpuolinen kiintymyssuhde, jota Rutteria (1987, 321) mukaillen voi pitaa 
Ilmarin suojaavaa prosessia tukevana. He tapasivat kuitenkin epasaannollisesti 
ja satunnaisesti, edellisen kerran noin kuukautta ennen haastattelua. Ilmarin aiti 
asui haastatteluhetkella eri paikkakunnalla kuin missa Ilmarin sijoitus- ja sijoit-
tajakunta olivat. Siksi sosiaalityontekija ei kertomansa mukaan hoitanut muun 
perheen asioita. Tapaamisjarjestelyt ja -paikat olivat poikenneet ymparistoiltaan 
ja sijainniltaan Ilmarin luonnollisista elamanymparistoista. Tapaamiset olivat 
olleet myos lyhytkestoisia. Sijaisaidin mukaan Ilmari ahdistui selvasti aid in ta-
paamisista, mika kertoi Ilmarin tunnesuhteesta biologiseen aitiinsa. 

Ilmarilla oli myos kaksi biologist a sisaruspuolta, joista toinen, hanta nuo-
rempi, oli jaanyt aitinsa hoitoon. Vanhemmasta sisaruksesta ei ollut tietoa. Bio-
logisten vanhempien merkityksellisyyden korostamisen rinnaUa sisarukset ovat 
jaaneet huomioimatta, mutta vastaavan on myos Gardner (1995, 165) havainnut 
lastensuojelussa. 

9.5 Steiner-esikoulussa taitava porkkanankuorija 

Ilmari oli ollut steiner-esikoulussa yhden lukukauden, joka oli ollut sopeutu-
mista suureen lapsiryhmaan verrattain lyhyiden paivien (4 tuntia) aikana. Esi-
koulu oli alkanut lahes samanaikaisesti kuin uudet, valiaikaiseen hoitoon tul-
leet lapset olivat tulleet perheeseen. Talloin Ilmari oli kokenut kaksi elaman-
muutosta samanaikaisesti, joista toinen on ainakin oUut ei-toivottu, joten saattaa 
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olIa, etta ongelmakayttaytyminen oli osaltaan reagointia naihin tapahtumiin 
(ks. Johnson & Bradlyn 1988, 77). 

Ilmari oli nyt ensimmaista kertaa isossa ryhmassa, edellisena vuonna han 
oli ollut seurakunnan paivakerhossa kahtena paivana viikossa. Vanhempien 
mukaan han viihtyi esikoulussa erinomaisesti. Leipomispaiva oli odotetuin, ja 
Ilmari paasi tekemaan esikoulussa myos mieluisia kadentoita. Kotiinkin han oli 
tuonut tekemaansa loylytuoksua, ja saunottaessa han huolehti sen oikeasta kay-
tosta. 

Esikoulun toiminta rakentui luonnollisesti steinerpedagogisille nakemyk-
sille, joka sallii omaehtoisen toiminnan (Skinnari 1988, 109-111). Siihen Ilmari 
tuntui helposti mukautuvan edellytystensa ja taipumustensakin perusteella. 
Opettajan mukaan Ilmari oli elokuusta edistynyt tasaisesti. Hanesta esikoulu 
kasvuymparistona oli aktivoinut Ilmaria, joka mielellaan tyoskenteli toisten 
kanssa. Ohessa opettajan haastattelusta katkelma. 

keskitytaan viela semmoseen monipuoliseen pienen lapsen elamaan etta ne sais niinkun 
sellasen ririkkaan sosiaalisen elaman etta siina tulis ne taidot mita kuusvuotiaille on omin 
alue niin kehitetyksi siihen mittaansa mihin ne on mahdollista kehittaa eli just paljon eri-
laista tekemista jossa lap set saa havainnoida etta ahaa tuo osaa tuota ja ma en viela sita 
osaa mutta oppii siina kun saa nahda toisen tekevan ... 

Minusta esikoulun tilat vaikuttivat ahtailta 25 lapselle verratessani niita tavan-
omaisen paivakodin vastaaviin tiloihin. Ryhmalla oli kaytossaan kaksi pienta ja 
kapeaa huonetta seka toisen huoneen jatkeena oleva keittiosyvennys ja eteinen. 
Esikoulu sijaitsi toisessa kerroksessa. Ryhmahuoneet puumateriaaleineen ja 
runsaine viherkasveineen vaikuttivat yleisilmeeltaan rauhallisilta. Keskelle 
huonetta oli ryhmitetty pikkupoytia yhdeksi isoksi poydaksi, jota tuolit ympa-
roivat. Nama kuuluivat myos lasten leikkimateriaaliin, joka muutoin koostui 
lahinna erilaisesta luonnonmateriaaleista, suurista koreista, puupolkyista, kan-
kaista ja teatterikulissista. 

Opettajan mielesta Ilmarin kotona ja esikoulussa kasvatus oli samankal-
taista, turvallisen aikuisen jaljittelemista. Se osaltaan oli auttanut Ilmarin sopeu-
tumista, silla se lahensi naita kahta maailmaa toisiinsa. Esikouluvuosi oli myos 
perustana Ilmarin koulusiirtymiselle saman jarjestelman sisalla. Steinerilaisen 
kasvatuksen tavoitteena on laps en ja nuoren kasvaminen minuuteen (Skinnari 
1988,122-127). 

Opettajan mukaan Ilmarin mieliala heijastui paivien kulussa. Han jaksoi 
keskittya tarvittaessa, osallistua toimintoihin ja leikkeihin. Haastattelutilassa 
olikin yksi Ilmarin toteuttama nurkkarakennelma virityksineen. Nayttaisi silta, 
ettei Ilmarilla ollut FAS-lapsille leimallista hyperaktiivisuutta. Ohessa opettajan 
kuvailua Ilmarin tyoskentelysta. 

on aina valmis kuorimaan perunat ja porkkanat jossa han on todella taitava Ilmarilla on 
joitakin kadentaitoja joissa han on ihan mestariluokkaa ja joku porkkanan- ja perunan-
kuoriminen on tallasia asioita mieluisinta (--) leikkiminen ja kodintyot ja valilla niinkun 
esimerkiks maalaaminen mutta harvemmin kylla tama ja satujen kuuntelu sita siina han 
on todella ollu alusta lahtien oikein kiitettavasti mukana (--) ja isojen leikkien rakennus 
nykyisin etta han tekee majoja jatkuvasti kakskerroksisia tai kolmekerroksisia majoja ja 
teippaa erilaisia kankaita ja laittaa pyykkipojilla seinaan ja vasaa 
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Varsinaisesti ongelmallisena opettaja piti I1marin ruokapoyhitilanteita, hanen 
syomattomyyttaan ja hairitsemistaan, johon hanen mielestaan kohdistui myos 
I1marin avun tarve. Han potki toisia, huitoi ja hosui. Vastaavia ongelmia oli il-
mennyt kotonakin. Syomattomyys FAS-lapsilla saattaa juontua sensorisesta 
ruuan tai ruokailuvalineiden yliaistimisesta ja toisten hairitseminen sosiaalisen 
kanssakaymisen vaikeuksista (Morse & Weiner 1996, 257-260). Siten FAS:sta on 
aiheutunut I1marille toiminnanvajavuutta ja haittaa seka kuormitusta hanen 
riskiprosessilleen. 

Opettaja kuvasi hyvin elavasti Ilmarin kayttaytymista toisia lapsia koh-
taan. Han ei pitanyt Ilmaria aggressiivisena eika han kokenut mitenkaan kiusal-
lisena Ilmarin kayttaytymista, mutta han mainitsi kuitenkin siina tapahtuneen 
positiivisen muutoksen. Mitaan rankaisu- tai palkitsemiskaytantoja han ei suo-
sinut, vaikka siita on oheisessa haastattelulainauksessa esimerkkeja. 

laihat jasenet han on todella ja sit sella set niinkun isot nyrkit siina paassa et se on sem-
monen pamppu siella narun paassa kun se nyrkki heiluu etta han ei aggressiivinen 00 
mutta hanella on niinkun sita hosumista etta sitten kun han menna touhuaa niin han kay 
t6nasemassa yhta ja hutasee ohimennessaan toista etta sitten niina paivina taytyy aina 
hanet pysayttaa ja pistaa vahaks aikaa istuskeleen yksikseen niin mutta onhan hanella 
niinkun taallakin samanlai esimerkiks ruokap6ydassa semmonen kiusaaminen ja mitka 
hanella on aika vahvoina kotona etta ei kukaan halua hanen vieressaan istua ja mutta 
taalla ei kukaan lapsi niinkun hanta silla tavalla erityisesti kiusaa tai mainitse mistaan tie-
tysti sillon kun on naita paivia etta han menna touhuaa touhuaa vahan rajummin tai ei se 
rajua 00 mutta silleen holtittomammin niin sillon tietysti etta Ilmari siella Ilmari taalla ja 
Ilmari mutta etta se on vahentynyt ja sitten se on niinkun lieventynyt etta han vain mal-
liks aina vahan 

Skinnaria (1988, 104-107) mukaillen opettajan asennoitumista Ilmariin voi pitaa 
lapsen kunnioittamisena, joka steinerpedagogiikassa on kasvatuksen lahtokoh-
tao Kleinfeldiin (1993a, 4-6) tukeutuen pidan tata Ilmarin kannalta erittain hy-
vana, koska ensisijaisesti on kyse vuorovaikutuksesta ja laps en kohtaamisesta 
eika laps en ongelmallisuudesta tai FAS:sta. Ryhmassa opettaja oli kokenut 11-
marin hallittavaksi eika han pitanyt tata mitenkaan muista poikkeavana, ryh-
massa oli Ilmaria vaikeampiakin lapsia. Opettajan ja I1marin valinen suhde tun-
tui olevan oikein hyva. Esikouluyhteison aikuisista Ilmari rakasti opettajan mu-
kaan yli kaiken keittajaa, ja yleensa Ilmarin suhdetta aikuisiin opettaja piti yllat-
tavan terveena. 

Opettaja arvioi, etta esikoulun tyoskentelytapa sopi I1marin kaltaisille lap-
sille. Han piti sen etuina vapaata kanssakaymista ikatovereiden kanssa, ryh-
maan totuttelemista ja sita, etta yhteiselle tekemiselle rakentuva toiminta ei ero-
tellut lapsia toisistaan. Paamaaraan pyrittiin pienin askelin, ja tavoitteiden arvi-
ointiin hanen mielestaan oli yksi vuosikin liian lyhyt. Han tunsi kiitollisuutta 
mahdollisuudestaan tutustua Ilmariin ja han koki Ilmarin esikoulussaolon iloi-
sena asiana. Opettaja suuntautui kevatlukukauteen valoisasti, koska hanen mie-
lestaan vanhempien tyytyvaisyys esiopetukseen oli merkityksellista. Vaikka 11-
marin esikoulu ei sijainnut aivan kotiympariston laheisyydessa, voi sita kuiten-
kin pita a seka normalisaatioperiaatteen etta inkluusioajatuksen mukaisena: 11-
mari osallistui toimintaan aktiivisesti vertaisryhmassa ja vanhemmat antoivat 
esikoululle tukensa (ks. esim. Bricker 1995, 180; Fox & Ysseldyke 1997, 81). Mo-
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bergia (1998, 137-143) mukaillen naiden kaikkien voidaan katsoa toteuttavan 
integraatiota. 

9.6 Saannollinen sairaalaseuranta 

Ilmari oli diagnosoitu FAS-Iapseksi ennen sijaisperheeseen tuloaan. Sairaalan 
psykologin mukaan aluksi Ilmarin diagnoosina oli ollut FAE, mutta seuranta-
tutkimuksissa se oli muutettu. Koivikkoa (1996, 597) lainaten Ilmarille tehtiin 
laakinnallisen hoidon osana sairaalaseuranta saannollisesti kerran vuodessa. 
Sairaalassa vanhemmat olivat kayneet Ilmarin kanssa kaikkiaan kolme kertaa 
muutaman tunnin kerrallaan. Sairaalaan heilla oli matkaa noin 150 kilometria. 
Aiti arvosti sairaalan asiantuntemusta siksi, etta siella Ilmari ja hanen diag-
noosinsa olivat tuttuja. Stonea ym. (1988, 184-187) mukaillen aidin kokemukset 
sairaalasta heijastivat sen antamaa emotionaalista ja sosiaalista tukea vanhem-
mille kasvattajina, joka kuvastui aid in sanomana "ei ne muuta ku sanovat ettii jatka-
kaa samaa rataa". Viimeisin tutkimuskaynti ajoittui haastatteluajankohtaan, joUoin 
tarkoituksena oli oUut arvioida Ilmarin kouluvalmiutta. PerheeUa ei tuoUoin 
ollut viela tiedossa sairaalan nakemysta, mutta he kertoivat valmistautuneensa 
taistelemaan steinerkoulusijoituksesta. 

Sairaalan neuropsykologi kertoi tavanneensa Ilmarin ensimmaisen kerran 
vuonna 1992, joUoin tama ei oUut oUut halukas vastaamaan kieleUisiin tehta-
viin. Kouluvalmiuden arvioinnissa han oli testannut Ilmarin sanavarastoa, la-
hinna kasitteiden ja lukumaaran hallintaa. Antamaansa lausuntoon han oli kir-
jannut kielellisen kehitysviivastyman, mutta koulusijoitukseen han ei ottanut 
kantaa, koska hanen mielestaan vanhemmat olivat sen jo paattaneet. Hanen 
mukaansa Ilmarin piirteet olivat FAS-Iapsille tyypillisia, mutta han poikkesi 
naista pitkajannitteisyytensa ja hyvan keskittymiskykynsa puolesta. Hanen 
mukaansa Ilmarilla oli yleisia tarkkaavaisuuden hairioita, jotka saattoivat il-
maantua koulutyoskentelyssa. Testitilanteessa han oli tavannut Ilmarin yhden 
kerran tunnin ajan. 

Autti-Ramo (1997a, 279; 1997b, 311; 1997c, 124) mainitsee tarkkaavaisuus-
hairion olevan voimallisin FAS-Iasten hairioista, ja jos sen ennakoidaan tuovan 
vaikeuksia Ilmarin koulutyohon, saattaa siita seurata haneUe myohemmin toi-
minnanvajavuutta ja haittaa. Mitaan hoitotoimenpiteita ei kuitenkaan ollut suo-
siteltu eika tahan ollut kiinnitetty muutakaan huomiota. Ilmarin kuntouttamista 
ei siis ole pidetty valttamattomana, va an sopeutumista on pidetty ensisijaisena 
(vrt. Virsu 1991, 4). Nyt on vaarana se, etta ilman kuntoutusta Ilmarin tilanne 
saattaa entisestaan heiketa ikatovereihin verrattuna ja hanen vaikeutensa ku-
muloitua (ks. Haapasalo ym. 1991, 148-150). Tata voi pitaa jo nyt Ilmarin riski-
prosessia kuormittavana, koska ollaan tietoisia Ilmarilla olevasta ongelmasta ja 
sen vaikutuksista, mutta mitaan ei tehda riskivaikutusten lieventamiseksi (vrt. 
Rutter 1987, 325-327). 

Koivikon (1996, 597) mukaan varhaiskuntoutukseUa on tunnusteleva 
luonne, joka saattaa nakya tassa. Varhaiskuntoutus vammaisten lasten ryhmis-
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sa on kuitenkin eri tutkimuksissa todettu kehityksen kannalta tuloksellisim-
maksi (esim. Morse & Weiner 1996, 254; Carpenter 1997, 180). Myos tutkimus-
tied on puuttuminen FAS-Iasten kuntoutuksesta ja interventioista saattaa aihe-
uttaa os alta an Ilmarinkin kuntoutustoimien puutteen (ks. Ylitalo 1992, 245-253). 
Vanhemmatkaan eivat olleet sairaalassa ottaneet puheeksi Ilmarin syomis- ja 
muistiongelmia eika kontaktivaikeuksia, joita he kuvaavat oheisessa haastatte-
lukatkelmassa. 

A: mut me ei olla kylla Ilmarin kanssa mitaan apua haettukaan etta toi on semmonen asia 
minb kanssa me ollaan ymmallaan ja miten siihen pitais tarttua toi toi alyton harnaami-
nen mutta sitten taas tuolla painotetaan tuolla steinerissa sita etta se kuuluu tahan kuu-
den vuoden kriisiin (--) taa alyton harnaaminen.(--) muttei ei meilla vastaavaa 00 kenel-
laban kuuden vuoden vanhana ollu siis nain voimakkaana. 
I.: Ja Ilmarihan harnas neljan vanhana ja viiden vanhana ja kuuden vanhana et 
A : Niin mut se on niinku voimistunut etta kylla nyt on siis todella huipussaan et ei se sil-
Ion se irvistely ja teki tammosta mutta tuo lyominen ja potkaseminen ja semmonen niin-
kun hyvin voimakasta jospa se olis toivotaan etta se on etta se ei 00 semmosta poika-
maista nahistelua suinkaan.(--) 
I: Niin ja se tilanne kun se tulee etta se latkasee jotain ja saa takaisin niin se on niinku 
menny sit siihen etta se lappasee uudelleen ja saa taas takasin ja taas se lappasee .. kunnes 
se huutaa aivan aivan kun se saa kunnolla koniinsa (--) 
A : mut se et Ilmari on todella niin pieni viela etta etta jos esimerkiks raivarit jatkuu ja sit-
ten kun kokoo tulee niin sittenhan on pakko saada apua 

Vaikka kaikki perheen lap set olivat alkoholiperheista, vanhemmille FAS oli tul-
lut diagnoosina tutuksi vasta Ilmarin kohdaUa. Sen myota he olivat havainneet 
muillakin perheenjasenilla vastaavanlaisia piirteita. Isommilta lapsilta puuttui 
diagnoosi, koska aid in mukaan paikkakunnan sairaalassa ei oUut annettu tal-
laista diagnoosia, vaan oli puhuttu sosiaalisesta laiminlyonnista ja aidin alkoho-
liongelmasta. 

Diagnoosi oli mahdollistanut aidin ja Ilmarin osaUistumisen Mannerhei-
min lastensuojeluliiton jarjestamaUe FAS-sopeutumisvalmennuskurssille. Sto-
nea ym. (1988, 185) sovittaen aiti oli saanut sosiaalisena tukena kurssilta tietoa, 
joten sopeutumisvalmennuksen perimmainen tavoite oli toteutunut (ks. Lum-
melahti & Maatta 1996, 100). Tieto oli oUut os alta an myos ahdistavaa ja heratta-
nyt syyUisyytta perheen toisista, diagnosoimattomista mutta hyvin monion-
gelmaisista lapsista ja heidan hoitamattomuudestaan. Kurssilta saamansa mate-
riaalin aiti oli valittanyt lasten kouluihin, sosiaalitoimeen ja terveyskeskukseen. 

9.7 Sosiaalityontekija osa vanhempien sosiaalista verkostoa 

Sosiaalityontekija maaritteli roolinsa Ilmarin tukijan rooliksi, mutta se kuvastui 
enemmankin pyrkimyksena kuin konkreettisina toimina (vrt. Kananoja & Tu-
runen 1996, 89). Hanen tyoskentelyssaan lapsen kanssa oli nahtavissa Bardyn 
(1989, 61-62) kuvaamia sosiaalityon periaatteita lapsen kanssa tyoskennel-
taessa. Ohessa sosiaalityontekijan haastattelusta katkelma. 

Ilmarin elamassa rna olen siis aa hanen asioitaan ajava sosiaalityontekija mutta Ilmarin 
kannalta ajateltuna rna olen henkilo joka tuun tapaamaan hanta keskustelemaan asioita 
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etta taa jos ajattelee Ilmarin omaa nakemysta pyrkimyksena olisi etta han tietaa miksi rna 
tuun tapaamaan hanta ja mita rna niinku haluan hanen kanssaan keskustella (--) koti-
kaynneilla lahinna on keskustelun ja juttelun merkeissa koska tassa sijaisperheessa on 
muitakin sijoitettuja lapsia elika aikalailla menee naitten keskustelujen kautta etta tam-
moista yhdessaoloaikaa ei ole valitettavasti ei 00 niin paljon olla vaikka ne olisi muka-
vempi antaa aikaa lap selle enemmankin 

Vanhempien ja sosiaalityontekijan kokemukset keskinaisesta yhteistyosta olivat 
samansuuntaisia: suhde oli luottamuksellinen, yhteistyo sujui ja suhteen pitka-
aikaisuus lisasi sen tuomaa etua. Aiti luonnehtikin suhdetta sosiaalityontekijaan 
erittain hyvaksi, lahinna kaveruussuhteeksi. Kananojaan ja Turuseen (1996, 89) 
tukeutuen sen voi luokitella sosiaalityontekijan omaksumaksi asiakkaan tukijan 
rooliksi, jossa sosiaalinen tuki on valittynyt emotionaalisena (ks. Stone ym. 
1988, 184-185). Isa luonnehti toimivaa yhteistyota molempien sijoittajakuntien 
sosiaalivirastojen kanssa seuraavasti: "Meilla on vahan niinku molempiin sossuihin ny-
kyaan semmonen etta tota kun tulee joku ongelma niin melkein ne kysyy etta mitas teidan mie-
lesta pitas tehda etta kylla me tuetaan." 

Sosiaalityontekija oli tuntenut per he en jo 11 vuotta. Hanen mukaansa per-
he toimi laps en edun mukaisesti ja vanhemmat olivat pystyneet oma-
aloitteisesti pitamaan yhteytta sosiaalivirastoon. Taman han naki merkitykselli-
sena, koska han itse ei ehtinyt tarpeeksi usein olema an yhteydessa perheeseen. 
Sosiaalityontekija siirsi vanhemmille vastuun muusta yhteistyosta, johon han 
oli valmis tarvittaessa tulemaan mukaan. Ilmarin sijoitusvaiheessa han oli tyos-
kennellyt avohuollon sosiaalityontekijan kanssa, mika osaltaan oli saattanut 
vaikuttaa onnistuneeseen sijoitukseen (ks. Kananoja & Turunen 1996, 87). Tasta 
sosiaalityontekija kertoi seuraavasti: "Ilmarin kannalta silla asialla on merkitysta kun 
tiesi minkalaisiin olosuhteisiin Ilmari meni ja talta pohjalta oli helppo niiku ennustaa Ilmarin 
tarpeiden mukaisen niinku vaatimuksen mita perhe pystyi tarjoamaan./I 

Sosiaalityontekija jakoi kokonaisvastuun Ilmarista sijaisperheella olevaan 
kasvatusvastuuseen ja sijoittajakunnalla olevaan huollolliseen vastuuseen. Han 
sanoi sosiaalityontekijalla olevan kokonaisvastuu, mutta sita toteutettiin yhdes-
sa perheen kanssa. Tata lausumaansa han ei kohdistanut itseensa, vaan han pu-
hui sosiaalityontekijasta yleensa. 

9.S Ilmarin eHimantilanteen konteksti ja sosiaalinen verkosto 

Ilmarin elamantilanne tutkimusajankohtana naytti kokonaisuudeltaan tasapai-
noiselta. Tuolloin hanen elamantilanteessaan nakyneet riskiprosesseja ja suo-
jaavia prosesseja tukeneet tekijat olen koonnut taulukkoon 24. 

Taulukko 24 Riskiprosesseja ja suojaavia prosesseja tukevat tekijat 

Riskiprosessia kuormittavat tekijat 
Elamanmuutokset 
FAS 
Negatiiviset kayttaytymispiirteet 
Kuntoutuksen puuttuminen 

Suojaavaa prosessia tukevat tekijat 
Biologiset vanhemmat 
Sijaisvanhemmat 
Leikki 
Hienomotoriset taidot 
Steiner-koulun aloittaminen 
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Olen oheiseen kuvioon 13 hahmottanut Ilmarin sosiaalisen verkoston ja toimin-
taymparistot hanen elamantilanteensa kontekstiksi. 

*isii ja iiiti 
*sisarukset 

*isovanhemmat 

*opettajat 
*ystiivii 
*keittiijii 

SIJAISPERHE 
*isii ja iiiti 

*sisarussarja lastenlapsineen 
*viiliaikaisessa hoidossa olevat lap set 

*isovanhemmat, sukulaiset 

*ystiivii 

merkityksellinen vuorovaikutus 
siiiinnollinen vuorovaikutus 
harvoin tapahtuva, merkityksellinen vuorovaikutus 

KUVI013 Ilmarin sosiaalinen verkosto ja toimintaympiiristot 

Kuviossa on Ilmarin kehitykseen valittomasti vaikuttavia vuorovaikutuksen 
osapuolia ja instituutioita, joihin Ilmari puolestaan omalla aktiivisuudellaan 
vastavuoroisesti vaikuttaa (ks. Bronfenbrenner 1979; 1997; Rutter 1987; 1989). Se 
kuvastaa myos sita todellisuutta, josta Ilmarin elamantilanne on konstruoitu ja 
josta hanta on mahdollista ymmartaa (ks. Lehtovaara 1995, 84-85). Ymmarta-
minen on mahdollista siksi, etta kuvatun kontekstin voi katsoa kertovan Ilma-
rin elamismaailmasta ja merkitysyhteyksien syntymisesta. (Ks. Varto 1992, 64-
69.) Kuvioita yhdistavat viivapiirrokset kuvaavat vuorovaikutussuhteen saan-
nollisyytta ja merkityksellisyytta. Naista ymparistoista voidaan lievittaa hanen 
riskiprosessiaan kuormittavia tekijoita, tukea hanen suojaavaa prosessiaan seka 
rakentaa etta kohdistaa niihin hoitoa, kasvatusta, opetusta ja muita interventioi-
ta (ks. Cohen & Erwin 1994, 249). Ekologisen nakemyksen mukaisesti naita ym-
paristoja tulisi voida muokata paremmin Ilmarin etua vastaavaksi (ks. Thurman 
& Widerstrom 1990, 210-212). 

Ilmarin lahitulevaisuutta koski kouluratkaisu, josta vanhemmat olivat 
rohkeasti ottaneet vastuun toivomalla hanelle steinerkoulusijoitusta. Heidan 
toiveensa tulee toteutumaan, koska kaikki muutkin haastateltavat olivat van-
hempien nakemyksen puolella. Toivettaan he perustelivat muitten lasten eri-
tyisopetuskokemuksilla seuraavasti: 

siellii opettaja ottaa lapsen ihan eri lailla et tiis tuntuu et jos on opettaja joka on opettaja 
siksi ettii saa joka kuukausi palkkansa niin sille on aivan sitten yhdentekeviiii ettii mitii se 
niinku tekee siellii tai kehittyyko niiii lapset tai ettii tuntuu ettii jopa halveksii ja aliarvioi 
(--) tuntuis hirveen pahalta jos Ilmari joutuu samaan pyoriiiin ettii ettii ku se ei 00 ensim-
miiinen meillii tuossa ettii me tiedetiiiin toi koulu ja siihen me ei voida vaikuttaa ettii eri-
tyiskouluja on viihiin ja eihiin tiiiiltii [kotikuntal se on tuo 
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Vanhemmat toivoivat, etta Ilmarin sijoitus olisi pysyva. Sosiaalityontekija vah-
visti tata kertomalla, ettei Ilmarilla ollut mahdollisuuksia palata kotiin. Muutoin 
vanhemmat pitivat tulevaisuuden odotuksiaan samanlaisina kuin yleensa. He 
toivoivat, etta lap set olisivat tasapainoisia ja etta heilla olisi tovereita ja harras-
tuksia. Toisten lasten itsenaistyminen monenlaisista vaikeuksista ja sikioaikai-
sesta alkoholialtistumisesta huolimatta lisasi vanhempien optimistisuutta. He 
toivoivat myos, etta uudet tukimuodot kehittyisivat ja helpottaisivat Ilmarin 
siirtymista kotoa maailmalle. 

Sosiaalityontekija suhtautui myos toiveikkaasti Ilmarin tulevaisuuteen 11-
marin luonteen, kouluratkaisun ja perheen vankan tuen vuoksi. Opettajan mie-
lesta hyvat lahtokohdat tulevaisuuteen antoivat Ilmarin oma elamanasenne ja 
kyvyt. Ohessa katkelma opettajan haastattelusta. 

mennaan hurmaten lapi elaman siina on ihan sellanen oma sharminsa mika hanella on 
ma uskon etta se niinku paljon kattaa sita puutteellisuutta mita sitten varmaan tulee ole-
maan muilla alueilla 



10 JAAKKO, JOKA EI SOVI TYYPPIKUV AAN 

Jaakon sijaisvanhempien tapaamisessa ja haastattelemisessa oli mukana muita 
tapauksia enemman jannitysta, joka osoittautui sittemmin molemminpuolisek-
si. Mina jannitin aidin kriittista asennoitumista tutkimukseeni, jonka han - yli-
opistollisen jatkotutkinnon suorittaneena - valitti ensimmaisessa puhelinkon-
taktissa. Mennessani haastattelemaan vanhempia aiti yllatti minut taysin lam-
pimalla vastaanotollaan ja myotamielisyydellaan. Haastattelun kuluessa havait-
sin aidin jannittavan minua enemman; tutkimuksen kohteena olikin hanen en-
simmainen aitiyskokemuksensa ensimmaisesta lapsesta. 

10.1 Henkilokuva Jaakosta 

Jaakko vaikutti jannittavan haastattelutilannetta enemman kuin muita yhteisia 
tapaamisiamme, joissa jutteleminen sujui haastattelua leppoisammin. Hanen 
uusi elamantilanteensa sateili koko hanen olemuksestaan, samoin se saattoi hei-
jastua hanen minakasityksen arviointiinsa. Jaakko oli viela nuori, joten hanen 
minakasityksensa oli vasta kehittymassa. (Ks. Kaariainen 1988, 16.) Omasta it-
sestaan han kertoi nain: "Ma oon sellanen kiva ja mua naurattaa joskus semmonen jos isi 
niin tekee jotakin tota kivasti etta se niinku harhauttaa mut ja ma kaadun niin mua naurattaa 
niin paljon etta melkein niin isi vie multa sanat suusta." 

Eri kasvuymparistoissa Jaakkoa kuvattiin toistuvasti seka pienikokoiseksi 
etta valoisaksi. Hanen fyysiset piirteensa olivat selvasti FAS-Iapselle tyypilliset, 
ja hanen ruumiinrakenteensa oli samankaltainen kuin Leevilla, lyhyt mutta ja-
makka. Aidin mukaan Jaakko oli ollut viisivuotiaana yhden metrin pituinen. 
Perheessa ollessaan han oli kasvanut ja vahvistunut fyysisesti. Vanhemmat oli-
vat olleet yllattyneita Jaakon hyvasta ruokahalusta, koska neuvolalaakari oli 
kertonut toista FAS-Iasten ruokailemisesta, jossa usein onkin havaittu ongelmia 
(esim. Steinhaus en 1996, 227-245). Jaakko itse piti syomista yhtena elamansa 
parhaista asioista. 

Vanhempien mielesta Jaakko oli todella kiltti lapsi. Ensimmaisena sijoitus-
kesana han oli ollut kotona aggressiivinen, saanut raivokohtauksia ja vastustel-
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lut. Syyna aiti piti seka FAS:aa etta Jaakon isalta saamaansa biologista perimaa. 
FAS-Iasten aggressiivisuutta ja raivokohtauksia voi Morsen ja Weinerin mu-
kaan (1996,257) tulkita lasten vastauksena sensoriselle ylikuormittumiselle. Ky-
ronsepan ja Rautiaisen (1990, 48) mukaan itsehallinnan vaikeudet ovat olleet 
verrattain tavallisia myos lastenkotiin sijoitetuilla lapsilla. A.iti kuvasi kotitilan-
teen helpottuneen Jaakon siirryttya paivakotiin. 

Vanhemmat erittelivat monia Jaakon taitoja. Han oli keskittymiskykyinen 
ja omatoiminen. Parhaillaan hanella oli meneillaan itsenaistymisvaihe, han ei 
kaivannut vanhempien apua arkitoiminnoissaan. Han liikkui lyhyita matkoja 
itsenaisesti kotiymparistossaan. Nayttaa silta, etta omatoimisuus vahvisti Jaa-
kon itsetuntoa ja selviytymista. Rutteria (1987, 327-328) mukaillen sita voi pitaa 
hanen suojaavaa prosessiaan tukevana. 

Lastentarhanopettajat kuvasivat Jaakkoa suhteessa koko lapsiryhmaan 
seuraavasti: 

LT02: kyllahiin Jaakko vaativa lapsi on ilman muuta siis sehiin on selvii (--) kaikki tiim-
m6set tietyt perushoitotilanteet ja toiminnat hiineltii sujuu hirveen hyvin (--) ja tiimm6set 
hienomotoriset taidot sujuu ja kaikki ja sitten mutta se ettii tiimm6nen iso ryhmii kun on 
kylliihiin Jaakon tyyppinen lapsi tiillasesta toisaalta sitten kiirsii tai tai muut kumminko 
piiin vaan ettii ettii tuota kun Jaakolla on hyvin vaikee niinkun siiiidellii omia omia toi-
mintojaan sitten kun joku liihtee juttu piiiille niin sitten kauheen vaikee on niinkun kat-
kasta sitten ja sitten se ettii tiiii tietty levottomuus mikii on niinku semmosta on tyypilli-
nen niinku se on semmonen haittatekijii 
L TOl: tiiiillii rassaava tekijii 
LT02: niinku ruokap6ydiissii iiiinenkiiytt6 iiiinenkiiytt6 Jaakkohan melkein huutamalla 
kaikki asiat niinku sanaa koska hiin on niinku pienikokonen (--) 

Lastentarhanopettajat yhdistivat FAS:an Jaakon vaikeudet saannella kayttay-
tymistaan. Levottomuuden ja voimakkaan aanenkayton ohella se kuvastaakin 
FAS:aa. Jaakko, vastaavasti kuin Ilmarikin, oli paivakotiin tullessaan ollut ag-
gressiivinen toisia lapsia kohtaan ja kuristanut heita. Taman voi tulkita joko 
kaytoshairioksi (Suomen psykiatriyhdistys 1997,47-49) tai FAS:aan kuuluvaksi 
sosiaalisten taitojen oppimisvaikeudeksi, josta suoraan seurasi toiminnanvaja-
vuutta. Mainitut piirteet olivat myos syyna Jaakon paivakodissa erityista hoitoa 
ja kasvatusta tarvitsevan lapsen asemaan, joten FAS:sta oli aiheutunut hanelle 
toiminnanvajavuutta ja haittaa. Negatiivisena pidettyja kayttaytymispiirteita 
voi pita a myos Jaakon riskiprosessia kuormittavana (vrt. Rutter 1987, 325-329). 

Opettajat olivat tulleet toimeen Jaakon kanssa johdonmukaisen ohjauksen 
ansiosta, ja sen avulla myos erilaiset hairiokayttaytymisen muodot oli saatu va-
hitellen sammumaan. Ruohoa (1996, 190) tulkiten lastentarhanopettajien syy-
ajattelu oli ollut pedagogisten toimintojen painopisteena ja antanut myos tulok-
sia. Henkilokohtaisissa suhteissaan lastentarhanopettajat kuvasivat Jaakkoa 
myonteisesti. Paivakotiryhmassa Jaakko poikkesi edukseen ryhman kolmesta 
muusta erityista hoitoa ja kasvatusta tarvitsevasta lapsesta. 

Sosiaalityontekijalla oli myonteinen tunnesuhde Jaakkoon. Hanen mieles-
taan vuorovaikutus Jaakon kanssa oli kaksisuuntaista, ja han koki yhteistyosuh-
teessa myos saavansa Jaakolta jotain itselleen. Tata Bardy (1989, 61-62) pita a 
yhtena peruspiirteena lapsen kanssa tehtavassa sosiaalityossa. 
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Kotona Jaakko mieluiten harrasti ulkoliikuntaa ja leikkeja, joita pidettiin 
hanen vahvuusalueinaan seka kotona etta paivakodissa. Nama molemmat vah-
vistavat hanen itsetuntoaan, joten Rutteria (1987, 327-328) mukaillen niita voi-
daan pitaa hanen suojaavaa prosessiaan tukevana. Leikkimisen merkitysta Jaa-
kolle kuvasti se, etta han piti sita yhtena parhaana asiana elamassaan. Oheisessa 
haastattelukatkelmassa Jaakko itse kertoo kotitouhuistaan. 

Noo leikkia ja (--) voin niin kattella kirjoja ja kattoo niin karttaa ja rninne pain rnissa rnei-
dan talo ja rnissa on niin tota rnissa kohtaa me asutaan ja sitten niin tota rna leikin hir-
veesti ja tota rna leikin pallolla ja pelaan tal vella hirveesti jaakiekkoo ja sitten niin rna pe-
laan niin sellasta jalkkista ja teen niis ja tota juoksua ja sitten jalkapalloo ja tota toi juoksen 
hirveesti [koiral kaa .. 

Paivakodissa Jaakolla oli yhteisleikkia rakentelu- ja luonnonmateriaalileikeissa, 
ja han osallistui erilaisiin paivakotikasvatuksessa keskeisena pidettyihin saanto-
leikkeihin (ks. Helenius 1993, 86). Kotona hanella oli rooli- ja rakenteluleikkeja. 
Liikunnallisuus nakyi molemmissa kasvuymparistoissa ketteryytena ja kiinnos-
tuksena erilaisiin liikuntamuotoihin. Lastentarhanopettajat pitivat Jaakon hie-
nomotoriikkaa myos hyvana, joten hanella ei nayttanyt olevan FAS-lasten ta-
paan motorisia ongelmia. Jaakko oli vastikaan aloittanut jaakiekkoharrastuksen, 
joka viehatti siksi, "ku saa larnrnailla rnailalla ihan tota pain etta se sit tota ku se ei sais kiin-
ni sita kiekkoo rna oon niin hyva harhauttelija isi isiakin etta se isi sana etta nyt kylla niin vaih-
tuu rnaalivahti ja sit ku se isi niin koittaa teha rna alia niin se saa rnut helposti nurin ja sit se te-
kee rnaalin." Jaakiekko oli se toiminta-alue, jossa Jaakko koki olevansa hyva ja jo-
hon liittyi myos hanen tulevaisuudentoiveensa: tulIa isona maalivahdiksi! Pai-
vakodissa han oli verrannut taitojaan itseaan taitavampana pitamaansa tove-
riin. Kaariaisen (1988, 18) mukaan tallainen omien taitojen ja kykyjen vertaami-
nen on koulussa alimpien luokkien oppilaille tarkeaa. 

Hyvilla liikunnallisilla suorituksilla ja myonteisella minakuvalla on havait-
tu olevan yhteytta, joka sailyy keskeisena varhaiseen murrosikaan asti (Kaariai-
nen 1988, 18). Jalkapallo ja hiihto olivat muita Jaakon mainitsemia harrastuksia. 
Liikunnallisuutta toteutettiin myos koko perheen voimin, joten perheen yhtei-
nen toiminta tuki luonnollisella tavalla Jaakon omaa vahvuusaluetta (ks. Haa-
pasalo ym. 1991, 101). Ulkona Jaakko liikkui paljon ja mielellaan. Siihen kuulu-
vat saannot han oli sisaistanyt, ja ne olivat kuulemma samat kuin perheen koi-
rallakin. Seuraavassa taulukossa 25 on eri kasvuymparistoissa mainittuja Jaa-
kon piirteita. 

TAULUKKO 25 Jaakon piirteet eri kasvuyrnparistoissa 

Kiva 
Valoisa 
Pienikokoinen 
Sitkea 
Johdateltava 
Liikunnallinen 
Ornatoirninen 
Vaativa 
Kiltti 
Aggressiivinen 
+ /- vaistyrnassa 

Jaakko 
+ 

+ 

Koti Paivakoti 

+ + 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ + 

+ 
+ 
+/- + 

Sosiaalityontekija 

+ 
+ 
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Monien perhehoitolasten tapaan (Gardner 1995, 170-171; Valkonen 1995, 104-
105) Jaakko piti sijaisvanhempiaan omina vanhempinaan, vaikka han oli asunut 
lahes nelja vuotta biologisten vanhempiensa kanssa. Hanesta tarkein asia ela-
massa oli aidin ja is an totteleminen. Lisaksi vanhemmat ja perheen koira olivat 
hanen parhaita kavereitaan. Tassa kaikessa heijastuu Jaakon oma kokemus ko-
din merkityksesta, ja Rutteria (1987, 328) mukaillen rohkenisin pitaa sita merkit-
tavana muutoksena, hanen elamansa kaannekohtana. Jaakon oma, laaja perhe-
kasitys on oheisessa haastattelukatkelmassa. 

No aiti ja isi ja mina ja [koiral ja sitten kaikki mun y tota kaikki mun unilelut kuuluu ta-
han ja kaikki naa tavarat kuuluu naa on kaikki naa sohvat ja tuolit yhteisia ja kaikki on 
yhteista ruokaa ja taa poydassa saa olla kuka vaan ja sitten niin kanssa saa kattoo televi-
siota kuka vaan mut sita ei kiella kukaan 

Kotona olevista saannoista Jaakko kertoi nain: "No ettei saa niin rikkoo tavaroita eika 
eika juosta sillain etta tota koirankarvat eikun tota huonekalut voi kaatua." Saantojen rik-
komisesta seurasi Jaakosta pahalta tuntuva rangaistus, "ettei menna luisteleen". Ko
titoitten tekemisesta hanta oli palkittu. 

Vanhempien mielesta perheen koira oli edistanyt Jaakon sopeutumista 
merkittavasti. Aiti painotti erityisesti koiran kohtelemisen ja huomioon-
ottamisen edistavan sosiaalisuuden oppimista. Tata korostaa myos Bryant 
(1982, 116-117), jonka mukaan lemmikkielaimet voivat korvata sisarukset, ja 
siten niilla on tarkea rooli lapsen sosioemotionaalisessa kehityksessa. 

Aiti kuvasi perhettaan tavalliseksi ja kotikeskeiseksi, jota isa taydensi ker-
tomalla heidan yhteisista ulkoiluistaan koiran kera, hiihtolenkeistaan seka ke-
saisista veneily-, kavely- ja pyorailyharrastuksistaan. Saunominen oli heille yksi 
mieluinen yhdessaolomuoto, josta myos Jaakko nautti suuresti, samoin televisi-
on katselemisesta. Aidin mukaan Jaakko otti mielellaan osaa heidan kanssaan 
arkiaskareisiin ja remontoi omilla tyokaluillaan kotitaloa. Perheena he olivat 
tehneet kaksi ulkomaanmatkaa, jotka olivat olleet erittain onnistuneita. Isaa eri-
tyisesti ihmetytti se, etta Jaakko viihtyi pitkilla automatkoilla, mika ei liene ko-
vin tavallista yliaktiiviselle lapselle (vrt. Suomen psykiatriyhdistys 1997,46-47). 

Vanhempien mielesta Jaakko ei osannut keskittya ja he arvelivat sen joh-
tuvan FAS:sta. Keskittymiskyvyttomyytta ei kuitenkaan ollut ilmennyt paiva-
kotityoskentelyssa, vaan isossa ja levottomassa ryhmassa Jaakko oli kyennyt 
keskittymaan ja suorittamaan loppuun tehtavansa. Siksi Jaakolla ei vaikuttaisi 
olevan FAS-Iapsilla usein todettua tarkkaavaisuushairiota (Autti-Ramo 1997a; 
1997b; 1997c). Vanhempien mielesta Jaakon aikaisempi epasaannollinen elama 
ja perintotekijat vaikuttivat keskittymattomyyteen. Myos eri tutkimuksissa nai-
den valilla on havaittu olevan yhteytta (Kumpulainen 1994, 97; Kananoja & Tu-
runen 1996, 86-87). 

Vanhemmat olivat aidin arvion mukaan keskustelleet tavanomaista per-
hetta enemman kasvatuskasityksistaan ja -menetelmistaan seka roolistaan. Kes-



206 

kustelua oli osaltaan vauhdittanut sijoituksen alussa Jaakon ja heidan valinen 
alkukamppailu kahden eri maailman yhdistamisessa ja perhesuhteiden maarit-
tamisessa. Nama ilmiat ovat varsin yleisia sijoitettujen last en kokemuksia vie-
raaseen perheeseen tultaessa (Valkonen 1995, 62-64). Vanhemmat pohtivatkin 
omaa kasvatustoimintaansa ja arvioivat olleensa verrattain tiukkoja kasvattajia. 
Jaakko tuntui hyvaksyneen vanhempien ohjauksen, koska han piti vanhempien 
tottelemista its eIleen tarkeana. Siina nakyy myas samaistuminen vanhempiin 
(ks. Kaariainen 1988, 19). Ohessa vanhempien kertomaa. 

A: kylliihiin me sillon alkuun aateltiin ettii ollaanko me nyt liian julmia et tekisko sitii 
omalle biologiselleen tiillalailla et tuntu viilillii etta on viihiin niinku keinotekoisesti tehty 
tilanne ja se raja vedetty muistakko (--) ettii se saatto ihan iilyttomiiltii tuntua noin jostain 
ulkopuolisesta joku tilanne mut ku se piti niiyttiiii et se raja on siinii 
I: tiissii tiiytyy nyt muistaa se ettii me jouduttiin luomaan itse (--) olla vanhempi Jaakolle 
koska Jaakko ei 00 meillii ollu kapalosta asti vaan hiin tuli ja niin nopeesti ku vielii niin 
hiin tuli meille lapsena johon meiriinki tiiyty hyvin nopeesti suhtautua sillai ettii ollaanko 
me oikealla tiellii ollaanko me oikeen ajateltu tiitii tiitii etenemistii juuri niinku me ollaan 
kyllii nyt edetty ja (naurahdus) onnistuttu mielestiini ja tota meidiin tiiyty hirveen nopees-
ti tutustua lapseen 

Molemmat vanhemmat pohtivat koskettavasti Jaakon vanhempana olemista 
omalta ja Jaakon kannalta. Isa ilmaisi heidan olleen valmiita vanhemmuuteen, 
ja koska he eivat olleet saaneet yhteisia biologisia lapsia, heilla oli ollut syvaa 
halua ja valmiutta tahan vaihtoehtoiseen tehtavaan. Kahkasta (1991,52) laina-
ten heidan motiivinaan voi pita a altruismia, jonka on havaittu olevan yhteydes-
sa onnistuneimpiin sijoituksiin. Vanhemmat olivat lujasti sitoutuneet Jaakon 
vanhemmuuteen ja johdonmukaiseen kasvattamiseen, joten Jaakon kannalta 
sijoitus tuntuu turvalliselta (ks. Bardy 1989, 12). 

Aiti arvioi heidan asennoitumistaan vanhemmuuteen seuraavasti: "jos se ois 
oma sitii vaan menis tunteella (naurahdus) nyt on pakko joskus ottaa jiirki kiiteen". Vanhem-
pien mielesta Jaakon vanhemmuus oli toisenlaista kuin biologinen vanhem-
muus, koska Jaakkoon liittyi niin paljon heist a itsestaan riippumattomia tekijai-
tao Tata isa kuvasi vertaamalla hanen biologisen lapsensa olevan osa hanta, kun 
taas Jaakko oli oma erillinen yksilansa. Aiti ajatteli, etta "et Jaakon pitiiii koko ajan 
voittaa se luottamus ettii biologinenhan saa sen automaattisesti ettii tiiii joutuu ostamaan sen". 
Siksi aiti naki tehtavan olevan rankempi JaakolIa, myas sijoitetuilla lapsilla 
yleensa, aid in sanoin, "kyllii se tommosella lapsellaki on paljon kovempi urakka". Bardya 
(1996b, 200-210) tulkiten sijaisaidin asennoitumisessa voi nahda asettumista 
Jaakon asemaan ja pyrkimysta ymmartaa hanta. 

Aiti liikuttui useita kertoja kyyneliin asti haastattelun aikana, joten hanen 
suhdettaan Jaakkoon voi kuvata sensitiiviseksi. Vanhemmaksi tulemista pide-
taan yhtena merkityksellisimmista elamanmuutoksista, ja naiselle aitiys muo-
dostuu usein tarkeaksi itsetunnon lahteeksi ja identiteetin osa-alueeksi (ks. 
Ranka 1992, 15). Aiti kertoi Jaakon osoittavan heIlyyttaan molempia vanhempia 
kohtaan kuusivuotiaan rajulla tavalla. 

Vanhemmat sanoivat selvinneensa kasvatustehtavastaan omalla maalais-
jarjellaan, apua he olivat tarvinneet joissakin kaytannan asioissa. Heidan omak-
sumaansa johdonmukaista kasvatustyylia (ks. Lummelahti 1990, 30) osoittaa se, 
etta he sanoivat pyrkivansa paattavaisesti toimimaan niin, ettei Jaakko saanut 
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FAS:n vuoksi mihian anteeksi. Toisaalta tallainen asennoituminen osoittaa 
puutteellista tietoutta FAS-oireyhtyman luonteesta keskushermostohairiona, 
sen pysyvyydesta ja seurauksista. Vanhemmat olivat itse hankkineet oman 
FAS-tietoutensa, jota he arvioivat olevan vahan. Jaakon syomisongelmat ja uni-
vaikeudet olivat vaistyneet sijaiskodissa, joten voi olIa, etta vanhemmat ovat 
saaneet tasta optimismia nahda, etta myos muut vaikeudet voidaan voittaa. 

10.3 Ihmisiin tutustuminen helppoa 

Haastattelussa Jaakko mainitsi parhaiksi kavereikseen perheen koiran ja van-
hemmat, mika saattaa kertoa hanen kokemuksestaan uudesta perheesta (ks. 
Valkonen 1995, 65-66). Jaakon sosiaalisen kehityksen kannata erityisen tarkeana 
ja myos sosiaalisten taitojen osoituksena voi pitaa sita, etta hanella oli paivako-
dissa seka yksi hyva ystava etta nelja muuta kaveria (ks. Langsted & Sommer 
1990,23; Poikkeus 1995, 122-128). Paivakotiosaston henkilokunta, aiti ja Jaakko 
itse olivat hanen muita kavereitaan. Touhuistaan parhaan kaverinsa kanssa 
Jaakko kertoi seuraavasti: "Ku meille tulee joskus sellanen mielikuva etta nyt alkaa paini-
kilpailu ja joskus niin tadin luvalla niin me ollaan saatukkin painia ja X ottaa paasta kiinni ja 
tolleen vaantaa." 

Opettajien mukaan Jaakko oli leikkitoverina suosittu, "toisaalta Jaakko niina 
parhaimpina hetkina niin Jaakkohan paasee aika usein leikkiporukkaan mukaanki mielikuvis-
tus hanella on hyva ja silla lailla etta tyttojenkin kanssa". Poikkeusta (1995, 123) mukail-
len han on vastavuoroisen ystavyyssuhdekokemuksen turvin paassyt helposti 
mukaan leikkiryhmiin ja osallistumaan roolileikkeihin. Taman perusteella Jaa-
kon suosiota voi pita a han en vahvuutenaan (ks. Polkki ym. 1994,42). Paivako-
dissa sattui myos riitatilanteita, joita voi pitaa luonnollisena os ana lasten leikki-
ryhman toimintaa. Tahan myos lastentarhanopettajat viittasivat antaessaan tai 
miettiessaan paivakotipaivan palautetta vanhemmille. Lapsethan oppivat sosi-
aalisia taitoja ja niiden hallitsemista leikkiryhmissa (Langsted & Sommer 1990, 
23). Jaakon konflikteissa tovereiden kanssa saattaa nakya myos sosiaalista hait-
taa synnyttavia FAS:n seurauksia: sosiaalisten taitojen oppimisvaikeuksia ja 
toiminnanvajavuutta. 

Kotiymparistossa Jaakolla ei ollut yhtaan toveria, mihin vanhempien mu-
kaan vaikutti heidan asuinymparistonsa, jossa ei asunut lapsiperheita. Isasta 
Jaakko sai avoimuudellaan helposti kontaktin eri ikaisiin ihmisiin. Kodin lahis-
tolla oievalla leikkikentalla hanella oli useimmiten samat kaverit, mutta aiti ker-
toi, etta asuinpaikkakunnalla oli tapana, ettei kavereita pyydetty kotiin leikki-
maan. 

Leikkikentalla Jaakon kaveruussuhteet olivat olleet riitaisia. Isan mielesta 
isot lap set saivat helposti haastettua pienikokoisen, sitkean Jaakon riitaan. Ko-
tona riitelyista oli keskusteltu ja vanhemmat pitivatkin lasten keskinaisia riitoja 
luonnollisina. Saattaa olIa, ettei Jaakko uutena leikkiympariston jasenena ollut 
viela onnistunut paasemaan mukaan leikkiryhmaan, ja hanta kohtaan oli osoi-
tettu tai han oli itse osoittanut tovereita kohtaan sosiaalista torjuntaa (ks. Langs-
ted & Sommer 1990, 30). 
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10.4 Biologisesta perheesta varakodin kautta kotiin 

Biologisten vanhempiensa kanssa asuessaan Jaakko oli ollut lastensuojelun pii-
rissa. Maenpaata ja Torrosta (1996, 19-20) lainaten se viestii siita, etta Jaakon 
olosuhteita on seurattu ja niista on oltu huolissaan. Muiden lasten tapaan hanel-
Ie oli kertynyt lastensuojelutoimista jatkuvia elamanmuutoksia sijoitusten vaih-
tumisesta ja varakodissa olemisesta. Tata sosiaalityontekija arvioi seuraavasti: 
"Ennen tata perhesijoitusta niin Jaakko oli vahan niinko epavarmimmassa tilanteessa niinko 
varakodissa ja ne oli haitallisesti varmasti vaikutti Jaakkoon ne tuota ku Jaakko oli kotona ja 
koitettiin sita et se oli niinko varmaan turvatonta aikaa." Tama osaltaan nakyy Jaakon le-
vottomuutena ja hairiokayttaytymisena (ks. Johnson & Bradlyn 1988, 68; Kum-
pulainen 1994, 97). Siksi huostaanoton pitkittyminen ja avohuollon tukitoimet 
eivat ole edistaneet laps en etu -periaatteen toteutumista (vrt. Rantalaiho 1993, 
104). Sijaisaidin mielesta Jaakon epaluottamus aikuisia kohtaan johtui pysyvien 
ihmissuhteiden puuttumisesta. Edella esitettyjen seikkojen perusteella varhais-
vuosien epavakaisista elinolosuhteista seuranneita elamanmuutoksia voi pitaa 
Jaakon riskiprasessia kuormittavina (vrt. Rutter 1987, 325-329). Olen oheiseen 
kuvioon 14 koonnut Jaakon elamanmuutoksia. 

o huostaanotto ja sijoitus lastenkotiin 
o varakodissa 4 kk 

o sijoitus nykyiseen perheeseen 
• sairaa1akontrolli 

• asuminen bio1ogisessa perheess~i 

olyhyet jaksot lastenkodissa 
o loma-aikoja varakodissa 

o piiivakodissa: kuntoutussuunnitelma ja 
Portaat -ohjelma 

o sairaalakontrollit (eiviit aina toteutuneet) 

1989 

KUVIO 14 Jaakon elamanmuutokset 

1994 

• toimintaterapia
jaksot ryhmiissii ja 
yksiloterapiana 
• paiv~ikotiin 
• kuntoutussuun
nitelman laadinta 
• j~Uikiekkoharras
tuksen aloitus 

1995 

o koulu-
kypsyys-
testit: 
EMUun 

1996 

o perhepiiivii-
hoidossa: 

kuntoutus-
suunnitelma 

• seurakunnan 

piiivakerhossa 

Sijaisvanhempien kertoman perusteella Jaakon lastensuojeluasemaan oli johta-
nut biologisen aid in huono kunto, kuten usein vastaavissa tapauksissa (ks. 
Ronka 1992, 38). Biologinen isa oli ollut sosiaalityontekijan mukaan laheinen 
Jaakolle, mika on tuolloin saattanut tukea hanen suojaavaa prasessiaan (ks. Rut-
ter 1987, 321). Era isasta on saattanut vaikuttaa negatiivisesti Jaakon kehityk-
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seen (ks. Kahkonen 1991, 30-32). Isa ja Jaakko olivat tavanneet viimeksi lasten-
kodissa ennen perhesijoitusta. 

Sijaisperhe oli tavannut isan kerran sosiaalitoimistossa, jolloin he olivat 
sopineet hanen vierailuistaan perheeseen. Sen jalkeen biologinen isa oli soitta-
nut kerran, noin vuotta ennen haastattelutilannetta. Jaakolla oli myos biologisia 
sisaruspuolia molemmilta vanhemmiltaan, mutta he eivat olleet koskaan asu-
neet yhdessa kotona eivatka sijaisvanhemmat tienneet heista taman enempaa. 

J aakko oli tyostanyt erokokemustaan vanhemmistaan ja biologisesta ko-
distaan muistelemalla aikaisempia elamankokemuksiaan ja kaymalla lapi tun-
teitaan uudesta kotitilanteestaan (ks. Bardy 1989, 13). Isan mukaan Jaakko ajat-
teli entisesta kotielamastaan myonteisesti ja hanelle merkitykselliset muistot 
pulpahtelivat hanen mieleensa perheen yhdessaolohetkina. Ilmeisesti han oli 
tuolloin kokenut olonsa turvalliseksi. Vanhempien mielesta Jaakon muistot oli-
vat ikavyydessaan liikuttavia, koska niissa oli mukana perhe-elaman epasosiaa-
lisia piirteita, kuten vanhempien alkoholinkayttoa ja sen seurauksia. Nain Jaa-
konkin tausta on samanlainen kuin muillakin lapsilla. Sijaisvanhemmat tukivat 
Jaakon muisteluita hyvaksyen, josta seuraavassa esimerkki. 

I: joo taa oli siina muuten silla kerralla sana lopuks tulipas hyva 010 joo no me kuunnel-
tiin vaan eika otettu kantaa 
A: ei 00 mitaan kyselty ei mitaan etta minkalaista (--) tai jotenkin kautta rantain yritetty 
ei nyt enaa mut sillon aikasemmin (--) yritin haistella etta kaipaako se takasin mutta olin 
aistivinani etta ei etta se varmaan tunsi niin sen tasasuuden sitte paremmaksi kuin se mi-
ta nyt oli biologisilla 

Sosiaalityontekija piti yleensa biologisia vanhempia huostaanotetuille lapsille 
merkityksellisina, ja siksi han toivoi Jaakon ja hanen vanhempiensa yhteyden 
viriamista. Han oli lahestynyt tata asiaa mielestaan hienovaraisesti valittamalla 
vanhemmille yhteydenottopyynnon. Se ei ollut kuitenkaan johtanut toivottuun 
tulokseen. 

Jaakon sijoittaminen perheeseen oli tapahtunut yllattavan nopeasti, vaikka 
vaihtuvat sijoitukset lastensuojelussa ovat vakavine seuraamusvaikutuksineen 
olleet tiedossa jo pitkaan. Toisaalta tallainen kiirekin sijoituksissa on hyvin 
yleista. (Ks. Bardy 1989, 12-13; 56.) Vanhemmat olivat kayneet katsomassa 
Jaakkoa vain kerran, toisella kayntikerralla he olivat tuoneet hanet kotiin. 

Kodin valinnassa Jaakko oli ollut paatoksentekijana, kuten lastensuojelus-
sa lapsen nakokulman huomioonottamisessa korostetaankin (esim. Virta 1993, 
127). Tama aidin kertomana, "ja sitten se tuota taalla rupes puhumaan et haluaa jaada 
tanne ja sit me mukamas keksittiin sit et (naurahdus) no niin ja se oli ihan ongelmaton se siir-
tyminen ei mitaan". Varakoti oli valmistanut Jaakon sijoitusta hanen kanssaan. 
Bardya (1989, 16) mukaillen Jaakolla oli ollut ikaan kuin siirtymaaika mennei-
syydesta tulevaisuuteen, koska han oli ollut tietoinen hanen tulevaisuuteensa 
liittyneista jarjestelyista. 

Jaakko oli nyt perheen ainoa lapsi, keskipiste, jonka asemaan lienee va i-
kuttanut myos se, etteivat sijaisvanhemmat olleet onnistuneet saamaan yhteista 
biologista lasta. Per he en isan aikaisemmasta avioliitosta ollut lapsi asui aitinsa 
luona eika han haastattelun perusteella ollut mukana perheen arkielamassa. 
Jaakon saapuminen perheeseen oli mahdollistanut sijaisvanhempien vanhem-
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muuden. Bardya (1989, 62) lainaten Jaakon voi katsoa olevan perheessa seka 
antava etta saava osapuoli, joka tyydytti vanhempien ensisijaisia tarpeita syven-
tamalla elaman merkitysta ja soi vanhemmille omaa hellyyttaan, isan sanoin, 
"varsinkin aitiaan niin tuota kovasti suukottelee ja halii ja miksei myos minuakin ihan jopa 
suulle pussaa joskus etta (naurahdus) etta se on ihan sellaista ekstemporee ". 

Alkuaikoina Jaakko oli usein pelannyt joutuvansa perheesta pois, mutta 
nyt han tunsi olonsa turvalliseksi, koskapa aidin mielesta Jaakon ajatukset oli-
vat kaantyneet painvastaisiksi - han oli uskaltautunut jo itse esittamaan pois-
lahtoaan! Sosiaalityontekija oli kaynneillaan roolinsa mukaisesti tukenut Jaak-
koa kertomalla sijoituksen pysyvyydesta, hanen kotitilanteestaan ja kotiin pa-
laamisen mahdottomuudesta. Vanhempien mukaan sosiaalityontekija oli talla 
saavuttanut Jaakon kunnioituksen, ja he kertoivatkin hauskasta tapahtumasta 
naapurissa, jossa linja-auto oli pysakoity vaarin, ja ratkaisuksi Jaakko oli tarjon-
nut sosiaalityontekijan viranomaisapua. 

Sosiaalityontekija piti Jaakon kokonaistilanteen kannalta hanen sijoittamis-
taan tahan perheeseen kaikkinensa myonteisena, "et se koko niinku perhehoito on 
ollu yhta sita Jaakon kannalta myonteista kehitysta ja sen huomaa myos". Sijoituksessa to-
teutui hanen mielestaan myos Jaakon etu, koska hanen ei tarvinnut elaa uhan-
alai sis sa olosuhteissa, jollaisia olivat useimpien huostaanotettujen lasten 010-

suhteet vakivaltaisten alkoholistivanhempien kanssa. Hanen mielestaan tuol-
lainen elama ei ollut ihmisarvoista, ja Jaakko sai nyt elaa tavallaan tallaisen 
elaman kaantopuolista elamaa. Lastentarhanopettajat olivat sosiaalityontekijan 
kanssa samaa mielta, ja toinen (LTOl) ilmaisi sen nain: "Jaakolle on kaynyt niin suu-
ri onni etta tajuaa varmaan vasta aikuisena mutta kun on saanu naa vanhemmat ketka nyt on 
saanu." Tassa korostuu sijaisperheen tuki Jaakon suojaavassa prosessissa. 

Nahdessani Jaakon oman, kauniin, va stika an remontoidun huoneen mi-
nulle tuli tunne siita, etta han oli paassyt kotiin. Tasta saattaa viestia myos ha-
nen unirytminsa rauhoittuminen (ks. Steinhaus en 1996, 227-245). Vanhemmille 
oli kerrottu Jaakon kavelevan unissaan, nukkuvan vahan ja levottomasti, mutta 
ensimmaisesta yosta lahtien Jaakko oli nukkunut levollisesti ja pitkaan. Kotona 
han nukkui viela paivaunetkin ilman, etta younet hairiintyivat. Aiti arvioikin 
aikaisemman elaman rauhattomuuden kantautuneen Jaakon uniin. 

10.5 "Toivottavasti tasta tulee hyva paiva" 
- J aakko paivakodissa 

Jaakko oli integroitu tavalliseen, kodin lahistolla olleeseen paivakotiryhmaan, 
jossa han oli ollut hieman yli puoli vuotta. Siella han tuntui viihtyvan hyvin. 
Biologisessa perheessa ollessaan han oli ollut jo toisessa paivakodissa ja sijais-
kotiin siirryttyaan perhepaivahoidossa. Hurmetta (1995, 148-150) mukaillen 
vanhempien kasvatusasenne valittyi myos hoitopaikan valinnassa, koska he 
olivat hyvaksi havaitsemansa perhepaivahoidon sijaan valinneet paremmaksi 
paivakotihoidon Jaakon kehittymisen ja siina erityisesti vertaisryhman hyodyl-
lisyyden perusteella. Strandellin (1995, 189) mukaan vanhemmat arvostavat 
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naita mainittuja ominaisuuksia paivakotihoidossa. Perhepaivahoidon etuna oli-
si ollut pieni ryhmakoko, jota Jaakon lastentarhanopettajat olisivat pitaneet Jaa-
kolle olennaisena puitetekijana. Aidin mukaan perhepaivahoidossa pieni ryh-
rna oli auttanutkin rauhatonta Jaakkoa. Perhepaivahoitoa on pidetty hyvana 
tunne-elamaan ja sosiaalisiin suhteisiin kuntoutusta tarvitseville lapsille (Maat-
ta & Lummelahti 1996, 110). 

Jaakolla oli paivakotiin tullessaan laakarinlausunto erityisen hoidon ja 
kasvatuksen tarpeesta. Hanella oli ollut vanhempien mukaan aikaisemmassa 
paivakodissa kuntoutussuunnitelman ohella henkilokohtainen avustaja. Nama 
ovat tukimuotoja integroitaessa erityista hoitoa ja kasvatusta tarvitseva lapsi 
tavalliseen paivakotiryhmaan (ks. Maatta & Lummelahti 1996, 109). 

Alussa lastentarhanopettajat olivat kaivanneet tietoa FAS-oireyhtymasta, 
koska he eivat olleet aikaisemmin kohdanneet vastaavankaltaista lasta, vaikka 
toisella heista oli yli 20 vuoden tyokokemus takanaan. Han ei ollut myoskaan 
tiennyt tallaisen diagnoosin olemassaolosta eika han tunnistanut FAS:aa. Tie-
dollisesti lastentarhanopettajat olivat hyotyneet eniten Jaakolle aikaisemmin 
tehtyjen kuntoutussuunnitelmien sisallosta ja niihin liitetyista, FAS:aa koske-
neista lehtiartikkeleista. Opettajien kokemukset ovat varsin yleisia ja ne kuvas-
tavat vahaista seka opetushenkilostolle suunnattua etta yleista FAS-tietoutta 
(ks. Isabell & Barber 1993, 265). Kokemuksensa perusteella lastentarhanopet-
tajat pitivat epaasiallisena sovittaa Jaakkoa FAS:n tyyppikuvaan, koska he oli-
vat nahneet hanen kehittyneen. Siksi heista FAS-lapset yleensa olivat kehitys-
kelpoisia. Kehittyminen edellytti heidan mielestaan vastaavanlaista paneutu-
mista kuin Jaakon kasvatuksessa. Tassa on nahtavissa myos nykyisen tied on 
valittama, negatiivinen FAS-lasten stereotypia. 

Yleensa paivahoidon henkilosto on koulutuksensa aikana jossain maarin 
perehtynyt erityista hoi to a ja kasvatusta tarvitsevien lasten tarpeisiin (Kauppi-
nen 1991, 28), mutta FAS:aa ei ole mainittu suomalaisissa erityispaivahoidon 
oppikirjoissa (ks. Kauppinen & Sarjanoja 1991; Pihlaja & Svard 1996). Jaakon 
kuntouttamisessa lastentarhanopettajat olivat kasvattajina ensiarvoisessa ase-
massa jo lainsaadannollistenkin velvoitteittensa vuoksi seka hanen hoidossaan, 
kasvatuksessaan ja opetuksessaan (Laki lasten paivahoidosta 36/73; Laki lasten 
paivahoidosta 1119/85, 7 a §), joten he olisivat tarvinneet tavallista enemman 
tietoa FAS:sta kuntouttavia toimenpiteita suunnitellessaan. Ruohon (1996, 170) 
sanoin tied on pitaisi integroitua interventiossa. Kiertava erityislastentar-
hanopettaja olisi ollut tarpeellinen ennakkotiedon valittajana, mutta han oli 01-
lut mukana vain kuntoutussuunnitelman laadinnassa. Varhaiserityisopetuksen 
parantamisehdotuksissa (Pakarinen 1994) on tuotukin esiin kiertavan erityislas-
tentarhanopettajien palvelujen tarve (ks. Maatta & Lummelahti 1996, 110). 

Opettajien tietojen niukkuus oli alussa vaikuttanut suoraan heidan asen-
noitumisessaan Jaakkoon, ja siihen "kuinka vaikeasta tapauksesta on kysymys". 
Omaksuttuna tallainen leima puolestaan vaikuttaa laps en itsetunnon ja mina-
kasityksen kehittymiseen (Ikonen 1997, 5). Jaakon kannalta on ollut erittain tar-
keaa, etta opettajat olivat kyenneet muuttamaan ennakkokasitystaan oppies-
saan tuntemaan hanet henkilokohtaisesti (ks. Haapasalo ym. 1991, 147). He ker-
toivat tasta nain: "Me oltiin niinkun positiivisesti ylliitytty taan lapsen suhteen suhteessa 
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niihin lausuntoihin (--) Jaakko oli kylla meidan kannalta siina suhteessa semmonen helpompi 
tapaus kuitenkin positiivinen yllatys." 

Opettajien asennoitumista Jaakkoon voi kuvata hyvin myonteiseksi, ja he 
molemmat pitivat tarkeana emotionaalista ja laheista, molemminpuolista vuo-
rovaikutussuhdetta. He olivat kokeneet Jaakon myos antavana osapuolena. Tal-
lainen asennoituminen heijastuu myonteisesti tyoyhteison ilmapiiriin, ja sita 
kautta myos Jaakkoon (ks. Bardy 1989, 62; Pihlaja 1996, 136-138). Rutteria (1987, 
325-329) lainaten lastentarhanopettajat olivat yhtena osatekijana tukemassa 
Jaakon suojaavaa prosessia koko paivakodin kuntoutusvaikutuksissa. 

Kuten useimmat lapset, Jaakko viihtyi hyvin paivakodissa (Huttunen 1989, 
25-26). Toiminnassa paaosassa olivat leikit, lastentarhanopettajien mukaan eri-
tyisesti rakentelu- ja hiekkaleikit. Ne lukeutuvat yleensa suosituimpiin leikkei-
hin paivakodeissa (Helenius 1993, 98). Seuraavassa katkelmassa Jaakko kertoo 
paivakodistaan: 

J: Kivaa siel...ma leikin kaikkien kaa ja ... ma en muistanu siitta enempaa .. 
KV :Jooo .. onko se leikkiminen siena kaikista kivinta ? 
J:Oon .. 
KV :No milta se esikoulu tuntuu ? 
J: Kivalta .. 
KV: Joo .. entas laulutunnit ? 
J: Kivalta 
KV: Kaikki on kivaa ? 
J: Niin 
KV: No minkalaisia opettajia sulla on siena paivakodissa ? 
J: Ne on kivoja ... 

Havainnoidessani paivakodissa poikien leikkima roolileikki jaakiekkopelista oli 
saantoineen ja vakivaltaisine piirteineen todellisuutta jaljittelevaa. Lopussa se 
muuttui totiseksi painimiseksi, joka tapahtui opettajan luvalla ja osittaisessa oh-
jauksessa. Se kesti noin 20 minuuttia. Jaakko paini parhaan kaverinsa kanssa, 
joka oli hanta paljon pitempi, mutta Jaakko naytti hallitsevan painiottelua. 

Havainnointikerrallani Jaakko osallistui myos hanelle terapeuttisena pi-
dettyyn hiekkaleikkiin parhaan kaverinsa ja toisen pojan kanssa. Leikkihetki 
kesti 52 minuuttia, ja siina Jaakko oli kolmas pyora. Yhteisleikkia naiden kol-
men kesken ei syntynyt, paras kaveri julistautui pomoksi, ja han leikki yhteis-
leikkia toisen pojan kanssa. Jaakko leikki rinnakkainleikkia pyrkien kuitenkin 
sanallisesti toisten leikkiin mukaan. Kiistoja leikkijoiden kesken syntyi tuon 
tuostakin, mutta yleisesti ottaen tilanne oli mielestani rauhallinen ottaen huo-
mioon hiekkaleikkialtaan ja leikkipaikan ahtauden. 

Jaakolla oli monia edellytyksia osallistua paivakodin yhteiseen toimintaan. 
Leikkitaitojen ohella han oli keskittymiskykyinen, omatoiminen ja motivoitunut 
osallistumaan. Paivakotipaivan koostuminen toistuvista tapahtumista on saat-
tanut edistaa osallistumista, silla Murphyn (1993, 193-194) mukaan FAS-lasten 
on havaittu reagoivan yleensa hyvin rutiineihin. Ohessa lastentarhanopettajat 
kuvaavat Jaakon monenlaisia vahvuuksia paivakodissa. 

LTO 2: luistelutaidot on oikein ikaisekseen hyvat ja hyvat ja ja minusta myoskin ne hieno-
motoriset taidothan on hyvat etta hidashan han on mutta siis tekee taiten ja osaa tehda 
LT01: pojista ihan parhaita noinku varitetaankin 
KV: mika on Jaakolle mieluisinta taalla paivakodissa 
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L TO 2: liikunta sanoisin liikunta sanoisin et se on ihan ilman muuta ja toi hiekkaleikki 
nyt on siis sillalailla tommonen tekeminen ja rakenteluleikit ne on kylla ihan varmaan 
semmosia joita se tekee 
LTOl: joo ja sitten oikee tyot (--) et arvostaa semmosta oikeeta tyota ja miesten toita ja tan 
tyyppisia toiminnassakin taytyy sanoa etta ee mun aikana ei mita ma muistasin et ei 00 
tullu semmosta et ma en jaksa enaa jotain ihan askartelua tehdaan 

Lastentarhanopettajien mukaan Jaakon paivakotipaivan moitteettoman sujumi-
sen turvasi hanelle mieluisa toiminta, vastaavasti kuin joidenkin tiettyjen lasten 
poissaolokin. Yleensa han aloitti paivansa esittamalla innokkaasti aaneen toi-
veen paivan hyvasta sujumisesta. Se saattaa kertoa vanhempien esittamasta toi-
veestakin. Osaston lauluhetkiin Jaakko osallistui mielellaan, vaikkakin han saat-
toi helposti lahtea mukaan jonkun toisen laps en aloittamaan temppuiluun. Pi-
halla ulkoiltaessa Jaakko loysi itselleen leikkitovereita ja tekemista, ja viihtyi 
siellakin hyvin. 

Paivakodissa palkinnot ja rangaistukset olivat koko ryhmalle samanlaisia. 
Jaakkoa oli usein paivittain palkittu kiitoksin hanen moitteettomasta suoriutu-
misestaan ja keskittymisestaan leikkiin. Ryhmassa oli mietitty yhdessa lasten 
kanssa tietyt turvallisuussaannot ja niiden rikkomisen seuraukset. Lapset olivat 
sisaistaneet ne lastentarhanopettajien mukaan niin hyvin, etta pystyivat itse nii-
ta kontrolloimaan. Ryhmasta oli ollut Jaakolle etua aikuisten valiintuloa vaati-
neissa ristiriitatilanteissa, koska nuhtelu ei ollut kohdistunut Jaakkoon yksilona, 
vaan se oli tapahtunut kollektiivisesti. Tassa nakyy normaaliryhmankin lasten 
erilaisuus, jossa leimautumista ei valttamatta tapahdu ja joka puoltaa integra a-
tioajatusta. 

Jaakon kayttaytyminen koettiin ongelmalliseksi siirtyma- ja perushoidon 
tilanteissa, joissa Jaakon yliaktiivisuus ja impulsiivisuus korostuivat. Tasta sain 
itsekin tuntumaa seuratessani paivakodissa aamiaishetkea. Jaakon kayttayty-
minen vaati opettajien mielesta aikuisten valiintuloa. Hanen aggressiivisuuten-
sa kohdistui lahimpiin leikkikavereihin. Aggressiivisuus viittaa kaytoshairioon, 
vaikkakin se on vain yksi siihen sisaltyvista ominaisuuksista (Suomen psykiat-
riyhdistys 1997, 47-48). Yliaktiivisuus sisaltyy FAS:n diagnostisiin kriteereihin 
keskushermoston toimintahairion merkkina. Yliaktiivisuus ja sosiaalisissa suh-
teissa ilmenevat konfliktit olivat Steinhausenin (1996, 227-245) FAS-
lapsitutkimuksen mukaan yleisimpia ongelmia. Tassa opettajat nakivat Jaakolla 
olevan erityisen hoidon ja kasvatuksen tarve. Lasten valisiin ristiriitatilanteisiin 
lastentarhanopettajat eivat pitaneet Jaakkoa yksin syypaana eika han ollut ryh-
massa vaikein lapsi, vaan "meilla kun on tosiaan et taa on melko hankala ryhma niin tota 
ja aanekas niin tota ei han niinku siina erotu eritoten muista". 

Levottomuus ja aggressiivisuus on saattanut syntya myoskin FAS-Iapsille 
ominaisista sensorisen prosessoinnin vaikeuksista, koska paivakodissa on jat-
kuva arsyketulva aanten, liikkeiden ja kymmenien lasten aiheuttaman halyn 
seurauksena. Morsea ja Weineria (1996, 257) tulkiten haly on saattanut olla Jaa-
kolle hallitsematonta, jolloin han on ylireagoinut. Voinee todeta, etta FAS-Iasten 
tapaan Jaakonkin kayttaytymisongelmat ovat aiheuttaneet hanelle ikavyyksia 
(Dyer ym. 1997,52), seka toiminnanvajavuutta ja haittaa. Niiden vaikutuksen 
Jaakon riskiprosessiin totesin jo aikaisemmin. Kayttaytymisongelmissa taytyy 
ottaa lisaksi huomioon Jaakon kohtaamat verrattain nopeasti tapahtuneet ela-
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manmuutokset, joiden on useissa tutkimuksissa havaittu synnyttavan hairi6-
kayttaytymista (esim. Johnson & Bradlyn 1988; Kumpulainen 1994). 

Opettajien mukaan Jaakon hairi6kayttaytymista aiheuttivat my6s monet 
ulkoiset syyt, joita he pitivat niin suurina haittatekij6ina, etta he olisivat luopu-
neet Jaakon yksi16integraatiosta. Paivakotiosastossa oli kaikkiaan 20 lasta, joista 
Jaakon ohella kolmella muulla lapsella oli erityislapsen (EHK-lapsi) asema (ks. 
Asetus lasten paivahoidosta annetun asetuksen muuttamisesta 3.6.1988). Osas-
ton lapsilukumaaraa voi pita a ylisuurena my6s varhaiserityiskasvatuksen 
mahdollisuuksien toteuttamisen kannalta (ks. Maatta & Lummelahti 1996, 110-
111). Osastossa oli niin monta EHK-lasta, etta heista olisi voitu muodostaa in-
tegroitu erityisryhmakin. Os aston pienista tiloista ja ahtaudesta olin opettajien 
kanssa samaa mielta. 

Lastentarhanopettajat pitivat lapsiryhman etuna sita, ettei Jaakko erottu-
nut muista poikkeavasti, ja my6s vertaissuhteet he nakivat Jaakolle opettavaisi-
na. Heidan mielestaan integroitu erityisryhma olisi ollut Jaakolle tata ryhmaa 
soveltuvampi. Tata he perustelivat aikuiskeskeisesti opettajan toimien nak6-
kulmasta: yleensa EHK-lapsista aiheutui heille lisaty6ta ja paljon ongelmatilan-
teitten ohjaamista. 

Nykyinen paivakotisijoitus palveli seka normalisaatioperiaatetta etta in-
kluusion toteutumista, silla se tuki Jaakon aktiivista osallistumista luonnollisiin 
tilanteisiin omassa lahiymparist6ssaan, jonka vanhemmatkin olivat arvioineet 
soveltuvimmaksi paivahoitopaikaksi (ks. esim. Bricker 1995, 180; Fox & Yssel-
dyke 1997, 81). Toisaalta Morse ja Weiner (1996, 255) suosittelevat FAS-lapsille 
my6s kouluymparist66n interventiokeinoa, joka on kotona osoittautunut me-
nestykselliseksi: ymparist6n strukturoimista ja hairi6tekij6iden minimointia. 
Taman perusteella opettajien nakemys pienemmasta ryhmasta tuntuisi perus-
tellulta, mutta tilojen soveltuvuutta sekaan ratkaisu ei takaisi. 

Vanhemmille Jaakon kayttaytymisen ongelmat olivat tulleet tutuksi jo seu-
rakunnan paivakerhossa. Ongelmia oli saatu hallittua vanhempien ja henki16-
kunnan johdonmukaisella valiintulolla ja riidoista keskustelemalla, samaan oli 
pyritty my6s paivakodissa. Taten on yhtenaistetty kaksoissosialisaation nega-
tiivisia seuraamuksia (ks. Langsted & Sommer 1990, 31). Tallainen kasvatusme-
nettelyista sopiminen on my6s osoitus toimivasta kasvatuksellisesta yhteisty6s-
ta ja kumppanuudesta (ks. Maatta 1995, 3-11: Hujala-Huttunen & Nivala 1996, 
39-40). Sita ei kuitenkaan oltu kirjattu kuntoutussuunnitelmaan. 

Vanhempien mukaan Jaakko oli ominut paivakodissa ryhman vilkkaim-
mat lapset kaverikseen, ja siksi riitoja syntyi. Aidin sanoin, "ehka joutuu syntipu-
kiks kyllahan ne penskat on semmosia etta ne arsyttaa toisia tottakai". Vanhempien mieles-
ta kavereiden valintaan ei voinut kuitenkaan vaikuttaa. Vertaissuhteiden voi-
makasta vaikutusta Jaakkoon he pitivat negatiivisena paivakodissa, vaikka 
muutoin he arvioivatkin paivakotiaikaa my6nteisesti. Vertaissuhteiden mahti 
oli valittynyt vanhempien mielesta siina, etta Jaakko oli yllattaen lop etta nut ai-
din suukottelun paivakodissa ja pukeutumisessa. Tassa kuvastuu Lahteenmaan 
ym. (1990, 4) kokemus siita, etta lap set paivakodissa ty6stavat kollektiivina 
suhdettaan aikuismaailmaan ja kokemustaan lapsena. Yksittaisen laps en kayt-
taytymista ja toimintaa voidaan tulkita ilmaukseksi hanen kuulumisestaan las-
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ten yhteisoon. Bronfenbrenneria (1979, 204) soveltaen naissa esimerkeissa na-
kyvat eri kasvuymparistojen monenlaiset vaikutukset laps en kehitykseen seka 
lapsen ja ympariston valinen molemminpuolinen vuorovaikutussuhde. Riitati-
lanteitten selvittelysta kotona isa kertoi seuraavasti: "Tottakai silla oli oma pelkonsa 
etta sitten ollaan vihasia ma sanoin etta ilman muuta sitten ollaan vihasia jos et puhu ja nyt se 
on huomannu sen etta sillon kuunnellaan se asia ja siitta puhutaan asiallisesti ja silla selva se on 
sitten ohi niin Jaakko ittekin jo kertoo on huomannu etta se on parempi niin." 

Lastentarhanopettajien mielesta yhteistyo vanhempien kanssa oli ollut 
myonteista ja hyodyllista seka heille etta Jaakolle. Stonea ym. (1988, 184-185) 
mukaillen lastentarhanopettajat olivat saaneet sosiaalista tukea vanhemmilta 
Jaakon kayttaytymisen ongelmissa ja Jaakko puolestaan myos emotionaalista 
tukea vanhemmiltaan. Kuitenkin opettajat olivat miettineet Jaakon kannalta 
kerrottavansa: "Kun on todella jotain hyvaa niin ne kerrottiin ja sit kun todella on semmosta 
et piti nyt vahan tuota keskustella enemman niin niista on otettu esille et tavallaan niinku sem-
mosesta linjasta on keskenaan sovittu tassa." 

Toimintakauden alussa paivakodissa oli laadittu Jaakolle varsin laajana 
tiimityona paivahoitolain (1119/85, 7a §) mukainen henkilokohtainen kuntou-
tussuunnitelma, jota oli tarkoitus tarkistaa haastattelun aikaan tehtyjen koulu-
kypsyystestien jalkeen. Haastattelussa tulivat esiin vain kuntoutussuunnitel-
man tavoitteet, joten arviointiperusteeni ovat hyvin kapea-alaiset (vrt. Kauppi-
nen 1991, 35-36). Tavoitteita oli hyvin monenlaisia eika niita ollut eritelty lahi-
eika pitkantahtayksen tavoitteiksi. Ne olivat ongelma-aluekeskeisia, Jaakon 
vahvuuksia ei niissa oltu otettu huomioon (vrt. Kauppinen 1991, 35-36). Kui-
tenkin kuntoutussuunnitelma oli tarkoitettu Jaakon kasvun ja kehityksen tuek-
si, joten sita voi pitaa hanen kuntouttamistaan edistavana seka suojaavaa pro-
sessiaan tukevana, silla sen avulla pyrittiin lieventamaan FAS:n ja hairiokayt-
taytymisen riskivaikutuksia (ks. Rutter 1987, 325-327). Ohessa lastentarhan-
opettajat kertovat kuntoutussuunnitelmaan sisaltyneista tavoitteista. 

L TO 2: mutta siina oli mumielesta se oli taa levottomuuden 
LT01: vahentaminen 
LT02: hallitseminen jollainlailla ja tota taa siirtymavaiheiden rauhoittaminen ja enna-
koiminen myonteinen yhteistoiminta samanikaisen kanssa ja sit kun tuota niin tassa oli 
taa keskittymiskyvyn lisaaminen ja sitten kielellisen kehityksen edistaminen erityisesti 
abstraktien kasitteiden ja ylakasitteiden hallitseminen oli ja sitten alkeismatematiikan tai-
tojen harjaannuttaminen et kosk sillon todettiin etta naa hienomotoriset taidot oli aika 
kohdallaan jo sillon syksylla etta tuota noi oli nyt tarkeimmat keskittymiskyky 

Paivahoidon kuntoutussuunnitelmista on todella vahan tutkimustietoa eika 
niiden laatimisellekaan ole ohjeistusta tai mallia (ks. Kauppinen 1991, 35-36; 
Maatta & Lummelahti 1996, 102-103). Fmnesia (1994, 146-148) mukaillen tassa 
nakyy modernin yhteiskunnan individuaatioulottuvuus lainsaadannollisine yk-
silon oikeuksineen, mutta tutkimustiedon puuttumisen vuoksi ei kuitenkaan 
pystyta arvioimaan sita, kohdellaanko jokaista erityista hoitoa ja kasvatusta tar-
vitsevaa lasta samalla tavalla. Tallaisen tied on puuttuminen lakisaateisen toi-
minnan seuraamisen os alta tuntuu minusta varhaiskasvatuksen vahattelemisel-
ta ja last en aseman mitatoimiselta (vrt. Marin 1996, 18). 

Vanhemmille kuntoutussuunnitelman ja -palaverin merkitys oli jaanyt 
epaselvaksi. A.iti kertoi siita seuraavasti: "eihan taa lastentarhanopettaja onkos se nyt 
kerran nahny Jaakon taa nyt on vaan niinku semmonen keskustelufoorumi etta nyt sitten siina 
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on naa tarhantadit ja ja me niin X (sosiaalityontekija) on ollu siella muutaman kerran paikalla 
sana etta ei hanta ilmeisesti tarvita". Vanhempien kumppanuus Jaakon kuntoutuksen 
toteuttamisessa oli jaanyt hyodyntamatta (vrt. Maatta 1995,9-10), koska heidan 
osuuttaan eika yhteistyon tavoitteita oUut kirjattu kuntoutussuunnitelmaan. 
Kiertavan erityislastentarhanopettajan (KELTO) raoli oli jaanyt vanhemmille 
myos epaselvaksi, ja lastentarhanopettajienkin mukaan heita oli KELTO:aa 
enemman konkreettisesti auttanut Jaakon toimintaterapeutti. 

Sosiaalityontekija oli oUut yhtena osallisena kuntoutussuunnitelmapala-
verissa, mutta han piti omaa raoliaan siina turhana. Haapasalon ym. (1991, 162) 
mukaan taUaiseen ulkopuolisuuden kokemiseen on tormatty myos koulujen 
oppilashuoltotyoryhmissa. Toisaalta hanen kokemustaan voi pita a hanen las-
tensuojelun tyoraoliin verrattuna ristiriitaisena, koska hanen pitaisi virkansa ja 
lastensuojelulain puolesta edistaa Jaakon kehityksen turvaamista, tukea laps en 
huoltajien kasvatustyota seka edistaa lapsen edun toteuttamista (ks. Maenpaa & 
Torronen 1996, 12). Lisaksi paivakoti oli osa Jaakon sosiaalista verkostoa, joten 
sosiaalityontekijan yhteistyo sen kanssa tuntuisi luontevalta ja sulautuisi hyvin 
sosiaalityontekijan maarittelemaan omaan, yhteistyontekijan raoliin (ks. Ka-
nanoja & Turunen 1996, 89). Ohessa sosiaalityontekijan haastattelusta katkelma. 

erityispaivakodin (--) perheen neuvotteluissa munsta ne oli hyvia erittain jotenkin niinku 
se etta tapas perhetta ja tapas lasta ja tiesi aina etta mita on sai niinku ilmaseksi paljon tie-
too ja pysy ajan tasalla (--) rna itte sitten sanoin etta rna jaan niista pois jos jos mua ei valt-
tamatta tarvita ja niin etta rna oon tarvittaessa taas paikalla jos he katsoo mun ajatus oli 
se (--) etten rna veis niinku perheelta sita tilaa rna naen viela tarkentaisin etta rna naen 
roolini semmosena etta etta rna oon niinku hyvin voimakkasti semmonen yhteistyo niin-
kun yhteistyontekija (--) 

10.6 Toteutuneita varhaisinterventioita 

Todennakoisesti Jaakko oli oUut pienesta pitaen laaketieteeUisen kuntoutustut-
kimuksen piirissa. Perheeseen tuUessaan hanet oli kutsuttu sairaalaan tutki-
muskaynnille. Lisaksi haneUa oli oUut mukanaan Porta at -varhaiskasvatus-
ohjelma, joka kertoi hanen saaneen varhaiskuntoutusta. Taten Jaakon diagno-
soimisesta oli ollut samanlaisia seuraamuksia kuin monissa muissakin vauriois-
sa (ks. Koivikko 1996, 594-600). Sijaisvanhemmat olivat toteuttaneet Porta at-
ohjelmaa menestykseUisesti kotona, ja aidin mukaan Jaakko oli saavuttanut sii-
na heti ylatason. Hautamakea ym. (1993,90-95) mukaillen se saattaa kertoa in-
tervention tuloksellisuudesta, jota on saattanut edistaa vanhempien mukanaolo 
ja Jaakon ika kuntoutusajankohtana. 

Toisena varhaiskuntoutusmuotona haneUa oli ollut toimintaterapiaa aIle 5-
vuotiaana, mutta sen toteutumisesta vanhemmilla ei oUut tarkempaa tietoa. Si-
jaisperheessa oUessaan haneUa oli oUut toinen toimintaterapiajakso. Haastatte-
luhetkeUa haneUa oli takanaan seka yksilo- etta ryhmaterapiajaksot, joista van-
hemmat pitivat yksiloterapiaa tulokseUisempana kuin ryhmaterapiaa. Ryhma-
terapiasta aiti valitti Jaakon kokemuksen, "niin Jaakko sana et miks minun pitaa sinne 
menna kun siellahan on vaan vammasia". Haapasalon ym. (1991, 138; 152) mukaan 
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toimintaterapiassa harjaannutetaan sensomotorisia perustaitoja ja kaytannon 
toimintakykyvalmiuksia, jotka FAS-oireyhtymassa on havaittu ongelmallisiksi. 

Jaakon motoriset ongelmat ja taidot olivat samanlaisia kuin Lassella. Aiti 
kuvaa oheisessa haastattelukatkelmassa Jaakon motoriikkaa, josta kay ilmi 
FAS:aan sisaltyvan keskushermoston toimintahairion luonteen epaselvyys ja 
sen seuraamusten monimuotoisuus ja ristiriitaisuuskin. 

ne oli tammosia kaikkia hienomotorisia ja se kai oli niinku tammosen aistien ja liikeen 
koordinaatio jossa heitti joo vaikka ei sita kylla huomannu noin normaalissa elamassa ei 
mitenkaan et sehan hirveen liikunnallinen on Jaakko ja hirveen taitava mutta tuota nain 
meille kerrottiin ja pakkohan se on uskoo 

Vanhemmat sanoivat Jaakon kehittyneen hurjasti lyhyessa ajassa, joten saattaa 
olIa, etta kuntoutumista olivat edistaneet kotiympariston ja Jaakon psyykkisen 
tilan muutokset seka vanhempien mukanaolo (ks. Morse & Weiner 1996, 262-
263; Autti-Ramo 1997b, 313). Rutteria (1987, 325-329) soveltaen varhaiskuntou-
tusta ja Jaakon laaketieteellista hoitamista riskivaikutusten lieventamis- ja 
muuttamispyrkimyksineen voi pitaa hanen suojaavaa prosessiaan tukevana. 

Optimaalinen kuntoutusymparisto edellyttaisi yhteistyota, joka ei sairaala-
organisaation ja vanhempien kesken ollut viela toteutunut. Vanhemmat eivat 
olleet olleet kuntoutustyoryhmassa mukana, vaikka Koivikon (1996, 602-611) 
mukaan se on yleisesti asetettu tavoitteeksi lastenneurologisessa kuntoutustyo-
ryhmassa aina lapsesta neuvoteltaessa. Myoskaan paivakodin kuntoutustoimin-
taa ei ollut koordinoitu sairaalan kanssa, mika olisi saattanut onnistua parem-
min, jos Jaakko olisi ollut integroidussa erityisryhmassa tai erityisryhmassa. 

Sijaisvanhemmat kummastelivat sairaalan neurologisia tutkimuksia, koska 
niissa painottui fyysisen tilan tutkiminen, mutta Haapasalon ym. (1991, 33) 
mukaan se on osana laps en kokonaistilanteen kartoituksessa. Sairaalalaakarei-
den vaihtumista eri kaynneilla aiti piti harmillisena. Jaakolle ehdotetun puhete-
rap ian aiti oli torjunut paattavaisesti, koska hanen mielestaan yksi terapiamuo-
to oli kerrallaan ollut riittava. Aineistonkeruun aikana Jaakolla oli meneillaan 
sairaalassa koulukypsyyden arviointi. Jaakon tuleva koulusijoitus ja terapian 
tarve saattoivat yhdistya aid in toiveessa saada Jaakolle kognitiivista kuntoutus-
tao Sita on maassamme esitelty lahinna erityisopetukseen soveltuvana Feuer-
steinin opetusmenetelmana (ks. Lampinen 1993, 194-207). 

10.7 Sosiaalityontekijalle Jaakko myos antava osapuoli 

Sosiaalityontekijan mielesta oli vaikeaa luonnehtia omaa rooliaan Jaakon ela-
massa, "vahan vaikee sanoa etta mika rooli mulla on niinku Jaakon elamassa ja olletikkin Jaa-
kon kannalta on mutta etta mun mun tehtavanihan on sillai tukee sijaisperhetta ja niinku sijais-
perheen kautta olla Jaakon elamassa". Han tarkensi olevansa yksi jasen Jaakon sosiaa-
lisessa verkostossa, joten Kananojaa ja Turusta (1996, 89-90) lainaten hanen roo-
lissaan voi nahda asiakkaan tukijan roolia, vaikka han olikin tavannut Jaakkoa 
vain harvoin. Haastattelun lopussa sosiaalityontekija mainitsi itsellaan olevan 
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juridisen roolin, jonka han myonsi kaikkein helpoimmaksi. Hanen yhteistyon-
tekijan roolinsa oli toteutunut Jaakon koulusijoituksessa. Sosiaalityontekija pHi 
omaa kolIegaansa yhtena yhteistyokumppaninaan. Jaakon asioissa hanella oli 
samoja yhteistyoosapuolia kuin perheellakin. 

Jaakon, lapsen ja asiakkaan tukijan roolissa sosiaalityontekija oli ollut ta-
vallaan virkansa ulkopuoiellakin. Han oli tehnyt Jaakolle sahkomoottorin. Bar-
dya (1989, 61-62) mukaillen tama heijastaa lasten kanssa tehtavassa sosiaali-
tyossa hyvaksyvan ilmapiirin edistamisperiaatetta, jota edusti myos sosiaali-
tyontekijan kokemus Jaakosta persoonana itselleen merkityksellisena. Kuiten-
kaan sosiaalityontekija ei nahnyt lapsen kanssa tehtavaa sosiaalityota valttamat-
tomaksi, vaan han korosti oman tyopanoksensa valillista merkitysta. Han piti 
perhehoidossa perhehoitajia lapsille ensisijaisina. Taman han kertoi oppineensa 
kokemuksensa kautta. Kotikaynneilla han sanoi kylla olevansa vuorovaikutuk-
sessa lapsenkin kanssa. 

Perheen kanssa tekemaansa yhteistyota han arvioi myonteiseksi eika ha-
nen ollut mielestaan tarvinnut tuoda esiin omaa rooliaan, koska perhe ja Jaakko 
olivat selvinneet hyvin keskenaan. Hanen mielestaan laps en etu oli osaltaan yh-
ta kuin sijaisperheen etu, jota han omalla tyollaan pyrki tukemaan. Sosiaali-
tyontekijan roolien moninaisuuteen lienee osaltaan vaikuttanut sekin, etta han 
oli ollut sijoituksen alusta lahtien mukana. Bardyn (1989, 56-57) mukaan yleen-
sa sosiaalityontekijan kontaktinotto perheeseen sijoituksen alkuvaiheessa on 
suurempi kuin sijoituksen edetessa. Nain myos Jaakon sijaisvanhemmat kertoi-
vat. Sosiaalityontekija harkitsi pitkaan, kenella oli kokonaisvastuu Jaakosta. Lo-
pulta han jakoi vastuun itsensa, sijaisperheen ja biologisen perheen kesken. 

10.8 Jaakon eHimantilanteen konteksti ja sosiaalinen verkosto 

Jaakon perhesijoitus oli tutkimushetkella kestanyt noin 1,5 vuotta. Hanen en-
simmaisesta kesastaan tassa perheessa sosiaalityontekija kertoi hanelle itselleen 
vaikuttavan ja vertauskuvallisen tapahtuman. Minusta siina valittyy koko Jaa-
kon elamantilanne, ja ohessa on siita katkelma. 

siihen liittyy sernrnonen hyvin erikoinen kokernus (--) siihen tykkaarniseen (--) ku Jaakko 
kesakuussa sijotettiin ja rna oli sijoituksen rna oli viidestoista seitsernatta sitten Jaakkoa 
katsornassa ja viidestoista seitsernatta oli armoton hellepaiva siis rnielettornan kuurna 
paiva niin naa sijaisvanhernrnat istu istu ulkona puutarhatuoleissa ja tota taa poika oli 
sukellusvalineet paassa tynnyrissa vesitynnyrissa (naurua) ja rapylat jalassa ja tota se tuli 
niin yllattaen se tuota (naurua) ja sit se oli suu korvissa taa poika se oli siis niin jotenkin 
upee juttu 

Aineistonkeruun aikana Jaakon riskiprosessia kuormittaneet tekijat olivat ha-
nesta itsestaan riippumattomia FAS:n ja elamanmuutosten seuraamuksia. Suo-
jaavaa prosessia tukevat tekijat olivat suuntautuneet naita molempia riskivaiku-
tuksia vastaan, joten elamantilanne talta osin nayttaisi tasapainoiselta. Olen 
oheiseen taulukoon 26 koonnut Jaakon riskiprosesseja ja suojaavia prosesseja 
tukeneet tekijat. FAS riskitekijana pita a sisallaan sen aiheuttamat toiminnanva-
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javuudet ja haitat sen riskitekijaominaisuuden ohella. Paivakodin kuntoutus-
toimintaan sisaltyy kuntoutussuunnitelman ohella hyva opettajien ja Jaakon va-
linen suhde. 

TAULUKKO 26 Jaakon riskiprosesseja ja suojaavia prosesseja tukevat tekijat 

Riskiprosessia kuormittavat tekijat 
FAS 
Elamanmuutokset 
Negatiiviset kayttaytymispiirteet 
Erityiskoulusuositus 

Suojaavaa prosessia tukevat tekijat 
Leikki 
Liikunta 
Omatoimisuus 
Sijaisvanhemmat 
Paivakodin kuntoutustoiminta 
Varhaiskuntoutus ja saannollinen seuranta 

Olen kuvioon 15 koonnut Jaakon sosiaalisen verkoston ja toimintaymparistot 
hanen elamantilanteensa kontekstiksi. 

pArvAKOTI 
*ystava 
*muut kaverit 
*LTO:t 

SAIRAALA 
*kontrollikaynnit 

* terapiat 

merkittava vuorovaikutus 

saannollinen vuorovaikutus 

*satunnaiset 
leikkitoverit 

SOSIAALITYONTEKIJA 

merkittava harvoin tapahtuva vuorovai-
kutus 
harvoin tapahtuva vuorovaikutus 

KUVIO 15 Jaakon sosiaalinen verkosto ja toimintaymparistot 

Kuvion tarkoituksena on osoittaa hanen kehitykseensa valittomasti vaikuttavia 
vuorovaikutuksen osapuolia ja instituutioita, joihin Jaakko puolestaan omalla 
aktiivisuudellaan vastavuoroisesti vaikuttaa (ks. Bronfenbrenner 1979; 1997; 
Rutter 1987; 1989). Se kuvastaa myos sita todellisuutta, josta Jaakon elamanti-
lanne on konstruoitu ja josta hanta on mahdollista ymmartaa (ks. Lehtovaara 
1995, 84-85). Ymmartaminen on mahdollista siksi, etta kuvatun kontekstin voi 
katsoa kertovan Jaakon elamismaailmasta ja merkitysyhteyksien syntymisesta 
(Ks. Varto 1992, 64-69.) Kuvioita yhdistavat viivapiirrokset kuvaavat vuorovai-
kutussuhteen saannollisyytta ja merkityksellisyytta. Naista ymparistoista voi-
daan lievittaa hanen riskiprosessiaan kuormittavia tekijoita, tukea hanen suo-
jaavaa prosessiaan seka rakentaa etta kohdistaa niihin hoitoa, kasvatusta, ope-
tusta ja muita interventioita (ks. Cohen & Erwin 1994, 249). Ekologisen nake-
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myksen mukaisesti myos naita ymparistoja tulisi voida muokata paremmin 
Jaakon etua vastaavaksi (ks. Thurman & Wider strom 1990,210-212). 

Jaakon its ens a kertoma sosiaalinen verkosto koostui aidista, isasta ja per-
heen koirasta, toimintaymparistot paivakodista lapsineen ja aikuisineen, jaakie-
kosta ja leikkikentasta. Jaakon tulevaisuuden keskeinen kysymys, koulusijoitus, 
oli juuri aineistonkeruun aikana ajankohtainen. Vanhemmat toivoivat hanen 
suoriutuvan koulunkaynnistaan yleisopetuksessa. Aiti uskoi Jaakon oppimis-
kykyyn, koska han oli lyhyessa ajassa osoittanut oppineensa paljon, hanella oli 
hyva muisti, motivaatio seka oivalliset kertomistaidot. Tasta aidin sanomana, 
"voi voi se on terava ihan just tammoset kertomistaidot niin silla on tuolla tarhassaku on ollu ja 
ne paivittain siena puuhastellaan niin se on kehittany ihan hirveesti". 

Koulukypsyystestitulosten perusteella Jaakkoa oli suositeltu mukautet-
tuun opetukseen. Taman tied on aiti omasta halustaan valitti minulle jalkeen-
pain puhelimitse. Kuuselaa ym. (1996, 139-142) mukaillen Jaakon paivakodissa 
saama erityislapsen asema jatkuisi erityisoppilaan asemana. Tassa asemassa 
Jaakko saisi hanelle suunnattua erityispalvelua, jonka avulla hanesta pyritaan 
huolehtimaan. 

Aikuisten toive pienryhmasta ja yleisopetuksesta tuntui puoliksi toteutu-
neen. Jaakko olikin paassyt aloittamaan mukautetussa opetuksessa erityisluo-
kassa, joka sijaitsi yleisopetuksen koulun yhteydessa ja jossa toteutettiin Mon-
tessoriopetusta. Tallainen luokkasijoitus tukee fyysista integraatiota, joka on pe-
rusedellytys muiden integraatioasteiden toteuttamiselle, vaikka se ei takaakaan 
niiden toteutumista (Ihatsu 1995, 98; Moberg 1996, 121; 131). Erityisluokka 
yleisopetuksen koulussa on havaittu toimivaksi oppilaiden yksilollisen kehit-
tymisen ja sosiaalisen integraation kannalta (Moberg 1996, 128). Kuitenkin eri-
tyisopetus ja siina mukautettu opetus sisaltavat riskiprosessia kuormittavia te-
kijoita, kuten leimautuminen, ikatovereista eristaminen ja diskriminaation uhka 
(ks. Moberg 1998, 142). 

Jaakiekon MM-kisat olivat haastattelun aikana kuumimmillaan, ja Jaakko 
itse toivoi tulevansa isona maalivahdiksi. Seka lastentarhanopettajien etta sosi-
aalityontekijan pohdinnat Jaakon tulevaisuudesta sisalsivat myonteisia tulevai-
suudennakymia Jaakon kehittymisen ja hanen kykyjensa vuoksi. 



11 RISKIPROSESSIT JA SUOJAA V AT PROSES SIT 
LASTEN ELAMANTILANTEISSA 

Tassa luvussa keskitytaan kasittelemaan kaikkia lapsia koskevia riskiprosesseja ja 
suojaavia prosesseja ennakoivia valittavia mekanismeja. Niilla pyritaan ensisijaisesti 
kuvaamaan erilaisia mahdollisuuksia, ja niihin olen sisallyttanyt ne merkitykset, 
jotka tulkitsin tutkimukseen osallistuneiden lasten elamismaailman riskiprosesseja ja 
suojaavia prosesseja valittaneista tekijoista. 

Riskiprosessien ja suojaavien prosessien ja niita valittavien mekanismien tutki-
minen oli mahdollista arvioinnin avulla. Tallainen kay tanto erityispedagogiikassa 
laajentaa vammaisuuden, tassa sikioaikaisen alkoholialtistumisen, vaikutusten arvi-
ointia yksilon ominaisuuksista yhteisoihin ja niiden toimintatapoihin. Talloin peda-
gogiset toimenpiteet, hoito, kasvatus ja opetus ja muut interventiot seka ongelmien 
ennaltaehkaisy voidaan kohdistaa holistisesti: ei vain yksilollisiin tekijoihin ja yhtei-
sollisiin kaytantoihin, vaan myos niiden valiseen vuorovaikutukseen. Nakokulma 
siirtyy pelkastaan lapsen muuttamisesta ymparistojen muuttamiseen, jolloin inter-
ventioitten muodotkin muuttuvat arkipaivaisimmiksi. Pedagogiset toimenpiteet 
eivat ole riippuvaisia pelkastaan ammatti-ihmisista, vaan lapsen etua ja hyvinvointia 
turvaamassa ovat kaikki hanen luonnolliseen elamanymparistoonsa kuuluvat hen-
kilot ja tekijat. Lahtokohtana tulisi kuitenkin olla lapsen pitaminen subjektina, ja ha-
nen osallisuuttaan tulisi korostaa koko ajan. (Ks. Rutter 1987, 316; Horowitz 1992, 
84-85; Ruoho 1993, 92-110; Cohen & Erwin 1994,249; Ladonlahti & Pirttimaa 1998, 
42; Vehmas 1998, 103-122; Ronka 1999, 37; Vehkakoski2000, 72-77.) 

Taulukossa 27 on esitelty lasten elamantilanteissa havaitsemani riskiprosessit ja 
suojaavat prosessit. Kasittelen seuraavaksi ensin riskiprosesseja ja sen jalkeen siirryn 
suojaaviin prosesseihin. Mukana on myos arvioinnin perustavoite eli suositukset 
lasten kuntoutuksen, hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelemiseen ja toteut-
tamiseen (ks. Odom & Shuster 1986, 78-80; Sapon-Shevin 1989, 101; Cohen & Erwin 
1994,249). Muutoksen aikaansaaminen ja lasten auttaminen ja tukeminen ovat kas-
vatuksen ja erityiskasvatuksen perustavoitteita (Lehtovaara 1992,345; Ladonlahti & 
Pirttimaa 1998,42). 
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11.1 Riskiprosessia valitUivat mekanismit 

Riskiprosessia ennakoivat valittavat, haavoittavat mekanismit sisaltavat tekijoi-
ta, joita olen nimennyt riskiprosessia tukeviksi tekijoiksi. Ne vaikuttavat epa-
suorasti ja ovat niita mekanismeja, jotka ovat kuormittaneet riskivaikutuksia 
pitamalla ylla riskitilannetta lasten elamassa, altistaneet riskitilanteisiin tai ka-
sanneet negatiivisia seuraamuksia lasten elamaan. Ne myos ovat heikentaneet 
lasten itsetuntoa ja itseluottamuksen rakentumista eika niiden kautta ole avau-
tunut uusia mahdollisuuksia. (Ks. Rutter 1987, 325-329.) Ne osaltaan osoittavat 
myos sikioaikaisen alkoholialtistumisen luonteen riskitekijana. Streissguthiin 
ym. (1997,27) tukeutuen niita voi pitaa myos osoituksena toisen asteen vaurioi-
tumisesta. Horowitzin (1992, 80-82) luokituksen mukaisesti last en elamantilan-
teeseen sisaltyneet kaksi riskitekijaa, lastensuojeluasema ja sikioaikainen alko-
holialtistuminen, sisaltyvat prosessitarkasteluun. 

Riskiprosessia kuormittavista tekijoista muodostuneet kolme riskiproses-
sia valittavaa mekanismia nimesin seuraavasti: lastensuojelun toimenpiteet, 
sikioaikainen alkoholialtistuminen ongelmana lap selle ja erityiskoulusijoitus 
poikkeavuuden vahvistajana. Lastensuojelun toimenpiteisiin ja erityisopetuk-
seen sisaltyi myos suojaavaa prosessia edistavia mekanismeja. Tassa nakyykin 
selvasti Rutterin (1987, 317-319) maaritteleman suojaavan tekijan kasitteen si-
saltama piirre kahdesta, toisilleen kaanteisesta ominaisuudesta, jotka mol em-
mat saavat merkityksensa yhdistyessaan riskitekijaan. 

Horowitzia (1992, 84-85) mukaillen tarkastelemani riskiprosessia edistavat 
mekanismit kuvastavat sita, miten niihin sisaltyneet riskitekijat ovat saattaneet 
vaikuttaa lasten elamantilanteessa eri elamanymparistoissa aineistonkeruun 
ajankohtana. 

11.1.1 Lastensuojelun toimenpiteet 

Eliimiinmuutokset. Elamanmuutokset olivat saaneet jo alkunsa siita, etta lapset 
olivat syntyneet sikioaikana alkoholille altistuneiksi lapsiksi aidin raskaudenai-
kaisen alkoholinkayton vuoksi. On hyvin tavallista, etta se aiheuttaa lastensuo-
jelun tarvetta (Forssen 1993, 109). 

Tata voi pitaa myos sikioaikaisen alkoholialtistumisen haittavaikutuksena. 
Lasten elamaa oli seurattu ensimmaisesta elinvuodesta lahtien, ja tuolloin heita 
oli lastensuojelukaytantojen mukaisesti sijoitettu useita kertoja lyhyiksi ajoiksi 
avohuollon tukitoimenpiteiden seurauksena (ks. Lastensuojelulaki 683/83, 14 §; 
Kahkonen 1991, 23). Naista lukuisista lyhytaikaisista sijoituksista ja palaamisis-
ta biologisten vanhempien huomaan on seurannut negatiivisena pidettyja, ket-
juuntuneita seuraamuksia lapsille. Siksi lastensuojelun valiintulo nakyi lapsista 
itsestaan riippumattomana kohtalonomaisuutena, elamanmuutosten kasautu-
misena. Muutokset ovat vahvistaneet lasten elaman epajatkuvuutta, ja samat 
ilmiot ovat, ikava kylla, olleet jo pitkaan lastensuojelussa, mutta myos sikioai-
kana alkoholille altistuneilla lapsilla tunnettuja (ks. Bardy 1989, 16-17; 39; Poso 
1995,83; Autti-Ramo 2000, 406-410). Nain lasten lapsuuteen, erityisesti varhais-
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lapsuuteen, naytti sisaltyvan lukuisia, eri elamanvaiheista ja voimakkaista ela-
mankokemuksista muodostuneita kerroksia. 

Elamanmuutosten kasautumista voi pitaa myos lastensuojelun toimenpi-
teiden seurauksena, koska lastensuojelulaki saateli lasten elamaa, mutta sen 
tulkintaa ja toimeenpanoa olivat valvoneet viranomaiset. Lasten epavakaan 
elamantilanteen jatkuminen oli sallittu, vaikka sen seurauksista oli oltu tietoisia. 
Usein laps en huostaanotto oli nain pitkittynyt. Maenpaan ja Torrosen (1996, 58) 
tutkimuksessa ilmeni, etta useita vuosia kestanyt lastensuojelun avohoito ei 
ollut muuttanut lasten biologisten per heiden elamanolosuhteita. Lasten huos-
taanottoa oli perusteltu samoilla seikoilla, jotka olivat olleet tiedossa jo asiak-
kuuden alkuaikoina. 

Lasten elama avohuollon asiakasperheissa on havaittu epavakaaksi ja tur-
vattomaksi (Forssen 1991, 38-41; Kahkonen 1991, 22-26; Maenpaa & Torronen 
1996, 57-60), jollaista se on todennakoisesti ollut myos tutkimukseen osallistu-
neilla lapsilla. Alkoholiperheissa elaminen on havaittu lapsille riskiprosessia 
kuormittavaksi ja vaikuttavan negatiivisesti lasten kehitykseen (O'Connor 1996, 
183-201; Aronson 1997,21-24; Autti-Ramo 1997a, 278). Lasten elamanmuutos-
ten ja niiden vaikutusten arviointi tatakin taustaa vasten osoittaa lastensuojelun 
kaytantojen olevan vastoin lapsen edun ensisijaisuutta, joka os alta an kuormit-
taa lasten riskiprosessia. 

Huostaanotto oli yksi lasten kasaantuneisiin elamanmuutoksiin vaikutta-
nut toimenpide. Kahkosen (1991, 30) mukaan huostaanoton vaikutusten on ha-
vaittu olevan elamanikainen, ja sita seurannut suru saattaa uudelleen aktuali-
soitua murrosiassa. Toisaalta Rutterin (1987, 324) mukaan vanhempien mene-
tyksen merkityksen on havaittu olevan sidoksissa vanhemman ja lapsen vali-
seen tunnesuhteeseen, ja tunnesuhteen puuttuminen on merkittavampaa kuin 
menetys sinallaan. Myos opittu avuttomuus on yhteydessa vanhempien mene-
tykseen. 

Lasten elamanmuutoksissa nakyi lapsuutta luonnehtiva riippuvaisuus 
aikuisista (Qvortrup 1994, 3-5; Engelbert 1994, 290). Se ilmeni hyvin dramaatti-
sesti lasten riippuvaisuutena niin biologisista vanhemmista kuin myos muista, 
ensisijaisesti vieraista aikuisista ja aikuisten antamista ymparistoista. Engelber-
tia (1994,287-289) lainaten lastensuojelun takaama suojelu naytti koskevan las-
ten siirtamisia paikasta toiseen samanaikaisesti sulkemalla heidat ulkopuoielle. 
Lapset olivat jaaneet yksin, sivustaseuraajiksi omaa elamaansa koskeneissa, 
keskeisissa, vieraiden aikuisten tekemissa interventioissa, kuten kotoa poisjou-
tumisessa ja sijoittumisessa lyhytaikaisesti useisiin, vieraisiin paikkoihin. Siksi 
riippuvuus aikuisista nakyi kohtalonomaisena. Bardya (1996b, 178-196) mukail-
len lastensuojelun toimenpiteet olivat jarjestelmalahtoisia ja loivat last en elamaa 
saatelevan metalapsuuden tilan. Sen sis alIa lap set ajelehtivat odottaen sijoitus-
paikkaa ja sita aikuista, joka heidat huolisi. Kahkoseen (1991, 31) nojautuen aje-
lehtimisella saattaa olla seuraamuksia lasten myohempaan kehitykseen ja kasi-
tykseen oman elamansa hallinnasta. 

Elamanmuutosten vuoksi lasten elamanhistoriaa voi pita a suomalaisen 
lapsen lapsuudelle poikkeuksellisena mutta lastensuojelulapsille tavanomaise-
na (Bardy 1989; Kananoja & Turunen 1996; Maenpaa & Torronen 1996; Kajava 
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1997), joten FAS:n vaikutus lukuisiin sijoituksiin naythiisi kutistuvan (vrt. Aut-
ti-Ramo 1993, 36). Lapset olivat elaneet varhaisina elinvuosinaan alkoholisti-
vanhempiensa kanssa, kokeneet separaation heista, olleet useissa valiaikaisissa 
sijaishuoltopaikoissa seka joutuneet huostaanotetuiksi ja sijoitetuiksi kodin ul-
kopuolelle. Naissa elamanmuutoksissa kuvastuu hyvin myos Marinin (1996, 
11-14) kaipaama tieto siita, mita on olla lapsi, ja mita on olla juuri lapsi taman 
paivan suomalaisessa yhteiskunnassa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitet-
tu tamankaltaisten tapahtumien hidastavan kehitysta ja synnyttavan hairio-
kayttaytymista (Johnson & Bradlyn 1988, 68-70; Kumpulainen 1994, 97; Maen-
paa & Torronen 1996, 58-60). Aineistossani kaikilla muilla paitsi isovanhem-
mille sijoitetuilla lapsilla oli hairiokayttaytymista. Lastensuojelun helmasynnin, 
lasten vaihtuvien sijoitusten eliminoiminen tuntuisi tamankin tuloksen perus-
teella odottavan pikaista ratkaisuaan, pidetaanhan ihmisen kasvun keskeisena 
mahdollistajana turvallisia ja vastavuoroisia ihmissuhteita (esim. Kananoja & 
Turunen 1996, 87). Vakauden, jatkuvuuden ja ennustettavuuden aste on ratkai-
sevaa pitkalla aikavalilla ihmisen kehityksen ekologiaa ohjaavassa osajarjestel-
massa (Bronfenbrenner 1997,279). Olen oheiseen kuvioon 16 hahmotellut kar-
keasti riskitekijoina pidettyja lasten elamanmuutoksia lasten ikavuosien ai-
kaulottuvuudella. 
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KUVIO 16 Lasten kokemia elamanmuutoksia ja niiden ajallinen sijoittuminen 

Tutkimukseen osallistuneilla lapsilla elamanmuutokset olivat tapahtuneet paa-
saantoisesti ennen kouluikaa tai juuri koulun alkaessa. Bardya (1989, 50-51) 
lainaten riskia voimistaa se, etta lasten kanssa ei ollut kasitelty eika jasennetty 
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naita elamanmuutoksia. Lastensuojelullisesta asemasta huolimatta niita ei ollut 
kasitelty myoskaan sijaisvanhempien kanssa, eika heita ollut ohjattu purka-
maan naita kokemuksia lasten kanssa. Sattumanvaraisesti ne olivat pulpahta-
neet lasten mieleen sijaisperheissa. Vain yksi sosiaalityontekija (Leevi) kertoi 
joutuneensa kasittelemaan lapsen kanssa taman elamanhistoriaa. 

Piiloasiakkuus. Riihelaa (1996, 178-186) mukaillen lasten piiloasiakkuutta lasten-
suojelussa osoittaa se, ettei lasten kokemuksia ollut tarpeeksi ajoissa otettu 
huomioon, vaan riskitekijoiden kasaantuminen oli sallittu. Myos toimenpitei-
den aikuislahtoisyys ilmentaa lasten piiloasiakkuutta. Nama nayttavat toimi-
neen lastensuojelulaissa (Lastensuojelulaki 683/83 1 §) maariteltya lapsen oike-
utta vastaan. Varhaislapsuudessa kiihkeiden kehitysvuosien aikana lap set ovat 
jaaneet ilman tasapainoista ja monipuolista, kehitysta turvaavaa ja erityisen 
suojelun tarjoamaa kasvuymparistoa. Myos Kajava (1997, 138) ja Autti-Ramo 
(2000,410) ovat tutkimuksissaan havainneet lastensuojelussa vanhempien oike-
uksien menevan lasten hyvinvointiarviointien edelle. 

Piiloasiakkuuden havaitseminen lastensuojelulain toteutumisessa on las-
ten kannalta tarkeaa siksi, etta varhaiset, pysyvat ihmissuhteet turvaavat sijoi-
tukset ovat nayttaneet johtavan suhteelliseen hyvaan yhteiskuntaan sopeutumi-
seen. Vastaavasti myohaan tapahtuneet sijoitukset tai lasten kiertaminen pai-
kasta toiseen tai hairiintyneessa kodissa pitkaan oleminen ovat olleet tuhoisia 
lapsen persoonallisuudelle ja sosiaalistumiselle (Bardy 1989, 12-13). Rongan 
(1999, 37) mukaan lapset ja nuoret tarvitsevat itsetunnon ja muiden sisaisten 
selviytymisresurssien kehittymisen kannalta ennen kaikkea luottamuksellisia 
ihmissuhteita. Kayttaytymisen haavoittuvuutta voidaan estaa kasvatuksella, 
joka pyrkii tukemaan itsehallinnan kehitysta ja yksilollisyytta. Tutkimukseen 
osallistuneista lapsista vain isovanhemmille sijoitetuilla sisaruksilla oli koko 
ajan turvallisia ja vastavuoroisia ihmissuhteita, ja sen voi ajatella nakyneen hei-
dan tasapainoisuutenaan eri ymparistoissa. 

Eliimiinmuutoksia sijaisperheessii. Elamanmuutokset eivat rajoittuneet vain lasten 
biologisiin perheisiin, va an niita kohdattiin myos sijaisperheissa. Tama osoittaa 
ongelmien ylipaataan olevan osa elamaa, eivatka ne sijoitu vain tiettyihin on-
gelmaperheisiin. Sijaisperheissa kohdatut elamanmuutokset olivat negatiivisia 
ja osa traumaattisiakin. Kahkosta (1991, 73) mukaillen perheissa koetut elami-
sen vaikeudet voidaan maaritella tilannekriiseiksi, joita aineistossani olivat per-
herakenteen muuttumiset, sijaisvanhempien avio- ja avoerot, sijaisisan va kava 
sairastuminen ja biologisten vanhempien yllattavat yhteydenotot. 

Naiden tapahtumien merkitys lapselle on valittynyt vuorovaikutusproses-
seissa, siina mit en laheinen tunnesuhde hanella on ollut sijaisvanhempiin tai 
ainakin toiseen heista seka siina, miten aikuiset ovat lasta tukeneet (ks. Rutter 
1987, 321; Kumpulainen 1994, 90). Sosiaalityontekijoiden antamaa sosiaalista 
tukea lapset olivat saaneet verrattain vahan naissa koettelevissa tapahtumissa. 
Ainoastaan Leevin sosiaalityontekija oli kasitellyt Leevin kanssa perheen sis ai-
sia asioita, muut sosiaalityontekijat eivat olleet edes valttamatta olleet tietoisia 
tapahtumien kulusta. Elamankokemusten nakyminen lasten oireilussa pitaisi 
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ottaa huornioon lasta syyllishirnatta ja pyrkia yhdessa lasten kanssa kasittele-
rna an rnyos sijaisperheen sisaisia tapahturnia. Tallainen lahtokohta on rnyos 
ekologisen sosiaalityon rnukainen (ks. Kahkonen 1991, 72-73), ja tarkastelun 
kohteena ovat seka yksilon voirnavarat ja heikkoudet etta ulkoiset olosuhteet. 
Hurrneen (1995, 141) rnaarittelerna dynaarnisuus perheessa korostaa rnyos pro-
sessien tarkastelua. Rantalaihon (1993, 115) rnukaan rnonet sijaishuoltoon sijoi-
tetut lap set ovat kokeneet vaikeita asioita rnutta vaikeuksista huolirnatta suurin 
osa lapsista nayttaa sijoituksen paatyttya sopeutuvan yhteiskuntaan. Tarna 
vahvistaa sita nakernysta, etta perhesijoitus on edistanyt laps en etua vaikeista 
vaiheista huolirnatta ja etta ongelrnat eivat ole olleet pysyvia. 

Lastensuojeluongelmien sosiaalinen periytyvyys. Puolet lapsista (Leevi, Liisa, Lasse, 
Laura) oli toisen polven huostaanotettuja. Nain pienessa aineistossa rnaara on 
suuri, ja se todentaa usein havaitun lastensuojeluongelrnien sosiaalisen periy-
tyrnisen (Kyronseppa & Rautiainen 1990, 32; Forssen 1993, 107; Kivinen 1994, 
145). Rongan (1992, 38) rnukaan tutkirnuksissa on havaittu naisten laitoskasva-
tuksen olleen voirnakkairnrnin yhteydessa avioliiton ja vanhernrnuuden on gel-
rniin, jotka ovat johtaneet heidan ornien last ens a huostaanottoihin. Lastensuoje-
luongelrnien ennaltaehkaisyssa erityisen huornion kiinnittarninen varsinkin 
naisiin nayttaisi olevan keskeista (vrt. Engelbert 1994, 296). Toisaalta Hessle 
(1988) nakee huostaanoton yhtena osatekijana huono-osaisuuden siirtyrnisessa 
sukupolvelta toiselle (ks. Rantalaiho 1993, 116). 

Sisarukset unohdettu. Tutkirnukseen osallistuneet lap set olivat joutuneet eroon 
vanhernrnistaan rnutta rnenettaneet sisaruksensa. Lastensuojelukaytannoissa 
biologisen vanhernrnuuden korostarnisen aikakaudella sisarusten erottarninen 
toisistaan tuntuu hyvin ristiriitaiselta ja lasten piiloasiakkuutta tukevalta toi-
rnenpiteelta. Kaikkiaan viisi kahdeksasta lapsesta oli rnenettanyt sisaruksensa. 
Biologisten sisarusten rnerkityksellisyytta osoittaa se, etta seka koko elarnansa 
lastenkodissa asunut Aleksi etta Joel sisallyttivat biologiset sisaruksensa per-
heeseensa. Lasse ja Laura puolestaan rnainitsivat toisensa, rnutteivat aitinsa 
luona asuvaa sisaruspuoltaan. Biologisiin sisaruksiin oli yhteys rnyos Ilrnarilla 
ja Liisalla, vaikka heidan ornat kasityksensa jaivatkin kartoittarnatta. Jaakko ei 
rnaininnut biologisia sisaruksiaan, han ei ilrneisesti olekaan koskaan asunut 
heidan kanssaan sarnassa taloudessa. Sisarusten rnerkitysta osoittaa lisaksi se, 
etta erottarnattornat sisarukset Lasse ja Laura tuntuivat olevan erittain laheisia 
toisilleen ja siten toinen toisensa tukena. Tarnankin vuoksi isovanhernrnille si-
joituksen voi nahda lasten etuna. 

Valko sen (1995, 95) tutkirnuksessa biologinen sisaruus oli tutkituille nuo-
rille sijaisperheen sisaruussuhteita arvokkaarnpi. Hanen tutkirnuksessaan 12 
nuorella oli biologisia sisaruksia, heist a vain kaksi asui sisaruksensa kanssa ko-
ko ajan sarnassa perheessa. Muutoin sisaruuskysyrnys on sivuutettu lahes ko-
konaan suornalaisessa lastensuojelukirjallisuudessa. Nayttaa silta, etta sisaruk-
sia ei pideta rnerkityksellisina eika perhetta rnuutoinkaan vanhernpia laajern-
pana yksikkona, ja rnyos isovanhernrnat ovat jaaneet tarkastelujen ulkopuolelle. 
Ilrnio lienee rnyos kansainvalinen, koska australialaisen Gardnerin (1995, 165) 
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mukaan sisaruussuhteita ja erokokemuksia sisaruksista on tutkittu yllattavan 
vahan. Hanen mukaansa sisaruussiteet ovat kuitenkin aikuisiassa monille paa-
asiallisin emotionaalisen tuen lahde. Lapsuusaikana sisaruksen lasnaolo voi 
helpottaa sopeutumista traumaattisiin tapahtumiin ja/tai merkittaviin stressiti-
lanteisiin. Hanen mukaansa sisaruksensa menettaneet sijoitetut lap set nayttavat 
nykyisen tuen ohella menettavan tulevaisuudessa mahdollisen aikuisten sis a-
rusten tukiverkoston. Myos Lehtonen ym. (1997,32) pitavat sisarusten antamaa 
tukea erityisen tarkeana niissa tilanteissa, joissa vanhempien tarjoamassa tuessa 
on puutteita. Heidan mukaansa vanhempien poissaollessa sisarukset tarjoavat 
toinen toisilleen turvaa, hoivaa ja keskinaista ymmarrysta. Minusta lasten maa-
ilmojen tutkimuskaytannoissa sisarusten jattaminen huomiotta kertoo aikuis-
keskeisyydesta ja perhekasityksen kapea-alaisuudesta. Edella olevaan perustu-
en sisarusten jaamista lasten elaman ulkopuolelle voi pita a heidan riskiproses-
siaan kuormittavana. 

Avun puuttumisesta eliimisen vaikeuksia sijaisvanhemmille. Avun puuttuminen 
koski konkreettisesti vain kahden laps en perhetta ja valillisesti yhta perhetta. 
Aineistossa vanhemmilla ja/ tai lapsilla oli kuitenkin selvia ongelmia ja van-
hemmuus koettiin rankkana, mutta apua ongelmien selvittamiseen ei pidetty 
tarpeellisena. Vanhemmilla oli lukuisia epaonnistumisen kokemuksia avun ha-
kemisesta muualta kuin sosiaalitoimen instituutioilta, joten saattaa olIa, etta he 
kokivat paremmaksi yrittaa selviytya omin neuvoin. Lisaksi yhdet vanhemmat 
ilmaisivat pelkaavansa avun hakemista, he kokivat tulleensa arvostelun koh-
teeksi. Koetut elamisen vaikeudet (ks. Kahkonen 1991, 73) valittyvat vuorovai-
kutusprosessissa lapsiin, ja siksi ne osaltaan ovat kuormittamassa riskiprosessia 
(vrt. Rutter 1987, 325-329). Asian kasittely on tarkeaa, ja ongelmista puhumisen 
pitaisi kuulua perhehoidon ohjaukseen. Kahkosen (1991,55) mukaan sijaisvan-
hemmuuden yhtena onnistumisen kriteerina on pidetty sosiaalisen tuen saan-
tia. Myos Autti-Ramo (2000,410) painottaa vanhemmuuden jatkuvan tukemi-
sen merkitysta sikioaikana alkoholille altistuneiden last en perheissa. Hanen 
seurantatutkimuksessaan perhehoidossa olleiden lasten (27) vanhemmista suu-
rin osa (19) oli hakenut apua laps en kayttaytymisongelmiin. Hanen mukaansa 
nama ongelmat olivat paaasiassa toissijaisia ja siten ennaltaehkaistavissa tur-
vaamalla lapsen huolenpito, vaikka sikioaikainen alkoholialtistuminen herkis-
taakin lapset kayttaytymisen hairioille. 

Vanhemmat tunsivat jaaneensa avun ulottumattomiin erityisesti sairaala-
ja laakari-instituutioissa. He kokivat tulleensa mitatoidyiksi ongelmineen. Hei-
dan rooliaan oman lapsensa parhaana asiantuntijana ei ollut otettu huomioon. 
Tallaisesta kaytannosta on seurannut suorastaan haittaa seka lapsille (Leevi, 
Liisa) etta vanhemmille eika se suinkaan voi olla minkaan instituution toimin-
taperiaatteena. Siksi laakinnallisen kuntoutustutkimuksen kaytantojen saama 
kritiikki tuntuu oikeutetulta (esim. Mattus 1993, 90-93; Carpenter 1997, 173). 
Saattaa olIa, etta vanhempien kertoessa ongelmista, joissa yhdistyvat sijaisvan-
hemmuus, FAS, laps en luonne ja ao. ongelma, asiantuntija ei ole edes uskalta-
nut paneutua niihin, koska ne ovat ylittaneet hanen asiantuntemuksensa. Tata 
nakemysta tukee vanhempien kokemus heidan kierrattamisestaan asiantuntijal-
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ta toiselle. Mattuksen (1995, 39) mukaan avunanto ja sen hakeminen on ilmiona 
monimutkainen, eika jokaisen tarpeen tyydyttaminen ole niinkaan tarkeaa. En-
sisijaista on se tapa, jolla voimavarat saadaan kayttoon ja olemassaoleva tuki 
kohdalleen. Tahan lastensuojelun sosiaalityontekijan tyo voisi entista enemman 
kohdistua vanhempien tukemisessa. 

Vanhemmat kritisoivat myos auttamiskaytantoja ja siina erityisesti perhe-
neuvolakeskeisyytta. A vun saaminen edellytti perheneuvolakayntia, mutta 
perheneuvolan tarjonta oli liian suppea, jotta vanhempien avun tarpeeseen olisi 
voitu vastata. Aineistoni perusteella vanhemmille tarjottu emotionaalinen tuki 
ei ole ollut riittavaa, vaan he olisivat tarvinneet konkreettista apua. Tasta on 
esimerkkina Leevin isan kokemus "kilteista, ymmartavista psykologitadeista, jotka eivat 
sana mitaan". Emotionaalisen tuen on myos muissa tutkimuksissa todettu olleen 
riittamatonta (ks. Stone ym. 1988, 185). Toisaalta valta- ja vastuukysymykset 
ovat saattaneet olla epaselvia seka asiantuntijoille etta sijaisvanhemmille (ks. 
Forsberg, Kuronen, Poso & Rinta-Koskinen 1994, 179), mutta vanhempien toive 
lapsen tilanteeseen paneutumisesta seka perheiden tarpeiden ja toimintatapojen 
huomioonottamisesta ei tunnu ylitsepaasemattomalta tavoitteelta millekaan 
auttamisorganisaatiolle, (ks. Mattus 1993, 96-97). Perheiden kohtaamissa elami-
sen vaikeuksissa oli mukana myos kehityskriiseja, esimerkiksi koulusijoitukset 
ja -siirtymiset, joihin palaan myohemmin. 

Lastensuojelun sosiaalityontekijiin niikymiitOn raoli. Lastensuojelun sosiaalityonteki-
jalla on lakisaateinen velvoite turvata laps en kehityksen ja kasvun edellytykset. 
Tama nakyy tutkimusaineistossa sosiaalityontekijoiden raolissa ja ammatillises-
sa suuntautumisessa (ks. Kananoja & Turunen 1996, 77-90). Lapsen nakokul-
masta hyvan elaman edistaminen tuntuisi vaativan pitkajannitteisia ja moni-
puolisia, laps en edun varmistamiseen tahtaavia tukitoimenpiteita ja tyoskente-
lya lapsen kanssa (Rantalaiho 1993, 114-118; Kananoja & Turunen 1996, 91-92). 
Muutoin laps en edun nimissa tapahtuva tyoskentely on riittamatonta, ja se voi 
jopa tuottaa lapselle haittaa (ks. Rantalaiho 1993, 115). Tutkimuskontekstissani 
tulkitsen tata siten, etta jos sosiaalityontekijan omaksuma tyoskentelyraoli ei 
vahenna, muuta eika lievita lasten riskiprasessia, sita voi sitten tarkastella osal-
taan lasten riskiprasessia kuormittavana (vrt. Rutter 1987, 325-329). 

Lapsista kukaan ei maininnut sosiaalityontekijaa omaan elamanpiiriinsa 
kuuluvaksi, mutta se johtui monesta, myos tutkimuksen suorittamisesta johtu-
vista seikoista. Lasten elamassa sosiaalityontekijoiden raoli oli valillinen ja va-
hainen oikeastaan "yhta ja puolta" poikkeusta lukuunottamatta, joita tarkaste-
len suojaavien prasessien yhteydessa. Forssenin (1994, 53) havaitsema sosiaali-
tyontekijan raoli seurata lapsen til annetta etaalta tuntui olevan tutkimieni sosi-
aalityontekijoiden kay tanto. Sosiaalityontekijoiden ja lastensuojelun lapsiin 
kohdistama huolenpito, huoli ja toimenpiteet (tyo) nayttivat kohdistuvan biolo-
gisten vanhempien ja lasten suhteen yllapitamiseen. Ne koskivat neljaa lasta ja 
lyhytkestoisena lisaksi yhta lasta. 

Sosiaalityontekijat tapasivat lapsia verrattain harvoin. He sanoivat teke-
vans a kotikaynteja keskimaarin nelja kertaa vuodessa, kun taas vanhemmat 
puhuivat yhdesta kaynnista. Yhteistyosuhteen kesto vaihteli 1,5 vuodesta 6 
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vuoteen. Pitka aikavali tuntuisi laps en seurannan kannalta hyodylliselta. Tar-
keaa olisi myos yhden vakituisen aikuisen ihmisen olemassaolo laps en elamas-
sa, koska ihmissuhteet muutoin vaihtuivat. Siten asiakkaan tukijan, kasvun 
edistajan rooli tuntuisi helpommin syntyvan ja sailyvan (ks. Kananoja & Turu-
nen 1996, 89). Kuitenkin se vaatisi yhta vuosittaista tapaamiskertaa tiheampaa 
yhteistyota. 

Kahdella sosiaalityontekijalla oli selvia kontaktivaikeuksia lapsiin. Toinen 
heist a piti syyna siihen laps en kayttaytymista (Liisa), toinen naki syyn olevan 
itsessaan ja liian harvoissa tapaamisissa (Joel). Yhdelta lapselta puuttui koko-
naan kontakti sosiaalityontekijaan, mihin saattoi vaikuttaa se, etta lapsi oli las-
tenkodissa. Onkohan niin, etta lastenkodissa olevan lapsen sosiaalityontekija 
saa unohtua byrokraatin rooliinsa myos muissa yhteyksissa kuin minun aineis-
tonkeruuta koskevassa virhepaatelmassani (vrt. Kyronseppa & Rautiainen 1990, 
12-17; Kahkonen 1991, 42-49)? 

Sijaisvanhemmat eivat hahmottaneet sosiaalityontekijan kotikaynteja tu-
kena tai apuna itselleen. Ehka keskustelut ovat palvelleet paaosin muita tarkoi-
tuksia. Forsberg ym. (1994, 179-180) luonnehtivat sosiaalitoimistojen asiakas-
keskusteluja tuttavallisiksi ja hienovaraisiksi tilanteiksi, joissa ongelmien avoin-
ta esittamista ja kasittelya valtetaan mahdollisimman pitkalle. Saattaa olla, etta 
sosiaalityontekijoiden kaymat keskustelut ovat olleet samansuuntaisia, mista 
yhtena esimerkkina oli aineistossani Joelin sosiaalityontekija valttamiskayttay-
tymisineen. 

Viisi sosiaalityontekijaa piti rooliaan juridisena, ja rooliin sisaltyva lapsen 
edun ajaminen naytti toteutuneen hyvin yleisella tasolla. Sosiaalityontekijoiden 
kontakti lapsiin tapahtui sijaisvanhempien valityksella. Kananojaa ja Turusta 
(1996, 78; 89-91) mukaillen sosiaalityontekijoiden tyoskentelemista lasten kans-
sa pitaisi vahvistaa, jotta lasten tarpeita pidettaisiin ensisijaisina. Sosiaalityonte-
kijoiden kertoman perusteella vahvistamista tulisi tehda jo heidan koulutukses-
saan. Lapsen kasvun ja kehityksen tarpeista ei voi tietaa, jos lasta ei tunne. 

Viranomaisyhteistyon puute. Rantalaihon (1993, 117) mukaan lapsen edun toteut-
tamisesta ei sosiaalityontekija yksin voi olla vastuussa, mutta hanella voi yh-
teiskunnan edustajana olla velvollisuus organisoida, kaynnistaa ja pita a toi-
minnassa sita ammatillista ja ei-ammatillista joukkoa, jonka toiminta tahtaa lap-
sen edun toteuttamiseen. Aineistossani sosiaalityontekijoiden organisoimat yh-
teistyotiimit jaivat ainoastaan yhteen, mutta kaksi heista oli osallistunut paiva-
kodin jarjestamaan kokoukseen. 

Lasten elamassa oli kuitenkin turvauduttu lukuisten eri viranomaisten ja 
asiantuntijoiden apuun, josta olen koonnut liitteessa 4 olevan taulukon. Taman-
kaltainen tilanne nayttaa varsin yleiselta lastensuojelussa, ja vastaavasti kuin 
tassa, yhteistyota on luonnehdittu yleisella tasolla tiiviimmaksi mita se todelli-
suudessa on ollut (Forssen 1994, 54-55). Aineistossani tama ilmeni kahdella ta-
valla. Sosiaalityontekijat ilmoittivat yhteydenpidon perhetta tiheammaksi. Toi-
seksi eri osapuolet olivat tietavinaan toistensa tyosta, vaikkei heidan valillaan 
olIutkaan mitaan yhteistyota. Esimerkiksi Leevin terapeutti kertoi hyvin tieta-
vans a opettajan menetelmista, vaikkei han ollut koskaan tavannutkaan opetta-
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jaa. Samoin Lassen ja Lauran sosiaalityontekija puhui hanelle last en elamasta 
kantautuvista tiedoista. 

Muutamat sosiaalityontekijat pitivat hyvana sita, etta asiat hoidetaan suo-
raan sijaisperheen ja asiantuntijan kesken. Kuitenkin lastensuojelun sosiaali-
tyontekijan roolissa pitaisi olla lahtokohtana tied on valittaminen lasten asemas-
ta ja heidan puolelleen asettuminen, samoin kuin sijaisvanhempien tukeminen 
(ks. Kananoja & Turunen 1996, 89). Nama vaativat tehtavat eivat olleetkaan on-
nistuneet ulkopuolelta. Maenpaan ja Torrosen (1996, 10) mukaan laps i-
nakokulman etsiminen on jo kaynnistynytkin lastensuojelussa, mihin aineistoni 
perusteella tuntuisi olevan todella tarvetta. Tata tarvetta kuvastaa se, etta lasten 
elama oli pullollaan toinen toistaan merkittavampia elamanmuutoksia, joista 
sosiaalityontekijat saivat tietaa vasta jalkikateen. Vastuu siita, mita lapselle ta-
pahtui, oli epaselva, tai se naytti olevan paljolti sijaisvanhemmilla. Lastensuoje-
lussa on olemassa yhteistyon kannalta valmis organisaatio eri tyontekijoineen, 
ja sosiaalityontekijan vastuulla on antaa ammatillinen tietonsa asiakkaiden 
kayttoon (Rantalaiho 1993, 117), joten loppujen lopuksi sosiaalityontekijoiden 
toiminnan painopisteista vain on kysymys. Saman asian voi ilmaista Bardya 
(1996b, 178-179) mukaillen siten, etta tasta lastensuojelun metalapsuuden tilasta 
olisi paastava todellisen laps en luokse. 

Yhteistyon olemattomuus heijastui lasten elamaa sirpaloittavana. Yksit-
taista lasta ja hanen asioitaan tarkasteltiin ikaan kuin eri nurkissa eika tulokset 
kohdanneet missaan. Kokonaisvaltainen vastuun kantaminen jai auki. 

11.1.2 Sikioaikainen altistuminen alkoholille ongelmana lapsille 

Viihiin ja vaikeasti tavoitettava tieto. Lasten elamanymparistoissa tiedettiin FAS:sta 
vahan. Koettiin myos, etta FAS-tietoa yleensa on vahan ja etta sita tarvittaisiin 
enemman. Tiedon hankkimista pidettiin tutkimusjoukossa yleisesti vaikeana ja 
koulutustarjontaa vahaisena. Sijaisvanhemmista ainakin 7 piti omaa tietoaan 
FAS:sta puutteellisena, vaikka he olivat saaneet diagnosoidun laps en perheen-
jasenekseen ja vaikka he olivat elaneet useita vuosia laps en kanssa. Tutkimuk-
seen osallistuneisiin lapsiin tama tied on tarjonta vaikuttaa seka suoraan etta 
valillisesti (ks. Kleinfeld 1993a, 4-1; Morse & Weiner 1996,249). Ohessa Jaakon 
sosiaalityontekijan haastattelusta katkelma. 

"rnaa tota sijasperheelle lupasin alkuvaiheessa etta rna heille kirjallista rnateriaalia toirni-
tan niiku fassista sitten kavikin niin etta rnulla rneni sorrni suuhun siitahan ei ollukkaan 
rna rnenin kirjastoon niin rna en loytany sielta rnitaan rna luulin etta rna en osaa sita kat-
tella ja kysyin kirjastonhoitajalta sitten sielta ei ollukaan paljon rnitaan ". 

Sikioaikana alkoholille altistuneiden last en sijoituksen pysyvyyden ja onnistu-
misen on arveltu riippuvan siita, kuinka terveydenhoitohenkilosto ja sosiaali-
tyontekija valmistavat sijaisperhetta kohtaamaan kaikkia niita vaikeuksia, joita 
sikioaikainen alkoholille altistuminen on aiheuttanut (Autti-Ramo & Granstrom 
1996, 178; Autti-Ramo 2000, 410). Haapasalon ym. (1991, 16) mukaan perheen 
luulot, asenteet ja se leima, joka lapselle on annettu, vaikuttavat vahvasti siihen, 
millaisen kasvatusstrategian vanhemmat omaksuvat, mita lapsen oletetaan op-
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pivan ja mit en lapsen oletetaan kayttaytyvan. Mutta jos sikioaikaista alkoholial-
tistumista koskevaa tietoa ei ole, sita ei voi valittaa. Niukalla tiedolla ja sen yk-
sipuolisuudella kuormitetaan riskitekijaa, ja se os alta an saattaa edistaa oireyh-
tyman haittavaikutusten kertaantumista. 

Neljan opettajan kokemasta tied on niukkuudesta on esimerkkina Liisan 
opettaja, joka kertoi siita seuraavasti: "No maa oon ihan kaikista kirjoista yrittany lukee 
ja tuota (--) kirjallisuudesta yrittany saada eihan siita hirveesti 00 tietoo loppujenlopuksi mutta 
haluaisin kylla enemmankin koska naita nak6jaan meilla on melkein joka luokassa." Lassen 
toimintaterapeutit ja kolme sosiaalityontekijaa tunsivat omat tietonsa vahaisik-
si. Vain yhden ammattihenkilon tyonantaja (Liisan ja Ilmarin sosiaali-
tyontekija) oli jarjestanyt saannollisen koulutuksen FAS:aa kasittelevasta uudes-
ta tutkimustiedosta. Kaikkien edella mainitsemieni ammattirooli on kuitenkin 
hyvin keskeinen tiedonvalityksessa, lapsen ymmartamisen edistamisessa seka 
henkilokohtaisten kuntoutus- ja opetussuunnitelmien tekemisessa. Opettajien 
tied on puuttumiseen ja sen tarpeeseen on kiinnitetty laajasti huomiota (Isabell 
& Barber 1993,264; Kleinfled 1993b, 319-322; Wentz 1997, 94-95), mutta myos 
monien muiden ammattihenkiloiden, kuten sosiaalityontekijoiden, psykiatrien, 
laakareiden ja poliisien, on havaittu olleen tietamattomia oireyhtymasta ja sen 
vaikutuksista (Nybo Andersen & Olsen 1996, 298; DeVries & Waller 1997, 171-
172). 

Vuorovaikutussuhteessa lapseen tied on niukkuus vaikuttaa siten, etta tie-
don tarvitsijat kohtaavat vain olemassaolevan tarjonnan ja muodostavat sen 
perusteella omat kasityksensa. FAS-tiedon on todettu olevan stereotyyppista 
(esim. Cohen & Erwin 1994, 250). Tutkimusjoukossani ei ollut havaittavissa ko-
vinkaan runsaasti stereotyyppisia kasityksia, vaan last en yksilollisyytta paino-
tettiin eri tavoin. 

Stereotyyppinen tieto FAS-Iasten alyllisesta toimintakyvysta nakyi aineis-
toss ani siina, etta yksi isa (Ilmari) ja sosiaalityontekija (Liisa ja Ilmari) olisivat 
halunneet FAS:n sisaltyvan kehitysvammaluokitukseen, jotta lasten tulevaisuus 
olisi turvattu, sosiaalityontekijan sanoin, "etta hanelle pystyttaisiin turvaamaan ne pal-
velut jotka niiku hanta tukee niiku jatkossa eli se ee on ehka semmonen puuttuva etu (--) tulee 
eteen se ongelma etta kun fassi ei 00 kehitysvammaluokituksessa niin han hanta ei kehitys-
vammapuolelle tall hetkell oteta". 

Suomessa on vain muutama sikioaikaisesta alkoholialtistumisesta kiinnos-
tunut tutkija, ja he ovat julkaisseet artikkeleitaan laaketieteellisissa alan ammat-
tilehdissa (Autti-Ramo 1988; 1997; Halmesmaki 1989; Autti-Ramo & Granstrom 
1996). Ainoa sikioaikaista alkoholialtistumista koskeva vaitoskirja on julkaistu 
englanniksi (Autti-Ramo 1993), joten tied on hankkiminen vaatii oman paneu-
tumisensa. Vain joitakin tutkijoiden haastatteluja aiheesta on julkaistu sosiaa-
lialan ammattilehdissa (Palonen-Tikkanen 1987;1989). Lisaksi suomenkielisissa 
vammaisuutta kasittelevissa lahdeteoksissa sikioaikaista alkoholialtistumista ei 
juurikaan ole huomioitu. Esimerkiksi "Lasten erityishuolto- ja opetus Suomes-
sa" -teoksessa ei sisallysluettelossa mainita sikioaikaista alkoholialtistumista, 
mutta se on parilla lauseella esitelty alkoholistiperheen laps en ongelmia -
otsakkeen alIa (Runsas 1991, 661). Lastenneurologiaa kasittelevasta uudesta jul-
kaisusta (Sillanpaa, Airaksinen, Iivanainen, Koivikko & Saukkonen 1996) FAS 
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on vaikeasti loydeWivissa ja se hukkuu laaketieteellisen terminologian sekaan. 
FAS-diagnoosi on kuitenkin tunnistettu jo yli 20 vuoden ajan, ja Suomessa vuo-
sittain syntyvaksi arvoitujen FAS-Iasten lukumaara muiden alkoholialtistumien 
kanssa on kasvava, joten tied on tarvitsijoita on yha enemman. Tiedon puute on 
myos muuallakin koettu (Rice 1992; Kleinfeld & Wescott 1993; Morse & Weiner 
1996). 

Aineistossani yhden lapsen vanhemmilla oli tiedon valittajan rooli, johon 
FAS-Iasten vanhemmat ovat joskus joutuneet asiantuntijoiden vastaanotolla 
(Rice 1992,2; DeVries & Waller 1997, 171-173). Ilmarin vanhemmat olivat toi-
mittaneet kunnan sosiaali-, koulu- ja terveystoimeen sopeutumisvalmennus-
kurssilta saamaansa materiaalia. 

Muista vammaisryhmista poiketen sikioaikana alkoholille altistuneiden 
lasten vanhemmilta puuttui oma tukiyhdistyksensa, joka antaisi tietoa ja apua. 
Sen sijaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa on syntynyt FAS/FAE-tukiverkostoja ja 
toimintapisteita informaation levittamiseksi, tuen ja palvelujen tarjoamiseksi 
perheille, ammattilaisille ja laajemmin yhteiskuntaan, puhelimen kuumaa linjaa 
myoten. (Kleinfeld & Wescott 1993; FAS/E NATION 1995; Morse & Weiner 
1996; DeVries & Waller 1997). 

FAS:n epiiselvii luanne. PerusIiihtokohta FAS-oireyhtyman moniulotteisuuden 
ymmartamiselle on tieto (Murphy 1993, 199; Morse & Weiner 1996,263). Lasten 
elamanymparistoissa tiedon puute nakyi tietamattomyytena lasten kayttayty-
mispiirteiden neurologisesta perustasta ja sen vaikutuksesta last en kykyyn 
kontrolloida omaa kayttaytymistaan. Lasten kayttaytymista raivokohtauksi-
neen ja aggressiivisuuksineen pidettiin kasittamattomana eika sita aina hallin-
nut tavanomaisin kasvatusmenetelmin. Tassa nakyy FAS:n epaselvan luonteen 
vaikutukset laps en ymmartamiseen: se yllapitaa osaltaan riskiprosessia. (Ks. 
Murphy 1993, 199.) 

Epaselvyys johtuu diagnostisten kriteerien tasmentymattomyydesta, mui-
den diagnoosien tuntemattomuudesta ja myos tutkimuksen puuttumisesta. Vie-
Iii ei ole kehitetty menetelmaa, jolla kyettaisiin suoraan osoittamaan alkoholin 
aiheuttaman aivovaurion ja siita seuranneen hairiokayttaytymisen valinen suo-
ra yhteys. Silti sikioaikainen alkoholialtistuminen viittaa vahvasti aivojen pato-
logisuuteen (Streissguth 1990, 648; Morse 1993, 30; Streissguth ym. 1996, 162-
163; Dyer ym. 1997,52). 

Sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten kayttaytymisessa on havaittu 
seka yksilollisia etta yhteisia keskushermoston toimintahairiosta juontuvia on-
gelmia (Morse & Weiner 1996,249-265), joiden on ajateltu johtuvan lasten halut-
tomuudesta tai tahdottomuudesta (ks. esim. Kleinfeld 1993a, 4-6). Strattonin 
ym. (1996) maarittelemien diagnostisten kriteerien (ks. Mattson & Riley 1997, 3) 
yleistyminen saattaisi helpottaa entista paremmin lasten kayttaytymisen ym-
martamista, jossa Iiihtokohtana on tieto keskushermoston hairion vaikutuksista 
(Malbin 1993, 254; Morse 1993, 30-34). Vastaavasti tiedottaminen muista sikio-
aikaisesta alkoholialtistumisesta kertovista diagnooseista palvelisi samaa asiaa. 
Esimerkiksi Autti-Ramon (2000, 409-410) seurantatutkimuksessa sikioaikainen 
alkoholialtistuminen ja oppimisvaikeudet nakyivat siten, etta ARND-Iapsilla oli 
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enemman oppimisvaikeuksia kuin FAE-lapsilla, kun taas hanen mukaansa 
FAS-lapsilla oppimisvaikeudet ovat Suomessa vahaisia, vaikkakin heidan suori-
tustasonsa on alhainen. 

Keskushermoston toimintahairi6n luonteen ja kayttaytymisen neurologi-
sen perustan ymmartaminen on ensi askel my6s kuntoutuksessa yleensa ja eri-
tyisesti varhaiskuntoutuksessa, erilaisissa terapioissa ja henki16kohtaisten ope-
tussuunnitelmien laadinnassa. Tutkimukseen osallistuneilla lapsilla naiden 
saattoi nahda kietoutuvan negatiivisesti toisiinsa ja ruokkivan siten riskivaiku-
tuksia. Tata havaintoa tukee my6s neurologisia hairi6ita koskeva tutkimustieto. 
Haapasalon ym. (1991, 148) mukaan ongelmien neurologinen ja pysyva luonne 
pita a osaltaan ylla ongelmia ja johtaa helpommin laps en kokonaiskehityksen 
estymiseen ja hidastumiseen seka tata kautta ikatasosta jalkeenjaamiseen. Neu-
rologisten hairi6iden ja aivovaurioiden on todettu selvasti lisaavan psykiatrisia 
vaikeuksia (Ahonen & Korhonen 1995, 282-284). 

Sikioaikainen alkoholialtistuminen tiiyttiiii vamman kriteerit. Olen luokitellut lasten 
siki6aikaisen alkoholialtistumisen ja FAS:n todennak6iset seuraamukset ohei-
seen taulukkoon 28 lapsia luonnehtivista piirteista tekemieni arviointien perus-
teella. 

TAULUKKO 28 Lapsille siki6aikaista alkoholialtistumisesta aiheutuneet toiminnanvajavuu-
det ja haitat 

Toiminnan- Aleksi Leevi Joel Liisa Lasse Laura Ilmari Jaakko 
vajavuus/haitta 
Fyysiset piirteet + + ? + 
Tarkkaamattomuus + 
Yliaktiivisuus/ + + + + 
impulsiivisuus 
Kayt6shairi6 (+) + + + + 
Oppimisvaikeud et + + + 
Sy6misongelmat (+) + 
Sensorinen prosessointi/ + + + + 
psyykkiset hairi6t 
Koulusijoitus + + + + + + + 
Hienomotoriikka + 
Kehitysvamma/ + -+ 
kehitysviivastyma 
+esiintyminen, (+) vaistynyt, -+ kehitysviivastyma, ?ristiriitainen 

Kuorelahden (1998, 126) mukaan hairiintyneen kayttaytymisen luokitteleminen 
tuottaa huomattavia ongelmia diagnosoinnin ammattilaisillekin, koska paat6s 
on tehtava oireilun kuvauksen perusteella. Tietoisena tasta ja siita, etta joka ta-
pauksessa kayttamassani luokituksessa ja tutkimuskirjallisuudessa esiintyneis-
sa luokituskriteereissa on varmasti poikkeamaa, pyrin luokittelullani ensisijai-
sesti valittamaan ymmarrysta lasten kayttaytymista kohtaan unohtamatta las-
ten hoi don, kasvatuksen ja opetuksen seka muun kuntouttamisen valttamatt6-
myytta. Luokituksen tarkoituksena on pyrkia kuvaamaan siki6aikaista alkoho-
lialtistumista riskitekijana, joka aiheuttaa vakavia ja moniulotteisia ongelmia 
lapsille. Bronfenbrenneria (1997, 255) mukaillen nama ominaisuudet virittavat 
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sellaisia ympariston reaktioita, jotka estavat tai ehkaisevat psyykkisen kasvun 
prosesseja. 

Tarkkaavuus- ja kaytoshairioissa olen tukeutunut Suomen psykiatriyhdis-
tyksen julkaisemiin (1997, 47-49) Amerikan Psykiatriyhdistyksen kehittamaan 
DSM-IV:n diagnostisiin kriteereihin. Lasten tarkkaavuus- ja kaytoshairioiden 
astetta on maallikon vaikea maaritella, mutta kriteereissa mainittuihin ongel-
ma-alueisiin kuuluvat ongelmat esiintyivat vain yksittain, ja sen perusteella 
niita voi pitaa lievina. 

Eniten sikioaikaisesta alkoholialtistumisesta aiheutunut toiminnanvaja-
vuus nakyi siina, etteivat lapset olleet paasseet tai he eivat olleet selviytyneet 
yleisopetuksessa, vaan he kaikki olivat joutuneet erityisopetukseen. Erityisope-
tus toteutui jokaisella erillisena opetuksena eika kukaan lapsista ollut paassyt 
integraation piiriin. Mukautettu opetus oli paaosassa ja sita oli suositeltu kaikil-
Ie kahta lasta lukuunottamatta. Haapasalon ym. (1991,68-80; 163) mukaan mu-
kautettu opetus viittaa tavallista heikompaan kognitiiviseen suorituskykyyn ja 
oppilaiden tavanomaista suppeampiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Siten 
koulusijoitus lisaa haitan vaikutuksia myos pitkalla aikavalilla. Palaan koulusi-
joitukseen lahemmin myohemmin. 

Toiseksi eniten toiminnanvajavuutta aiheutui kaytoshairioista, mutta yh-
della lapsella ne olivat jo vaistyneet. Lasten lievia kaytoshairioita olivat tappe-
lui den aloittaminen, omaisuuden tahallinen tuhoaminen seka vilpillisyys, kuten 
napistely ja saantojen rikkominen. Tallaiset ongelmat johtuvat lasten heikosta 
impulssikontrollista ja vaikeuksista ennakoida oman kayttaytymisen seuraa-
muksia (esim. Tanner-Halverson 1993, 213-214). Streissguth ym. (1991, 587) 
mainitsevat jossakin tutkimuksessa havaitun FAS-Iapsilla varastelua. Ricen 
(1992, 7) tutkimuksessa suurimmalla os alIa FAS-Iapsista oli ilmennyt napiste-
lya, varastamista, ei-toivottavia ystavia tai epa sop iva a seksuaalista kayttayty-
mista. Cohenin ja Erwinin (1994, 232-250) tutkimuksessa (N = 29) sikiokehityk-
sen aikana huumaaville aineille altistuneilla lapsilla havaittiin kontrolliryhmaa 
enemman viitteita aggressiivisuudesta. Steinhaus en (1996, 241-243) havaitsi 
kouluikaisilla FAS-Iapsilla psyykkisen hairion kriteerit tayttavia sosiaalisia kon-
taktivaikeuksia, ja aineistossani tama nayttaisi koskevan kolmea lasta. Autti-
Ramon (2000, 406-411) seurantatutkimuksessa sikioaikana alkoholille altistu-
neista lapsista (N = 69) kolmasosalla oli kayttaytymisongelmia. Perhehoidossa 
olleilla lapsilla nama ongelmat olivat yleisempia kuin muilla, ja niihin olivat 
syyna varhaisen kiintymyssuhteen hairiot ja hoidon laiminlyonti, toistuvat hyl-
kaamiset, hyvaksikayttokokemukset ja lasten kohtaamat pelot. Taman perus-
teella Autti-Ramo (mt.) arvioi kayttaytymisongelmien olevan toisasteisia, vaik-
kakin sikioaikainen alkoholialtistuminen herkistaa lap set kayttaytymishairioil-
Ie. 

Kolmanneksi eniten toiminnanvajavuutta ja haittaa seurasi sensorisen pro-
sessoinnin vaikeuksista (Morse & Weiner 1996,257-258) tai psyykkisista hairi-
oista (Steinhaus en 1996, 227-245), yliaktiivisuudesta tai impulsiivisuudesta seka 
fyysisista piirteista. Luokittelin lasten ilmentamat kayttaytymispiirteet sensori-
sen prosessoinnin luokkaan kuuluvaksi, josta Aleksin, Leevin ja varsinkin Lii-
san kayttaytyminen tuntui saavan ymmarrettavan selityksen. Tasta viestivat 
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kosketteleminen, replmmen, kerroksittainen pukeutuminen, rakon ja suolen 
hallintavaikeudet ja perseveraatiot, kuten sanojen toistaminen, kuperkeikkailu 
seka raivokohtaukset maahan heittaytymisineen. Naita ongelma-alueita senso-
risen integraation terapia voisi kuntouttaa, ja jos vaikka hairiot eivat kohden-
tuisikaan suoraan sensoriseen prosessointiin, sen harjaantumisesta ei kuiten-
kaan ole mitaan haittaa. Ayresin (1984, 122) mukaan sensorisen integraation 
terapia auttaa muokkaamaan mukautuvaisia aivoja, joissa voi muodostua uusia 
neuraalisia yhteyksia vaurioituneiden tilalle. Sen avulla voidaan myoskin hel-
pottaa ja tehostaa viestin siirtymista neuronista toiseen. 

Steinhaus en (1996, 227-245) on eri ikaisia FAS-Iapsia koskeneessa tutki-
muksessaan luokitellut edella mainitut hairiot lasten psykopatologisuutta il-
mentaviksi, monimutkaisiksi psyykkisiksi hairioiksi. Hanen mukaansa ne vies-
tivat orgaanisesta aivovauriosta ja hairiintyneesta adaptaatiosta psykososiaali-
sessa ymparistossa. Hanen tutkimuksessaan ilmenneita, ikakaudesta toiseen 
sailyneita ongelmia olivat tutkimukseeni osallistuneilla lapsilla hyperkineettiset 
hairiot (yliaktiivisuus), poikkeavat tavat ja stereotypiat seka kontaktivaikeudet, 
aggressiivisuus (Ilmari, Jaakko, Joelkin). Keskittymiskyvyttomyys sellaisenaan 
koski kahta lasta (Leevi, Joel), ja yhdella oli emotionaalisia hairioita (Liisa), jotka 
yhdistyivat muihin vaikeuksiin. Steinhausenin (mt.) tutkimuksessa yleisia uni-
vaikeuksia ei lapsilla ollut. 

Yliaktiivisuus ja impulsiivisuus jakaantuivat lapsilla tasan siten, etta ku-
kaan heista ei saanut naita molempia piirteita. Kolme lasta oli yliaktiivisia (Lee-
vi, Joel, Jaakko), Jaakolla oli vain joitakin viitteita paivakodissa. Kaksi lasta oli 
impulsiivisia (Joel, Liisa). Nama molemmat kayttaytymispiirteiden luokat esiin-
tyvat verrattain yleisesti sikioaikana alkoholille altistuneita lapsia koskevissa 
artikkeleissa, vaikka tutkimustietoa onkin niista vasta hyvin rajallisesti (ks. 
esim. Dyer ym. 1997,52). Yliaktiivisuus ja hyperkineettiset hairiot ovat laaketie-
teellisina kasitteina lahella toisiaan (ks. Pesonen & Ponteva 1990, 203). FAS-
lapsilla niita on yleisimmin havaittu esiintyvan ikakaudesta toiseen, ja siksi nii-
ta pidetaankin psykopatologisuudesta viestivina piirteina (Steinhaus en 1996, 
228-232). Yliaktiivisuus on FAS:n diagnostisissa kriteereissa keskushermosto-
viitteena, kuten oppimisvaikeudet ja tarkkaavuushairiotkin (esim. Streissguth 
ym. 1997,28-29). Nama FAS:n haittatekijat saattavat tutkimukseen osallistuneil-
la lapsilla liittya myos lastensuojeluasemaan. Maenpaan ja Torrosen (1996,33) 
mukaan lastensuojelulapsilla on ollut keskittymiskyvyttomyytta tai levotto-
muutta koulussa. 

Jokaisen laps en fyysisia piirteita pidettiin ainakin yhdessa kasvuymparis-
tossa erikoisena, mutta luokittelin selvimmat FAS-piirteet kolmen lapsen (Alek-
si, Leevi, Jaakko) ominaisuudeksi. Heista kahdelle vanhimmalle pienikokoi-
suudesta oli tullut jo ongelma. Ilmarin piirteet poikkesivat tyypillisista piirteis-
ta, silla hanella oli pyoreat kasvot ja pitka ja kapea vartalo, ja siksi hanen piir-
teens a ovat taulukossa suluissa. Nayttaa silta, etta fyysisia piirteita taytyy pyr-
kia jo varhain kompensoimaan, ja lapsilla harrastukset, karate ja jaakiekko, saat-
toivat toimia tassa tehtavassa. Steinhausenin (1996, 227-24) tutkimuksessa FAS-
lasten poikkeavat fyysiset piirteet ennakoivat psykopatologisuutta. Spohrin ym. 
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(1993,907-910) tutkimuksessa kasvonpiirteet heikkenivat ian my6ta mutta po-
jilla pienipaisyys, lyhytkasvuisuus ja alipaino oli pysyvaa. 

FAS-Iapsilla on verrattain yleisesti eri tutkimuksissa havaittu oppimisvai-
keuksia erityisesti matematiikassa (Aronson 1984, 25; 1997, 21; Streissguth ym. 
1990, 662-668; Streissguth ym. 1996, 162). Tutkimukseen osallistuneista lapsista 
niita oli kolmella, ja ne keskittyivat lukemiseen ja matematiikkaan. Vain yhdella 
lapsella (Joel) oli varsinaisesti valikoivasti tarkkaavuushairi6ita, joista ei kui-
tenkaan seurannut oppimisvaikeuksia. Hanen toiminnassaan impulsiivisuus oli 
voimakkaampaa kuin tarkkaavuushairi6t. Kirjallisuudessa naita hairi6ita mai-
nitaan usein (Isabell & Barber 1993, 266; Autti-Ram6 1997a, 279; 1997b, 309; 
1997c, 124-125; Mattson & Riley 1997, 9-10), ja ne liitetaan my6s diagnostisten 
kriteerien yhteyteen keskushermoston toimintahairi6ta osoittavana (esim. 
Streissguth ym. 1991, 584). Saattaa olla, etta kayttamani luokitus on toisenlai-
nen, ja lasten impulsiivisuutta ja levottomuutta on yhdistetty tarkkaavuushairi-
6ihin (vrt. Steinhaus en 1996, 243). Sy6misongelmia oli varsinaisesti enaa vain 
yhdella laps ella, toisella ne olivat jaaneet menneisyyteen. 

FAS:n pysyvan vaurion luonne nakyy keskushermostohairi6sta seuran-
neessa lievassa kehitysvammaisuudessa (Streissguth ym. 1997, 28-29), mutta 
aineistossani vain yksi lapsi oli diagnosoitu lievasti kehitysvammaiseksi, eika 
sita kaikissa hanen eliimanymparist6issaan pidetty kovin selvana. Yhden lapsen 
kehitysta arveltiin viivastyneeksi, mutta se ei vaikuttanut hanen koulusijoituk-
seensa, eika opettaja pitanyt sita esteena yleisopetukselle. Koulusijoituksen pe-
rusteella lapset lukeutuisivat heikkolahjaisiin tai lievasti kehitysvammaisiin, 
mutta mukautetussa opetuksessa lasten kykyprofiili on havaittu hyvin vaihte-
levaksi (Haapasalo ym. 1991, 4-5; 82). Siten koulusijoitus ei valttamatta osoita 
lasten alyllisen toimintakyvyn tasoa, mita tukevat FAS-Iasten kognitiivista toi-
mintakykya ja alykkyytta koskeneissa tutkimuksissa havaitut heikkoudet (ks. 
Shriver & Piercel 1994, 173-175; Steinhaus en 1996, 233-238). Autti-Ram6 (2000, 
410) esittaa seurantatutkimuksessaan, etta hanen tutkimillaan FAS- ja FAE-
lapsilla (N = 26) kognitiivinen toimintakyky oli selvasti parempi kuin aikai-
semmissa tutkimuksissa. Hanen mukaansa tama nakyy my6s kliinisessa ty6ssa, 
koska harvoilla suomalaisilla FAS-Iapsilla on oppimisvaikeuksia, vaikkakin 
heidan suoritustasonsa on heikkoa. 

Naita edella esiintyneita, siki6aikaisen alkoholialtistumisen seuraamuksia 
voi Bronfenbrenneria (1997, 255-263) mukaillen pitaa kehitysta kiihdyttavina 
ominaisuuksina. Ne muovaavat ja ovat muovanneet lasten kehityksen kulkua, 
ja niilla on taipumus herattaa reaktioita ymparist6ssa. Seuraamukset kehityksel-
Ie ovatkin riippuvaisia juuri naiden reaktioiden laadusta. 

Kuvatakseni siki6aikaisen alkoholialtistumisen vakavuutta olen edella 
esittamani luokituksen perusteella rinnastanut siki6aikaisen alkoholialtistumi-
sen yksil611isena ominaisuutena vamman kriteereihin WHO:n vammaisuus-
luokituksen mukaisesti seuraavasti (Kansainvalisen vammaisten vuoden 1981 
Suomen komitean mietint61982:35, 30-31): 

siki6aikaisesta alkoholialtistumisesta aiheutui psyykkisia (esim. perseveraa-
tiot, levottomuus), fysiologisia (orgaaninen aivovaurio) ja anatomisia (esim. 
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kasvonpiirteet, pienikasvuisuus) rakenteen ja toiminnan poikkeavuuksia, jo-
ten taman perusteella sita voi pitaa vammana tai vauriona 
sikioaikaisen alkoholialtistumisen aiheuttaman pysyvan orgaanisen aivo-
vaurion (Streissguth ym. 1997,39) luonteesta johtuen siita seurasi taulukossa 
(TAULUKKO 28) esitettyja, monenlaisia toiminnanvajavuuksia, ja se aiheutti 
lukuisia, eri olosuhteisiin liittyvia ja muita toiminnanvajavuuksia, joten se 
ta yttaa toiminnanva ja vu uskri teerin 
sikioaikaisen alkoholialtistumisen haittaseuraamukset vammasta ja toimin-
nanvajavuudesta johtuvina vaikeuksina ja huono-osaisuutena rajoittivat las-
ten suoriutumista tehtavistaan ikaansa nahden normaalisti, esimerkiksi so-
siaalisessa toiminnassa ja koulunkaynnissa seka kanssakaymisessa aikuisten 
kera, joten sikioaikainen alkoholialtistuminen tayttaa luokitukseen sisalty-
van haitan maaritelman. 
Spohria (1996, 224) mukaillen enaa ei ole perusteltua tar kastella sikioaikais-

ta alkoholialtistumista vain harvinaisena ja erityisena lap suus ian sairautena, 
vaan pitkaaikaisvaikutteisena vammana, jolla on merkitysta lasten kehittymi-
seen ja joka aiheuttaa monenlaista haittaa ikakaudesta toiseen. Se puuttuu kui-
tenkin yleisesta vammaisuusluokituksesta. Taman lisaksi tutkimukseen os allis-
tuneiden lasten vammaisuudessa tulisi ottaa huomioon myos edellisessa luvus-
sa kasittelemani elamanhistorialliset tapahtumat, koska ne kietoutuvat yhteen 
sikioaikaisen alkoholialtistumisen kanssa kertaannuttaen toiminnanvajavuuksia 
ja haittavaikutuksia (ks. Horowitz 1992, 81). Nama molemmat riskitekijat kul-
kevat mukana last en arkipaivassa riskiprosessia kuormittaen. 

Kuntoutustutkimus ja kuntoutus sattumanvaraista. Sikioaikaisen alkoholialtistumi-
sen puuttuminen vammaluokituksesta saattoi nakya niin, etta lapsille suunnat-
tu kuntoutustutkimus ja kuntoutus puuttuivat, tai niita jarjestettiin vain sattu-
manvaraisesti. Niiden edellytyksena on laps en diagnosointi, jonka sikioaikai-
sessa alkoholialtistumisessa on havaittu olevan riippuvainen yksittaisista laaka-
reista ja heidan diagnosointihalukkuudestaan (Morse & Weiner 1996, 261-262; 
Nybo Andersen & Olsen 1996,298; Autti-Ramo 2000, 410). 

Diagnosoimattomuus koski kahta tutkimuksessa mukana ollutta sisarusta, 
joista toisella oli vastikaan kaynnistynyt kuntoutus hanen ollessaan 9-vuotias. 
Aidin raskaudenaikainen alkoholinkaytto oli ollut seka isovanhempien etta so-
siaalityontekijan tiedossa, ja isoaiti oli ollut synnytyksessa mukanakin, mutta 
ilmeisesti tieto ei ollut valittynyt hoitohenkilokunnalle. Molemmilla lapsilla oli 
oppimisvaikeuksia. Streissguthia ym. (1997, 25-39) lainaten niissa saattavat na-
kya diagnosoimattomuuden vaikutukset toisen asteen vaurioitumisena. Malbi-
nin (1993, 254) mukaan varhaisen diagnosoinnin ja hoidon laiminlyominen 
synnyttaa ja juurruttaa ajan mittaan psykopatologisuuteen viittaavia piirteita, 
kuten heikkoa itsetuntoa, eristaytymista ja defensiivista kayttaytymista. Diag-
nosointi on vaurion luonteen ymmartamisen ohella ensi askel kohdennetun 
kuntoutuksen suunnitteluun (Kallio 1996, 602; Morse & Weiner 1996,260-261). 
Diagnosoinnilla on myos yleisempaa merkitysta. Clarrenin ja Astleyn (1997, 50) 
mukaan ilman tasmallisia diagnooseja ja esiintymislukuja ei voida arvioida si-
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kioaikaisen alkoholialtistumisen ennaltaehkaisemisen tarvetta eika kuntoutuk-
sen vaatimaa rahoitusta. 

Toinen diagnosointiin sisaltynyt riskitekija oli se, etteivat sijaisvanhemmat 
olleet saaneet tietoonsa FAS-diagnoosia. Leevin vanhemmille se oli tullut yIla-
tyksena, ja he olivat kokeneet tietamattomyytensa erittain haitalliseksi. Asia oli 
pitkaan vaivannut Leevin sijaisisaa. Tietamattomyydesta oli aiheutunut ongel-
mia myos Leeville. Joelin aitikaan ei ollut ollut tietoinen diagnoosista, josta han 
kertoi nain: "Siis rna en tied a oliko [diagnoosi Joelin tullessa perheeseenl rnutta rnulle sita ei 
ainakaan kerrottu." Han ei kokenut sen haitanneen hanen kasvatustoimintaansa, 
mutta Joelille siita on saattanut aiheutua haittaa, koska hanen kuntoutuksensa 
oli alkanut vasta esikouluiassa. 

Aineistoni perusteella kuitenkaan pelkka lasten diagnosointi ei ollut johta-
nut mihinkaan, vaikka terveydenhuollossa painotetaan ensimmaisen ongelman 
havaitsijan toimenpiteisiin ryhtymisen merkitysta, tutkimuksia ja oireenmu-
kaista varhaiskuntoutusta (Koivikko 1996, 594). Diagnosoiduista kuudesta lap-
sesta vain kaksi nuorimmista oli paassyt asianmukaiseen laakinnalliseen hoi-
toon ja tutkimuksiin, mutta heistakin vain toinen oli saanut kuntoutusta. Yhden 
lapsen, Joelin, sairaalatutkimukset jaivat aidin tietamattomyyden vuoksi epa-
selvaksi, mutta hanella oli kuitenkin ollut sairaalakontakteja ja yksi terapiajak-
so. Muiden lasten sairaalakontaktit olivat tapahtuneet muista syista. Leevi ja 
Liisa olivat vanhempien yrityksista huolimatta jaaneet taysin sairaalajarjestel-
man ulkopuoielle. Kokonaisvastuuta lasten laakinnallisesta kuntoutustutki-
muksesta ja kuntoutuksesta ei tuntunut kantavan mikaan instituutio. Sap on-
Shevin (1989, 91-92) kayttaa tallaisesta lasten tunnistamisesta mutta tutkimatta 
jattamisesta kasitetta "underidentification", jota han pita a lapsille hyvin to deIli-
sena ja tuhoisana. Suomen kielessa aliarvioitu-kasite sattuu hyvin lahella mai-
nittuja toimenpiteita. Tassa voikin yhtya Ruohoon (1993, 101-102) siina, ettei 
humanistisen yhteiskunnan piirre voi olla se, etta se tunnistaa lasten ongelmia 
mutta jattaa seuraukset yksin heidan kannettavakseen. 

Minusta on aiheellista ihmetella suomalaisen terveyden- ja sairaanhoitojar-
jestelman sattumanvaraisuutta tassa kohderyhmassa. Nayttaa silta, etta sikioai-
kana alkoholille altistuneiden lasten on ajateltu sopeutuvan, ei kuntoutuvan 
(vrt. Virsu 1991, 4). Autti-Ramo (1997b, 321-313; 2000, 410) korostaa, etta alko-
holin suurkuluttajien lapsille olisi aina jarjestettava saannollinen, moniammatil-
linen seuranta ja yksilollisten vaikeuksien edellyttamat kuntoutustoimenpiteet. 
Toisaalta lasten diagnosointi, tutkimus ja kuntoutus saattavat olla riippuvaisia 
toisistaan siten, etta koko systeemin olemassaolo turvaa yksittaiset toimenpi-
teet. Lastenlaakareiden on havaittu olleen haluttomia diagnosoimaan sikioai-
kaista alkoholialtistumista ennen asianmukaisen hoitojarjestelman luomista 
(Morse & Weiner 1996, 261). Hoitojarjestelman tulisi perustua monitieteellisyy-
teen, silla vanhemmat eivat ole pitaneet riittavana pelkan laaketieteen tarjoa-
maa apua. Sen rinnalle he ovat kaivanneet psykiatrista/psykologista, kasvatuk-
sellista ja sosiaalista tukea. (Clarren & Astley 1997, 40-41.) Aineistossani sijais-
vanhempien kohdistama kritiikki perheneuvolajarjestelmaa kohtaan viestinee 
vastaavista kokemuksista. 
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Tassa tutkimuksessa last en tutkimatta jattaminen ja kuntoutuksen puut-
tuminen ei ollut myoskaan poistanut last en ongelmia, vaan haittavaikutukset 
olivat laajentuneet mm. keskittymis- ja oppimisvaikeuksiin, ongelmalliseen 
kayttaytymiseen ja Aleksin kohdalla jopa kehitysvammaisuuteenkin (ks. Haa-
pasalo ym. 1991, 147-153; Malbin 1993, 254). Morsea ja Weineria (1996,250-253) 
mukaillen suomalaisetkin sikioaikana alkoholille altistuneet lap set kuuluvat 
laajaan sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten joukkoon, joka on jaanyt il-
man apua. Tallainen tilanne lastensuojelussa on aiheuttanut puutteita lasten 
kasvun ja kehityksen turvaamiseen (vrt. Maenpaa & Torronen 1996, 11). Lasten 
lastensuojeluaseman vuoksi sosiaalityontekijoiden olisi pitanyt tyonsa puolesta 
huolehtia lasten ohjaamisesta kuntoutustutkimuksiin ja kuntoutukseen. 

Lasten terapiat olivat olleet riippuvaisia sijaisvanhempien aktiivisuudesta. 
Terapiajaksoja oli ollut ylipaataan vaikea saada, ja perheneuvolan roolia niiden 
saatelijana kritisoitiin. Sisallollisesti terapiat olivat minusta vaatimattomia. Yksi-
tyisten terapioitten toteutus ilman hoito- ja tulosvastuuta tuntui ikaan kuin 
hukkainvestoinnilta. Suomalaisissa sikioaikaista alkoholialtistumista koskevissa 
raporteissa kuntoutusta kasitellaan suosituksina, tutkimukset siita puuttuvat 
kokonaan. Kuntoutuksen suunnittelussa tarkeimpana edellytyksena pidetaan 
vakaita, lasta tukevia elamanolosuhteita (Ylitalo 1992; Autti-Ramo 1997b). Aut-
ti-Ramo (1997b, 321-313) suosittelee lasten yksilollisista ongelmista riippuen 
fysioterapiaa, puheterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta. Suurena ongel-
mana han pitaa lasten vaikeita psyykkisia oireita. Varhaiskuntoutus on osoit-
tautunut muillekin vammaisryhmille tulokselliseksi (esim. Carpenter 1997, 180), 
ja vaikka sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten ongelmia ei kyetakaan 
poistamaan, harjaannuttaminen, hyva sosiaalinen hoito ja huolenpito seka per-
heen tukeminen voivat helpottaa lapsen ongelmia ja parantaa heidan hyvin-
vointiaan (ks. Aronson 1984, 28; Autti-Ramo 1993, 82; Morse & Weiner 1996, 
250-253; Steinhaus en 1996, 244; Autti-Ramo 2000, 410). 

Aivojen muotoutuvuutta koskeva uusi tutkimustieto tarjoaisi optimistisen 
lahtokohdan myos sikioaikana alkoholille altistuneiden last en kuntoutukselle. 
Virsu (1991, 1-2) maarittelee kuntoutuksen ja normaalin kehityksen olevan 
hermoverkon jarjestaytymista. Hermoverkko on suhteellisen sekaisin kehityk-
sen alussa samoin kuin myos tietyn trauman tai neurologisen taudin seurauk-
sena. Tata tilannetta aineistossani kuvastaa parikin FAS:n luonnehdintaa. Alek-
sin omahoitaja kuvasi Aleksin FAS:n heijastuksia "radalta suistumisena" ja Lii-
san isa "ikaan kuin langat olisivat katkenneet" -vertauksin. Surullista tutkimuk-
seen osallistuneiden lasten kannalta on se, etta hedelmallisin kuntoutumisaika 
on heilta ohitse, silla kuntoutuminen varhaisvuosien jalkeen on tyolaampaa ja 
hitaampaa. Toisaalta heidan oma toimintakykynsa ja harrastuneisuutensa vah-
visti oikeansuuntaisia aivotoimintoja ja edisti siten kuntoutumista, mutta sita ei 
yksistaan voi pitaa riittavana (ks. Virsu 1991,43-45; 188). 
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11.1.3 Erityisopetus poikkeavuutta vahvistamassa 

Joutuminen mukautettuun opetukseen. Jo erityisopetuksen olemassaolo koulujar-
jestelmassa on viitoittanut lasten koulutien mukautettuun opetukseen. Jarjes-
telmana sita ei voi tarkastella lapsille suunnattuna erityispalveluna (vrt. Kuuse-
la ym. 1996, 137-174), koska se vahvisti lasten poikkeavuutta, irrotti heidat ko-
tiymparist6n vertaissuhteista ja rajoitti heidan tulevaisuuden mahdollisuuksi-
aan. (Ks. Sapon-Shevin 1989, 92-93; Haapasalo ym. 1991,68-80; 163-170.) Siksi 
se piti my6s ylla riskiprosessia. 

Psykometriset testit olivat suunnanneet lasten koulutien yleisen tavan 
mukaan erityisopetukseen (ks. Sapon-Shevin 1989, 92-93). Koulukypsyystes-
teissa oli varman tiedon mukaan kaynyt viisi lasta (Joel, Liisa, Laura, Jaakko, 
Ilmari), mutta todennak6isena voi pitaa my6s Aleksin testauksia, koska han oli 
aloittanut mukautetussa opetuksessa. My6skin Leevin testaamista voi pitaa 
koululykkaysvuoden perusteella lahes varmana. Haastatteluhetkella Jaakon ja 
Ilmarin testaus oli paraikaa meneillaan, ja tulosten perusteella Jaakkoa suositel-
tiin mukautettuun opetukseen. Ilmarin vanhemmat saivat paattaa itse koulu-
ratkaisusta, joten testin tulos ei siina vaikuttanut. Joka tapauksessa mukautettua 
opetusta oli tutkimuslapsille suositeltu hyvin yhdenmukaisesti. Yksil6suorituk-
sen painottaminen nain voimakkaasti salyttaa lasten harteille liian painavan 
taakan. 

Koulusijoitusta voi tulkita yksil6diagnostiseksi ongelmanratkaisuksi (ks. 
Naukkarinen 1998, 191-192) tai ongelmien yksil6paradigmaattiseksi tulkitsemi-
seksi (ks. Ruoho 1996, 175-176). Testitulokset ja lausunnot kuuluivat tutkimus-
hetkella jo elettyyn elamaan, mutta last en kannalta nain yhdenmukaiset testitu-
lokset sattumana antavat aihetta epailyyn, ja testeja voi arvioida liian hallitse-
viksi. Lasten elamassa negatiivisesti vaikuttaneet elamanmuutokset olivat ta-
pahtuneet juuri testausaikaan, joten ne ovat varmasti vaikuttaneet testikayttay-
tymiseen ja itse testitilanteisiin (ks. Johnson & Bradlyn 1988, 68-70; Kumpulai-
nen 1994, 97; Maenpaa & T6rr6nen 1996, 58-60). Tata nakemysta tukee my6s 
Ihatsun ym. (1996,223-224) erityisopetusta koskeva tutkimustulos, jossa havait-
tiin kasaantuneiden vaikeuksien, pitkan ajan kuluessa syntyneiden kognitiivis-
ten, emotionaalisten ja sosiaalisten ongelmien kokonaisuuden, olevan suu-
rimmillaan ensimmaisella luokalla. Lisaksi ala-asteella oli havaittavissa kasaan-
tuvien vaikeuksien lisaantymista. Tutkijoiden mukaan tallaiset ongelmat eivat 
ole koulussa syntyneita, vaan heijastavat yleisempia tekij6ita. My6s Haapasalo 
ym. (1991, 161) ovat havainneet erityisoppilaiden ongelmien kasaantumisen 
erityisluokkasiirroissa, joita olivat jouduttaneet paitsi neurologisen kehityksen 
ongelmat, usein my6s perhetilanteen kriisit. Sapon-Shevinin (1989, 92-93) mu-
kaan psykometriset testit poikkeavuuden tulkitsemisen mekanismina tukevat 
lapsen epaonnistumista. Tata erityisopetus vahvistaa yrittamalla muuttaa lasta 
sen sijaan, etta se pyrkisi lahentamaan koulua ja lasta ja hyvaksyisi lapset 
sellaisenaan. 

Yleisestikin vammaisten last en arviointia pelkastaan standardoiduilla ke-
hitystesteilla on kritisoitu (Apter 1982, 114-116; Sapon-Shevin 1989, 83-93; 
Thurman & Widerstrom 1990, 170-171; Maki 1994, 76). Yksil6diagnosointi ko-
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rostaa puutteellisuuksien arviointia, eika arviointimenetelmissa oteta huomioon 
kontekstia (Lehtovaara 1992, 163-170; Bronfenbrenner 1997, 238-244; Naukka-
rinen 1998, 192). Alykkyystestauksia on myos entisen apukouluopetuksen yh-
teydessa kritisoitu ankarastikin. Niiden tieteellista luotettavuutta ei ole pidetty 
hyvana, ja niiden kaytto on katsottu oikeutetuksi tulosten kaytannon sovellu-
tuksista saatavan hyodyn vuoksi. Ne eivat ole antaneet luotettavaa kuvaa apu-
koululaisten alykkyystasosta (Kivirauma 1987, 6; Matilainen & Vehmas 1994, 
98.) Sapon-Shevinin (1989, 89) mukaan on kiistatta osoitettu, etta alykkyystesta-
usten kehittaminen ja niiden suosiminen on kiihdyttanyt ja rutinoittanut alhai-
sen tulotason per heiden ja vahemmistojen lasten sijoittamista erityisopetukseen. 
Tasta vaestonosasta on tullut ihmisia, joita on maaritelty vain psykometrisesti, 
ei toiminnallisesti. 

Tutkimukseen osallistuneiden lasten ongelmien moni-ilmeisyyden perus-
teella testitulokset ovat olleet ennalta arvattavia. Mobergin (1979, 96) tutkimuk-
sessa oppilashavainnointiin vaikuttivat erityisopetusnimikkeet myos silloin, 
kun havaintoaines ei ollut stereotyypin mukaista, joten vastaava on saattanut 
tapahtua tutkimukseen osallistuneiden lastenkin kohdalla. Epailya vahvistavat 
osaltaan Ilmarin sijaisvanhempien perheen muiden last en erityisopetuskoke-
musten perusteella valitsema vaihtoehtoinen koulunkayntiratkaisu, Joelin va a-
raksi ratkaisuksi todettu sijoittaminen mukautettuun opetukseen seka lasten 
opettajien arvioinnit lasten integroimismahdollisuuksista yleisopetukseen. Aut-
ti-Ramo (l997b, 310; 1997c, 125) arvelee suomalaisten FAS-Iasten kouluratkaisu-
jen olevan vastaavia kuin esittamani, mutta hanen seurantatutkimuksessaan 
(2000, 406-411) sikioaikana alkoholille altistuneiden last en (N = 69) koulusijoi-
tukset olivat yllattavan toisenlaisia. Lapsista enemmisto (53) osallistui yleisope-
tukseen. Sikioaikana alkoholille altistuneille lapsille tama tulos on erittain kan-
nustava, ja se saattaakin ilmentaa aineistonkeruuni jalkeen tapahtunutta muu-
tosta erityisopetuksessa. 

Paivahoidon voi arvella valmentaneen lapsia erityisopetukseen, koska en-
nen kouluikaa ainakin viiden laps en kohdalla paivakoti oli maaritellyt lapsen 
tarvitsevan erityista hoitoa ja kasvatusta, ja todennakoisesti osallistunut myos 
koululykkayssuosituksiin. Tata yksiloparadigmaattisesti tulkitsemalla voi las-
ten sanoa paasseen osallisiksi erityisryhmille suunnatuista erityispalveluista, ja 
heidan voi katsoa tarvitsevan jatkuvaa tukea (ks. Kuusela ym. 1996, 137-174). 
Siten sikioaikaisen alkoholialtistumisen aiheuttaman toiminnanvajavuuden voi 
arvioida olleen niin laaja-alainen, etta se on vaikeuttanut lasten suoriutumista 
pitkaaikaisesti ja aiheuttanut heille haittaa rajoittamalla heidan suoriutumistaan 
tehtavistaan ikaansa nahden normaalisti (ks. Kansainvalisen vammaisten vuo-
den 1981 Suomen komiteanmietinto 1982: 35, 30-31). Tai toisin sanoen paiva-
hoito on epaonnistunut kuntoutustehtavassaan tai se kuntoutuksen ainoana 
muotona on ollut riittamatonta (vrt. Svard 1996, 90-91). 

Toisaalta lasten koulumuodon osuvuutta ja testituloksia mukailee heidan 
yleisopetuskokemuksensa (3 lasta) yhta poikkeusta lukuunottamatta (Joel), 
koska aia-asteella erityisopetukseen siirtaminen johtuu yleensa ensisijaisesti 
oppimisen vaikeuksista (Moberg 1985, 36; Blom 1996, 453; Kuusela ym. 1996, 
164). Yleisopetuksessa lasten tilanteet ovat olleet hyvin erilaisia, mutta siir-



243 

tosuositus on kuitenkin tehty alkuopetuksen luokilta. Yleisopetuksessa oli yri-
tetty selvita olemassaolevilla resursseilla, ja vain yhta siirtoa (Laura) voi pitaa 
liian aikaisessa vaiheessa tapahtuneena. Siirtoja tapahtuu yleisestikin aivan lu-
kukauden alussa, usein vasta puolentoista kuukauden koulunkaynnin jalkeen 
(Moberg 1985, 14-16). Tall6in kouluun sopeutuminen ei valttamatta ole viela 
paassyt alkuunkaan. Useissa kunnissa on meneillaan pehmea lasku tata alku-
vaihetta tasoittamassa. 

Alkuopetuksessa olisi ollut kayt6ssa pehmean laskun ohella monia resurs-
sitekij6ita lasten koulunkayntia tukemaan. Naita olisivat olleet pienet oppilas-
ryhmat, tukiopetus, laaja-alaisen erityisopettajan tuki seka avustajajarjestelma, 
lisaksi viela henkil6kohtaisen opetussuunnitelman mukainen koulunkaynti se-
ka oppilashuoltoty6ryhma (ks. Merilainen 1996,459-472). Tutkimusaineistossa 
nama tuen muodot vaihtelivat, mutta niiden merkitysta osoittaa se, etta nykyi-
sin yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa hyvin menes-
tynyt Joel oli saanut pisimman aikaa henkil6kohtaisen avustajan tukea yleisope-
tuksessa, painvastoin kuin Lasse, joka oli sisarensa tapaan jaanyt saamatta 
avustajan tukea. Lassen koulusiirrossa nakyy epaonnistumisen jaaminen hanen 
vastuulleen (ks. Sapon-Shevin 1989, 92-93), ja samalla yksil6diagnosoinnin 
puutteellisuuksia korostanut arviointi (ks. Naukkarinen 1998, 192). Nykyisen 
opettajan mukaan hanella oli ollut yleisopetuksessa henkil6kohtainen opetus-
suunnitelma ja laaja-alainen erityisopetuksen tuki, joiden avulla olisi voinut 
silloisen peruskoulusaad6sten mukaan opiskella ja joihin sisaltyi ajatus yksil61-
lisyydesta (ks. Liimatainen-Lamberg & Virtanen 1996, 427). 

My6skaan Leeville avustaja ei ollut jarjestynyt, ja vanhemmat mielsivat, 
etta koulupsykologi ei ollut heita tukenut tassa asiassa. Tassa nakyy Saloviidan 
(1998, 177) luonnehtima koulupsykologien ja erityisopettajien liittolaisuus, jossa 
psykologi vahvistaa itsestaanselvyyden (Ferguson 1989, 51). Sapon-Shevinin 
(1989, 87) mukaan opettaja onkin se, joka paattaa erityisopetussiirroista, ja ta-
man roolin halventamiseksi tarvitaan tueksi erilaisia psykologien suorittamia 
testeja. Mutta seka Lassen etta Leevin tapauksissa heidan ulkopuolellaan olleet 
resurssitekijatkin ovat saattaneet painaa siirtopaat6ksissa. Blomin (1996, 447-
448) kartoituksessa (N = 283) joka kolmas opettaja arvioi, etta erityisopetuksen 
jarjestamisessa oli syrjitty oppilaita. Se oli ilmennyt kielteisina asenteina, tar-
peiden mukaisen opetuksen selvana puuttumisena ja puutteina muissa opetus-
jarjestelyissa, oppimateriaaleissa ja opiskelutiloissa. 

Opettajien taipumus selittaa lasten kasvatuksellisia erityistarpeita yksil6-
keskeisesti, taito ohjata oppilaita seka kyky sietaa ja hallita erilaisuutta luokas-
saan ovat my6s saattaneet vaikuttaa siirtoprosessiin. Tunnettua on, etta oppi-
laan oletetaan sopeutuvan kouluun eika kiinniteta huomiota siihen, mit en kou-
lun koko kulttuuria voisi muuttaa oppilaan tarpeet paremmin huomioonotta-
vaksi (Lams a 1996, 78-81; Naukkarinen 1996,513-515; 1998, 192; Saloviita 1998, 
165-168.) Esimerkiksi alyllista jalkeenjaaneisyytta ovat opettajat pitaneet jo pit-
kaan integraatiota vaikeuttavana (Moberg 1996, 129-133; 1998, 146; Hakkinen & 
Vanhatalo 1997, 33). Vastaava suhtautuminen kouluun ja oppilaaseen saattaa 
nakya my6s lasten runsaissa koulusiirroissa. Nama siirrot eivat kuitenkaan ole 
tapahtuneet pelkastaan yleisopetuksesta erityisopetukseen, kuten suomalaisten 
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FAS-Iasten kohdalla yleensa (Autti-Ramo 1997b, 125), va an niita on tapahtunut 
myos erityisopetuksen sisalla. Vain yhdella lapsella (Liisa) oli ollut koko ajan 
pysyva koulusijoitus ja sarna opettaja. Muihin lapsiin verrattuna talla pysyvyy-
della on saattanut olla vaikutusta siihen, ettei hanen koulunkaynnissaan ollut 
minkaanlaisia ongelmia. Eniten koulusiirtoja kokeneella (Joel) puolestaan ei 
ollut oppimisvaikeuksia, sen sijaan hanella oli tarkkaavuushairiota, mitka siir-
tojen (5 kpl) perusteella tuntuu hyvin ymmarrettavilta. Siirtojen yhteydessa 
myos opettaja ja oppilastoverit olivat aina vaihtuneet. Sikioaikana alkoholille 
altistuneiden lasten yksilollisten, orgaanisten oppimisvaikeuksien ymmartami-
nen edellyttaa opettajalta hyvaa oppilaan tuntemista (Murphy 1993, 199; Autti-
Ramo 1997b, 279), jota ei siirtojen tiheyden perusteella ole opettajille ehtinyt 
juurikaan karttua. 

Sikioaikana alkoholille altistuneilla lapsilla nayttaa varsin yleisesti olevan 
vaikeuksia koulunkaynnissa (Streissguth ym. 1997,33-34). Naiden vaikeuksien 
johtaminen pelkastaan lapsista ja nojautuminen individualistiseen perusoletta-
mukseen "sina olet ongelma" eivat tunnu olevan riittava tarkastelunakokulma 
(ks. Saloviita 1998, 165-166). Tutkimukseen osallistuneille lapsille koulusiirrot 
ovat sisaltaneet monenlaisia opillisia ja sosiaalisia riskitekijoita omasta huo-
nommuudentunteesta, osaamattomuudesta, toverien menettamisesta jne. Pysy-
vyyden on havaittu ennakoitavuuden ja turvallisuuden ohella olevan yksi ym-
paristotekija, joka vaikuttaa FAS/FAE-Iasten selviytymiseen (Isabell & Barber 
1993,268). 

Monet haastattelemistani erityisopettajista pitivat omaa FAS-tietouttaan 
vahaisena, joten voi ajatella, etta yleisopetuksen opettajilla tilanne lienee sa-
mankaltainen. Siten tiedon niukkuus saattaa osaltaan vaikuttaa yleisopetukses-
sa naita lapsia kohdatessa (ks. esim. Isabell & Barber 1993,265; Murphy 1993, 
191). Diagnoosin kaanteisvaikutuskin saattaa nakya niin, etta lapsi leimautuu 
kykenemattomaksi (Winick 1993, 231). 

Koululla on keskeinen merkitys lasten sosiaalisen elaman muovaajana 
(Moberg 1996, 131). Koulusiirto on aina merkinnyt yksittaiselle, tutkimukseen 
osallistuneelle lapselle myos siirtymista luonnollisen elamanympariston ulko-
puolelle, ja silla oli ollut haitallisia seuraamuksia useiden lasten lahiympariston 
ystavyyssuhteille, vastaavasti kuin muillakin erityisoppilailla (Haapasalo ym. 
1991). Myos paivittainen matkustaminen kauas kotoa monivuotisen koulu-uran 
ajan tekee koulunkaynnista raskaampaa. 

Tutkimukseen osallistuneiden lasten koulunkayntimahdollisuuksien arvi-
ointiin on saattanut osaltaan vaikuttaa myos lasten elamantilanne, koska poik-
keuksetta tulokset olivat puoltaneet erityiskouluratkaisua - joutumista mukau-
tettuun opetukseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa on alempien sosiaaliryhmien 
todettu muodostavan erityisopetuksen paajoukon (Kivirauma 1989, 329; Haa-
pasalo ym. 1991, 7; Matilainen & Vehmas 1994, 99; Strommer & Jahnukainen 
1996,345). Ilmio ei ole vain meidan kulttuurillemme tyypillinen, vaan sarna on 
havaittavissa myos Yhdysvalloissa (Ferguson 1989, 33; Sapon-Shevin 1989, 87). 
Haapasalon ym. (1991, 7) mukaan arkikasitykset mukautetun opetuksen oppi-
laista, heidan taustoistaan ja ongelmistaan epaedullisten kasvuolosuhteiden 
seurauksina vastaavat melko pitkalle naita aiempia kasityksia. Naiden seikko-



245 

jen perusteella nayttaa huolestuttavasti kayvan ilmi koulun yhteiskunnallinen 
valikointitehtava ja erityisopetuksen asema last en syrjaytymista tukevana jarjes-
telmana (Polkki ym. 1994,43; Ulvinen & Siljander 1995, 42-50; Anundi 1996, 66-
77; Kuula 1996a, 11-12; 1996b, 86-105; Lamsa 1996, 78-93; Naukkarinen 1996, 
513-515). Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu lasten kannalta huomattava 
merkitysyhteys: kouluunsiirtymisvaiheessa lasten saavutustaso on korreloinut 
voimakkaasti perhetekijoiden ja laps en taitojen kanssa, mutta last en edistymi-
nen 7-11 vuoden iassa on ollut voimakkaasti yhteydessa kouluun liittyviin teki-
joihin (Rutter 1989,26). 

Nayttaa silta, etta koulusijoituksessa ja kouluissa taytyisi ottaa huomioon 
lasten ja erityisesti sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten eliima entista ko-
konaisvaltaisemmin, koska siina ovat mukana heist a riippumattomat vaikeudet 
(vrt. Kajava 1996, 20). Pelkkaan yksilodiagnostiikkaan tukeutuminen syyllistaa 
lapset niista heidan elamaansa kutoutuneista seurauksista, joihin heilla ei itsel-
liian ole ollut minkaanlaista osuutta. Myos Sapon-Shevin (1989, 94-95) kaipaa 
erityiskouluihin oppilaiden holistista ja moniulotteista arviointia. 

Institutionaalinen diskriminointi. Erityisopetuksen riskivaikutuksia korosti se, etta 
kaikki lap set oli suljettu normaalin koulun ulkopuolelle erillisiin erityiskoului-
hin. Taten lapsia on leimattu negatiivisesti ja tuotettu sosiaalista aliarvostusta, 
institutionaalista diskriminaatiota (ks. Biklen 1989, 5-16; Moberg 1998, 142; Sa-
loviita 1998, 173; Vehkakoski 1998, 118-120). 

Erityisopetuksen organisointi erillisiin erityiskouluihin ja muista luokista 
erillisiin erityisopetusluokkiin segregoiduiksi yksikoiksi ei tue norma lis aati ope-
riaatteen toteutumisen ensiaskelta eli fyysista integraatiota (ks. Virtanen 1994, 
12). Integraatio pitaa sis alIa an paljon laajempia asioita kuin erilaisten oppilai-
den yhdessa opettamisen. Kysymys on kaikkien yksiloiden hyvasta, oikeuden-
mukaisesta ja ihmisarvoisesta kohtelusta koulutuksessa seka kouluorganisaati-
on kehittamisesta palvelemaan taman tavoitteen saavuttamista. (Moberg 1998, 
137-143.) Sikioaikana alkoholille altistuneiden last en kohdalla heidan vamman-
sa ja eliimanhistoriansa seuraamuksia ei saisi nain laittaa heidan kannettavak-
seen. Esimerkiksi sosiaalisen periman kierre ja siina koulutuksen syrjayttava 
vaikutus on osoitettu useissa tutkimuksissa edelleen vallitsevaksi (Bardy 1989, 
57-58; Forssen 1993, 105-109; Kuula 1996b, 102-103), eika tallainen tulos tun-
tuisi olevan minkaan yhteiskunnan koulutuspolitiikan tavoitteena (ks. Ysseldy-
ke 1986, 22). Siksi lasten koulunkayntia tulisi pita a yhtena mahdollisuutena ta-
vanomaisempaan eliimaan, oman ikaluokan kanssa kasvamiseen, vertaissuhtei-
siin ja normaaleihin elamanymparistoihin. Kuulan (1996b, 103) tutkimuksessa 
ylaasteen erityisluokkien tytot olivat kokeneet olleensa ala-asteelta lahtien lei-
mautuneita, ja erilaisuus oli heilla subjektiivinen kokemus. Tassa mielestani on 
kyse myos yhteiskunnallisista toimenpiteista sosiaalisen periman katkaisemi-
seksi, lapsuuden politiikasta ja siita, mita on olla juuri lapsi tassa ja nyt (ks. Bar-
dy 1996b, 192; Marin 1996, 11-14). Biklenia (1989, 16) mukaillen kyse on sen 
juonteen katkaisemisesta, jossa osa oppilaista paasee ikaluokkansa sisapiiriliii-
siksi, kun taas osa eristetaan ulkopuolisiksi. Mielestani vallitsevaa paikallisen 
tason koulutuspolitiikkaa tulisi muuttaa niin, etta integraatio asetettaisiin ta-
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voitteeksi poikkeavuuden ennaltaehkaiserniseksi (ks. Biklen 1989, 16-22; Virta-
nen 1994, 12-13). 

Erilliset erityiskoulut nayttivat olevan lasten koulusijoituksissa hyvin vah-
yassa asernassa, ja erityisopettajienkin halu integraation kaytannon toteuttarni-
seen oli, kuten tavallista, lairneaa (Moberg 1998, 155-156). Yhdessakaan erityis-
kouluissa ei ollut kokeiltu integraatiota, eivatka lapset olleet paasseet siita os al-
lisiksi, vaikka kaikilla heilla arvioitiin olevan siihen rnahdollisuuksia ja vaikka 
kaksi erityiskoulua sijaitsi yleisopetuksen koulun kanssa sarnassa pihapiirissa 
yhteisine tiloineen. Toisessa naista kouluista koko erityiskoulun oppilaat olivat 
kolrnen erityisopettajan johdolla liikuntatunnilla, joten tuntuu silta, etta integ-
rointirnahdollisuuksia koulussa olisi ollut, rnutta ehka uusia ratkaisuja ei ollut 
viela huornattu. Muissa kouluissa integraatioasennetta kuvasi elavasti se, etta 
koulujen valista valirnatkaa pidettiin esteena. Harjaanturniskoulussa oli asiaa 
valrnisteleva kokous suunnitteilla lahitulevaisuudessa. Myoskaan lastentarhan-
opettajat eivat olleet tayden integraation kannalla, va an he pitivat integroitua 
erityisryhrnaa yksilointegraatiota parernpana. Steiner-esikoulussa ei ollut naita 
vaihtoehtoja, rnutta sita voi pita a tietylla tavalla norrnalisaatioperiaatetta rnyo-
tailevana, vaikkakin se poikkesi tavallisuudesta pedagogiikaltaan ja kotiyrnpa-
riston ulkopuoliselta sijainniltaan. 

Erityisopetus kuntoutusjiirjestelmiinii kuvitelmaa. Lasten erityisopetussijoituksen 
perirnrnaisena tavoitteena lienee ollut kuntoutus osana kokonaiskuntoutusta 
(ks. Virtanen 1994, 12-13; Strornrner & Jahnukainen 1996, 347). Siten last en eri-
tyisopetusta voi arvioida riskivaikutusten vahentarnisen ja rnuuttarnisen seka 
itsetunnon ja itseluottarnuksen tukernisen kannalta. 

Yksilollisten erityistarpeiden huornioonottarninen on lahtokohta, koska 
siten voitaisiin yksittaisten lasten riskivaikutuksia lieventaa ja koska erityisope-
tusta perustellaan juuri yksilonakokulrnasta (ks. Hautarnaki 1996,35-37). Taten 
paadytaan rnyos arvioirnaan erityisopetuksen tehokkuutta: kuinka siina otetaan 
huornioon yksilolliset erityistarpeet, kun suunnitellaan ja toteutetaan oppirnisti-
lanteita (ks. Kuorelahti 1996a, 70). Yksilollisyys erityisopetusta luonnehtivana 
piirteena (esirn. Jahnukainen 1995, 51; Moberg 1996, 130) ilrneni lasten kouluko-
kernuksissa vain rnuutarnana yksilollisena ratkaisuna. Tassa todentuu Hauta-
rna en (1996, 36) epaily opetuksen yksilokeskeisyyden harhasta. Kuitenkin eri-
tyisopettajien pitaytyrninen standardiohjelrnissa ja -rnenetelrnissa on varsin 
yleista, vaikkakin heidan tulisi pyrkia auttarnaan oppilaita, jotta he saavuttaisi-
vat sarnan oppirniskokernuksen kuin toisetkin, rnutta eri tavoin (Ferguson 1989, 
45). 

Yksilollisia ratkaisuja tutkirnusaineistossa olivat opetuksen henkilokoh-
taistarninen vapauttarnalla yksi oppilas vanhernpien aloitteesta englannin kie-
len opiskelusta, harjaanturniskoulussa laadittu, opettajan kayttoon soveltuva 
HOPS ja paivakodissa laadittu henkilokohtainen kuntoutussuunnitelrna. Yksi 
opettaja sanoi kayttavansa eriyttarniskeinona oppilaiden jakarnista tasoryhrniin, 
rnutta hornogeenisten ryhrnien rnuodostarninen ei ole eriyttarnista (Virtanen 
1994,43). Henkilokohtaisen opetussuunnitelrnan puutturnista opettajat peruste-
livat oppilaan oppirnisvaikeuksien vahaisyydella ja silla, etta oppilas selviytyi 
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erityisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. HOPS:sta on monia eri kasi-
tyksia (Oksanen 1997, 238), mutta tassa yhteydessa voi ajatella, ettei erityisope-
tusta ollut mielletty oppilasta kuntouttavaksi (ks. Ikonen 1997,220-221). Yksi-
lollisyys naytti olevan enemmankin kaukainen tavoite kuin kaytannon toimin-
taa ohjaava tapa. 

Erityiskouluissa ei myoskaan ollut panostettu erityisiin opetusmenetel-
miin lasten kuntouttamiseksi tai heidan yksilollisten erityistarpeittensa huomi-
oonottamiseksi, joten erityiskasvatus ei tassakaan osoittautunut olevan peda-
gogisesti mitenkaan erityista (ks. Hautamaki ym. 1993, 126). Erityisopettajat 
eivat kuitenkaan poikkea muista opettajista eivatka erityisopettajista. Ferguso-
nin (1989, 45) mukaan opettajien onkin havaittu suuntaavan opetukseen stan-
dardiohjelmilla ja -interventiolla, joita voidaan soveltaa ennalta maarattyihin 
tilanteisiin ja ongelmiin. Kahdessa koulussa oli kokeiltu pajatyoskentelya ja yh-
dessa luokassa oli tyoskennelty projektissa koulun ulkopuolella. Yhteis-
toiminnallista oppimista oli yhdessa luokassa. Nama menetelmat eivat kuiten-
kaan ole vain erityisopetukselle ominaisia. Mukautettuun opetukseen tuntuisi-
vat hyvin soveltuvan esimerkiksi erilaiset kognitiiviset kuntoutusmenetelmat, 
jotka ovat erityisopetuksessa nykyaan suosittuja ulkomailla (ks. Puustinen 1994, 
314). Meilla sellaisena on esitelty Feuersteinin opetusmenetelma (Lampinen 
1993, 194-207; Taipale 1993, 53-67). Lahjakkuutta, kognitiivisia prosesseja ja 
piirteita pidetaan nykyisin muuttuvina. Muuttuminen johtuu organismin ja 
ympariston jatkuvasta vuorovaikutuksesta. Psykologiset muutokset ja uudet 
kokemukset muuttavat psyykkista toimintakykya. Yksilon kognitiivisten pro-
sessien ja nykyisten kokemusten valinen ero johtaa optima ali seen kehitykseen. 
(Rutter 1989,26; Ahvenainen ym. 1994, 138.) 

Erityisopetus nayttaytyi hyvin homogeenisena myos opetussuunnitelmis-
sa (vrt. Ferguson 1989, 50). Opetussuunnitelmat olivat hallitsevia ja pysyvia, 
niita ei voitu ylittaa, vaikka oppilaan suoritustaso olisi vaatinutkin sita. Jos ottaa 
huomioon opettajien arvioinnit last en integrointimahdollisuuksista, niin ylitys-
ta suorastaan olisi pitanyt edellyttaa. Liisan vanhemmat pitivat mukautetun 
opetuksen vaatimustasoa alhaisena, ja Liisan opettajakin totesi, etta han olisi 
voinut vaatia Liisalta nykyista enemman. Edella esitettyyn perustuen nayttaa 
silta, etta opettajat ovat mieltaneet kaikkien oppilaiden oppimisedellytykset 
mukautetun stereotyypin mukaisesti. Mobergia (1979, 98) lainaten lapsiin on 
saatettu kohdistaa liian vahaisia odotuksia, mika on saattanut johtaa niukka-
virikkeiseen opetukseen. 

Kuntoutuksen perusajatukseen sisaltyy yhteistyo (ks. Maatta 1995, 3-4; 
Koivikko 1996, 602). Haapasalon ym. (1991, 161) mukaan tiivista ja hyvin suju-
vaa yhteistyota perheen, koulun, tutkivan tai hoitavan tahon valilla tarvitaan 
sita enemman, mita enemman oppilaalla on ongelmia. Tutkimusaineistossani 
koulu jai omaksi saarekkeekseen, yhteistyota opettajilla oli vain vanhempien 
kanssa. Opetuksen ja kuntoutuksen yhteensovittaminen on havaittu aikaisem-
minkin kangertelevaksi (ks. Liimatainen-Lamberg & Virtanen 1996,425). Hau-
tamakea (1996,45-46) mukaillen tata tilannetta voi kuvata heitteillejattona. Las-
tensuojelulain (683/83 7 §) mukaan kunnalle kuuluu vastuu oppilaille jarjestet-
tavasta tuesta ja ohjauksesta seka muista koulunkayntiin liittyvista tarpeellista 
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toimenpiteista seka oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten 
vaikeuksien poistamisesta. Toimenpiteet kuuluvat kunnassa koulupsykologille 
ja koulukuraattorille. 

Koulusiirroissa koulupsykologi oli ollut mukana kahdessa tapauksessa. 
Naissa yhteyksissa molempien lasten vanhemmat olivat kokeneet tulle ens a mi-
tatoidyiksi opettajan ja koulupsykologin paatoksenteossa, joten tamankaltaisel-
la yhteistyolla ja psykologin last en koulunkaynnin ohjaamisella (ks. Merilainen 
1996, 462) ei ollut saavutettu vanhempia tyydyttavaa lopputulosta, vaan pi-
kemminkin oli kylvetty katkeruutta. Koulusiirroissa sosiaalityontekijoista aino-
astaan yksi (Leevi) oli ollut mukana valillisesti, muille siirrot olivat tulleet ylla-
tyksena. Sosiaalityontekijan puuttuminen tallaisista, koko lapsen tulevaisuutta 
koskevien ratkaisujen tekemisesta, on toiminut suorastaan lapsen edun vastai-
sesti, koska han on jattanyt osallistumatta laps en nakokulman valottamiseen. 
Jalkikateen arvioiden nayttaa silta, etta he ovat olleet yhteiskunnan arvojen ja 
normien hiljaisen hyvaksyjan roolissa (vrt. Kananoja & Turunen 1996, 77; 89). 
Lastensuojelulasten koulunkayntivaikeudet ovat tunnettuja, mutta opettajien ja 
lastensuojelun valiset yhteydet ovat olleet lahes olemattomia (Maenpaa & Tor-
ronen 1996, 33). Lastensuojelun sosiaalityontekija voisi olla nykyista laajemman 
yhteistyon kaynnistaja ja organisoija, joka mukailisi meneillaan olevia verkosto-
tyoskentelykokeiluja (ks. Kajava 1996, 24-25). 

Erityisopetusta on arvosteltu siita, etta ratkaisuja tehdaan tassa ja nyt -ti-
lanteissa pohtimatta ollenkaan tulevaisuutta (Oksanen 1996, 496), joten laps en 
tasolla ratkaisujen vaikutusten arvioimiseen tarvittaisiin kaikki mahdollinen 
asiantuntemus. Nyt ainoastaan paivakodissa toimi moniammatillinen yhteistyo, 
joka tuki lastentarhanopettajien paivittaista tyoskentelya lapsen (Jaakko) kans-
sa, kuten myoskin vanhempien kanssa tehty paivittainen yhteistyo. Tosin tas-
sakaan tiimissa kaikki osapuolet eivat mieltaneet omaa rooliaan tarpeelliseksi 
eika lasta ja hanen perhettaan tukevaksi. 

Kouluissa oli valmiina organisaationa kouluterveydenhuolto, mutta lapsil-
la se nakyi vain yhden lapsen laboratoriovastausten valittajana. Kuitenkin sen 
puitteissa voisi tukea nykyista enemman vaikeistakin ongelmista karsivia lap-
sia, ja sen sijainti lasten luonnollisessa elinymparistoissa helpottaisi avun ha-
kemista. Nykyisin kyllakin vahennetaan eika suinkaan kehiteta koulutervey-
denhuoltoa, vaikka esimerkiksi lasten psykiatriseen hoitoon paaseminen on 
vaikeutunut. Tosin Blomin (1996, 449) kyselyssa seka opettajat etta vanhemmat 
pitivat kouluterveydenhuoltoa hyvin jarjestettyna, joten voi ajatella, etta tyydy-
taan sen perinteiseen rooliin. Toisaalta varsinaisen terveydenhuollon tilalle olisi 
tarvetta laaja-alaiseen psyykkis-sosiaaliseen oppilashuoltoon, johon myos Ihat-
sun ym. (1996,223-224) tutkimus nayttaisi antavan viitteita. 

Tassa tutkimuksessa koulupsykologi esiintyi vain koulusiirtojen yhteydes-
sa ja antoi tuolloin tukea vain opettajalle. Tutkimukseen osallistuneet lapset 
eivat olleet saaneet ennaltaehkaisevaa eivatka psykososiaalista tukea, mutta 
tassa he eivat poikkea muista suomalaisista oppilaista (ks. Merilainen 1996, 
459). Naissa niukoissa palveluissa saattavat nakya makrotason vaikutukset, silla 
aineistonkeruu sattui juuri lama-aikaan. Oppilashuoltoryhmien toiminta ei si-
ten nayttaytynyt oikeastaan mitenkaan eika myoskaan opetus-, sosiaali- eika 
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terveystoimen kesken ollut yhteisty6ta. Toimivana tallainen jarjestelma olisi 
ihanteellinen, kun se olisi osa lasten luonnollista elinymparist6a ja kun sen 
avulla voitaisiin turvata avun seka my6s terapiapalveluiden saaminen. Siihen 
ty6h6n tarvitaan moniammatillista ja perheen yhteista laps en kuntoutukseen 
tahtaavaa yhteisty6ta (ks. Sapon-Shevin 1989, 97-98; Haapasalo ym. 1991, 161-
162; Merilainen 1996, 471-427). Muutoin yksil61Iisyyden huomioonottamisen ja 
kuntouttamisen vaatimukset vesittyvat. Vaikka erityisopetuksessa oli kuntou-
tumista ja tehokkuutta edistavia tekij6ita, ei se pelkkana jarjestelmana ollut riit-
tava tutkimukseen osallistuneiden lasten kuntouttajana, joten arviointini perus-
teella kuntouttamista voi pitaa pelkkana erityisopetukseen kuuluvana metafo-
rana (ks. Saloviita 1998, 174). 

Erityisopetuksen pitkiiaikaisvaikutukset tukevat syrjiiytymistii. Erityisopetuksen pit-
kaaikaisvaikutusten arvioinnissa pitaisi lasta suojaavien tekij6iden olla keskei-
sia. Niita voin aineistoni perusteella arvioida vain jarjestelman tasolla (ks. Vir-
tanen 1994, 86-88). Lasten psyykkista selviytymista tukivat kouluviihtyvyys ja 
menestyminen seka hyva opettajasuhde, mutta taytyy muistaa, kuinka rajoite-
tuissa ymparist6issa nama my6nteiset kokemukset syntyivat. Sosiaalisten taito-
jen harjaantumiseen tavallinen vertaisryhma luonnollisissa elamanymparist6is-
sa antaisi parhaan kehittymiskimmokkeen (ks. Biklen ym. 1989,263-266). 

Psyykkisen selviytymisen tukemisessa ei ollut hy6dynnetty lasten vah-
vuusalueita, kuten liikunnallisia ja kielellisia taitoja tai leikkimista. Nama nivel-
tyisivat hyvin koulun taide- ja taitopainotteisiin oppiaineisiin, joita voitaisiin 
kayttaa nykyista enemman toimintaterapian tapaan kuntouttamaan lapsia (ks. 
Haapasalo ym. 1991, 160; Rathbun 1993, 313). Oppiaineisiin sisaltyvista 
mahdollisuuksista erityisoppilaiden kuntouttamisessa ei juurikaan keskustella, 
vaikka tata kautta saataisiin apua juuri sinne, missa sita eniten tarvittaisiin. 
Tutkimusaineistoissa esimerkiksi kuvataidekasvatus puuttui kokonaan sopeu-
tumattomien erityisopetuksesta, mika kertoo heikosta opetuksen laadusta (ks. 
Anundi 1996, 68). Kuvaamataito parhaimmillaan saattaisi tarjota erityisopetuk-
seen terapeuttisen ja kuntouttavan ulottuvuuden. Rathbunin (1993, 299) mu-
kaan siki6aikana alkoholille altistuneet lap set ovat usein vahvoja juuri kuvaa-
mataidossa. Yleisesti aivovauriolapset oppivat helpommin, kun puheeseen yh-
distetaan visuaalisia tai kinesteettisia vihjeita. Lasten visuomotoristen ongelma-
alueiden harjaannuttamisessa siita olisi my6s apua (ks. Haapasalo ym. 1991, 
147-153). Ehkapa terapian ja koulunkaymisen laheneminen voisi edistaa my6s 
integraation toteutumista. 

Koulu-uran pysyvyyden, suppeiden jatko-opintojen ja ty6mahdollisuuksi-
en seka vahaisten valintamahdollisuuksien vuoksi erityiskoulusijoitus katkee 
sisalleen syrjaytymisen uhkan (ks. esim. P6lkki ym. 1994,43). Tahan kohdistui 
my6s vanhempien huoli. Kun tahan yhdistaa tutkimukseen osallistuneiden las-
ten kuntoutuksen puuttumisen ja negatiiviset kasaantuneet elamanmuutokset, 
lasten kokonaiskuntoutus olisi valttamat6nta. Sen mahdollistamiseksi minusta 
olisi seka lasten yksil6llisen edun mukaista etta yhteiskunnallisesti kannattavaa 
jarjestaa terapiahenkil6kuntaa kouluun. Talla en tarkoita erityisopetuksen me-
dikalisoimisen lisaamista (esim. Biklen ym. 1989,262), vaan vastaavaa jarjestel-
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maa kuin paivakodeissakin, terapian arkipaivaistamista. Paivakodeissa on ollut 
erityishenkilokuntaa aina siita lahtien kun vammaisia lapsia on integroitu pai-
vakotiryhmiin (Hanninen & Valli 1986, 187-192). Vaasassa tata on kokeiltu 
MBD-Iasten opetuksessa ja siita on saatu kannustavia tuloksia (ks. Haapasalo 
ym. 1991, 169). 

Yleis- ja erityisopetuksen yhteisista tavoitteista ovat tutkimukseen os allis-
tuneilla lapsilla korostuneet oppioikeus seka opetuksen tehokkuus. Sen sijaan 
normalisaation, kokonaiskuntoutuksen, poikkeavuuden ja oppimisen esteiden 
ennaltaehkaisyyn ei ollut ollenkaan paneuduttu. (Ks. Virtanen 1994, 12-13.) 
Tassakin erityisopetuksen tehokkuus nailta os in on jaanyt symboliseksi ja lasten 
poikkeavuutta vahvistavaksi (ks. Saloviita 1998, 172-174). Tavoitteena on kui-
tenkin ehkaista ja poistaa yksiloiden ja ryhmien yhteiskunnallista syrjaytymista 
ja huono-osaisuutta. Tasta seuraa opetukselle ja kuntoutukselle psykososiaali-
nen ulottuvuus. (Murto 1996, 35.) Siksi koulusijoituksella on todella vaikuttava 
osuus lasten elamassa, ja sen arvioimisen ei pitaisi suinkaan perustua tassa ja 
nyt -tilanteisiin. 

Yksi sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten tulevaisuutta koskeva 
riskitekija oli era an isan ja yhden sosiaalityontekijan toiveessa FAS:n sisallytta-
misesta kehitysvammaluokitukseen palvelujen saantia turvaamaan. Tama huoli 
on lasten aseman perusteella taysin ymmarrettavaa mutta FAS-Iasten toiminta-
kykya aliarvioivaa (ks. Autti-Ramo 2000, 410). Kasvatuksen kannalta kehitys-
vammaiseksi diagnosoiminen on deterministista. Erityisopetuksen pitaisi eh-
kaista ennalta oppimisen esteita ja kouluvaikeuksien syntymista seka tukea op-
pilaan kehitysta, kasvua ja oppimista (Virtanen 1994, 15). Niinpa edelleen avoin 
peruskysymys on se, miten tarjota sikioaikana alkoholille altistuneille lapsille 
heidan tarvitsemaansa erityisopetusta ja ajoittaa se oikein (ks. Kuusela ym. 
1996, 174). Vastaukseksi kavisi ainakin osittain se, etta yksilollisyyden annettai-
siin ohjata kaytannon toimia ja suosittaisiin lasten luonnollisia elamanymparis-
toja (Ahvenainen ym. 1994, 138; Hautamaki 1996, 35-49; Moberg 1996, 132; Iko-
nen 1997, 29). Ikosen (1998, 221) mukaan syrjaytymisen vaihtoehtona yksilolli-
nen koulutusura ja kuntoutukseen pohjautuva opetus tukevat lasta ja nuorta 
kohti itsenaista elamaa. Yksilollisen koulutusuran lahtokohtana on nykyisin 
henkilokohtaisen opetuksen jarjestamista koskeva suunnitelma. Toisena tavoi-
teltavana asiana olisi opetuksen toteuttaminen lasten luonnollisissa elamanym-
paristoissa omien ikatovereiden joukossa. TEita tukee Seppasen (1993, 280) na-
kemys siita, etta suomenkielisessa Suomessa on paljon mukautettuja luokkia ja 
kouluja, vaikka monet naiden oppilaista, erityisesti sosiaalisesti sopeutuneet 
lapset ja nuoret, voisivat opiskella joustavassa koulussa ikatovereidensa joukos-
sa omassa tahdissaan. 

Eristymisen ja syrjaytymisen raskaat taloudelliset seuraamusvaikutukset-
kin ovat yleisesti tunnettuja (esim. Laakso 1997, 8-9). Tarvitaan siis toimenpitei-
ta, ja ehkapa ratkaisut liittyvat osittain yksittaisen lapsen kohdalla henkilokoh-
taiseen laps en etujen puolustamiseen. Tasta tutkimusaineistossa oli esimerkkina 
sijaisvanhempien valinta steinerkouluratkaisusta. Saloviita (1998, 178-179) ei 
kuitenkaan pida yksilollisia ehdotuksia ja tied on lisaamista kestavina toimenpi-
teina. Hanen mukaansa tarvitaan koululaitoksen ulkopuolisia voimia ja yhteis-
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kunnallisia ratkaisuja, jotta koulussa voidaan tehda perusteellisia uudistuksia ja 
ottaa kayttoon oppilaskeskeinen kasvatus. Myos Ysseldyke (1986,22) pitaa yh-
teiskunnan harjoittamaa koulutuspolitiikkaa erityisopetuksen voimallisimpana 
saatelijana. Minusta tarvitaan molempia tarjoamaan lapsille mahdollisuuksia. 
Kunnan tasolla uudenlaisista erityisopetusratkaisusta oli tutkimusaineistossa 
esimerkkina alisuoriutujien luokkamuoto, vaikka se olikin taysin segregoitua 
erityisopetusta, mutta yleisopetuksen opetussuunnitelman toteuttajana silla 
avataan mukautettua laajempia jatkokoulutusmahdollisuuksia. Yhteiskunnan 
tasolla muutosesimerkkina voi pitaa vuonna 1986 kaynnistettya erityiskasva-
tuksen (ERY) yhteistyoprojektia (ks. Lempiainen 1996, 139), joka ehkaisee kou-
lutuksen syrjayttavaa vaikutusta. 

11.2 Suojaavaa prosessia valittavat mekanismit 

Suojaavaa prosessia ennakoivat valittavat mekanismit sisaltavat tekijoita, joita 
olen last en tapauskertomuksissa nimennyt suojaavaa prosessia tukeneiksi teki-
joiksi. Rutteria (1987, 325-329) lainaten naita tekijoita valittavat mekanismit, 
jotka vahentavat riskivaikutuksia lieventamalla ja muuttamalla riskitekijaa. Ne 
vahentavat riskitilanteille altistumista ja negatiivisia ketjuuntuneita seuraamuk-
sia, lisaksi ne tukevat itsetuntoa ja itseluottamuksen rakentamista seka avaavat 
mahdollisuuksia. Suojaavaa prosessia tukeneet tekijat nayttivat keskittyvan 
kolmeen valittavaan mekanismiin, joita olivat last en ominaisuudet, sijaishuolto 
ja erityisopetuksen vahvuudet. 

11.2.1 Lasten ominaisuudet 

Aktiivisia toimijoita. Sikioaikaisen alkoholialtistumisen tuottamien haittojen ja 
turhautumisien rinnalla on erittain tarkeaa tarkastella lasten taitoja ja kyvyk-
kyytta ja panostaa heidan vahvuuksiinsa (Groupe Grovers 1993,51-53; Klein-
feld 1993b, 316; Morse 1993, 36; Rathbun 1993, 321-313). Hallitsevana olevan 
negatiivisen stereotyypin sijaan on jo aika pyrkia kohtaamaan ainutlaatuinen 
yksilo omine piirteineen ja vahvuuksineen, joita Bronfenbrenneria (1997, 255-
263) mukaillen voi nimeta kehitysta kiihdyttavaksi piirteiksi. Ne ovat henkilo-
ominaisuuksia, jotka virittavat tai ehkaisevat sellaisia ympariston reaktioita, 
jotka estavat tai edistavat psyykkisen kasvun prosesseja. Kehitysta kiihdyttavat 
piirteet herattavat pitkan ajan kuluessa tietyissa ymparistoissa ilmetessaan 
yleensa jatkuvaa vastavuoroista ympariston palautetta. Taten vahitellen syntyy 
yksilon persoonallisuus. Yksikaan ihmisen ominaisuus ei ilmene eika vaikuta 
kehitykseen eristyksissa. Jokainen ihmisen ominaisuus on vaistamatta sidoksis-
sa tiettyihin ymparistoolosuhteisiin ja loytaa niissa seka merkityksensa etta tay-
den ilmaisunsa. Sen vuoksi henkilon psyykkiset ominaisuudet ja ymparisto 
ovat aina vuorovaikutuksessa. 
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Tutkimukseen osallistuneista lapsista kaksi luonnehti omaa itseaan myon-
teisesti, yksi puolestaan kuvasi itseaan negatiivisesti. Muiden kasitys itsestaan 
oli viela epaselva. Tassa saattoi nakya vaikeuksia tietoisessa kielellisessa itsensa 
erittelyssa, joka taitona kehittyy kuitenkin ian myota (Kaariainen 1988, 21). 
Muun haastattelutiedon perusteella lasten ominaisuudet kertoivat aktiivisesta 
toimijuudesta. Tasta olkoon elamismaailman esimerkkina Aleksin kertoma: 
"onhan mulla siis ylipaataan harrastuksia niin paljon kun maa jaksan tehda (--) mutta kolme on 
karate partio ja laskettelu partio ja laskettelu on samaan tai samana paivana". Ymparisto vas-
taa naihin ominaisuuksiin, ja sita kautta ne vaikuttavat kehitykseen. Lasten 
omien kasitysjarjestelmien vaikutuksesta heidan myohempaan kehitykseensa ei 
viela ole todisteita. (Bronfenbrenner 1997, 259-260.) 

Lasten vahvuusalueet. Lasten vahvoja alueita kuvaamaan olen valinnut esimer-
kiksi Liisan opettajan nakemyksen. Han kertoi seuraavasti: "Liisa on hyva aika mo-
nessakin asiassa Liisa on hyvin tota taitava kasistaan hyva piirtamaan vaikkakaan ei oikein 
usko itseensa valttamatta aina han on hirmusen taitava han (--) on oikeen liikunnallinen han 
paihittaa kylla pojatkin monissa asioissa (--) sitten han on hyvin taitava no lukemaan ja kirjot-
taan juttuja." Lasten subjektiviteetti nakyy talla alueella monipuolisesti. Lasten 
hallitsemat taidot ja kyvykkyyden osoitukset vahvistivat lasten itsetuntoa ja 
itsearvostusta ja siten myos suojaavaa prosessia. Taidot osoittavat lasten olevan 
aktiivisesti mukana omassa kehitysprosessissaan aktiivisina, tahtovina ja toimi-
vina yksiloina. (Ks. Vehkakoski 2000, 70.) Lasten vahva puoli oli myos jousta-
vuus. He ovat sopeutuneet annettuihin ymparistoihin ja kestaneet rajuja ela-
manmuutoksia. Nama viestivat osaltaan lasten sosiaalisista taidoista ja toimin-
takykyisyydesta (ks. Haapasalo ym. 1991,95-97; Polkki ym. 1994,34-36). Muis-
ta lasten vahvuusalueista olen koostanut oheisen taulukon 29. 

TAULUKK029 Lasten vahvuusalueita 

Lapsi Omatoi- Sosiaali- Vertais- Liikun- Leikkitai- Koulu- Hienomo-
misuus suus suhteet nallisuus dotl menestys toriikka 

toiminta 
Aleksi + + + + + 
Leevi + + + + + 
Joel + + + + + 
Liisa + + + + + 
Lasse + + + + 
Laura + + (+) + + 
Ilmari + + + + 
Jaakko + + + + + + 
+ = eri kasvuymparistoissa arvioitu myonteiseksi, - = ei viela koulussa 

(+) = itse arvioi itsensa 

Vahvuudet olivat myos yksilollisia, mutta yhteisena kaikilla oli kolme vah-
vuusaluetta: omatoimisuus, liikunnallisuus ja leikkitaidot tai toiminta, johon 
sisallytin harrastukset. Harrastusten merkitys on suuri, silla Ronka (1999, 37) 
havaitsi tutkimuksessaan ohjatun harrastustoiminnan olevan lapsilla ja nuorilla 
yksi ulkoisia negatiivisia tapahtumaketjuja estava toimenpide. 

Saannollisia harrastuksia oli viidella tutkimukseen os allis tune ella lapsella. 
Omatoimisuus oli myoskin yksi vahvuus, ja se ennakoi osaltaan toimintakykyi-
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syyWi. Se on valttamaton edellytys kaikelle kehitykselle. Tassa tutkimani lapset 
muistuttavat normaalisti kehittyneita lapsia, eivatka he enaa vaatineet arkiela-
man askareissa ja toimintojen oppimisessa kovinkaan paljoa ohjausta. Minusta 
tama on erittain myonteinen asia monien FAS:n aiheuttamien neurologisten 
vaikeuksien keskella. Tama vahvistaa lasten itsenaistymisen edellytyksia ja hei-
dan itseluottamustaan. (Ks. Haapasalo ym. 1991, 159-161.) 

Liikunnallisuus tassa sisaltaa monenlaisia taitoja, ja oli innostavaa huoma-
ta, etta se on myos muualla havaittu sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten 
vahvuusalueeksi (Groupe Grovers 1993, 51-52; Rathbun 1993, 299). Onko tama 
sattumaa, vai onko sikioaikaisessa alkoholialtistumisen aiheuttamassa orgaani-
sessa aivovauriossa jotain, jolla voitaisiin selittaa tama yhteinen ominaisuus? 
Liikunnallinen lahjakkuus ja menestyminen urheilussa ovat itsetuntoon vaikut-
tavia tekijoita, ja erityisesti pojille menestymisen kokemukset ovat olleet tarkei-
tao (Kaariainen 1988, 21; Valimaa ym. 1994, 78; Telama & Laakso 1995,285-286). 
Liikuntaan kannattaisi siis lasten taipumusten ja kiinnostuksenkin vuoksi pa-
nostaa (ks. Haapasalo ym. 1991,141). 

Luova lahjakkuus, joka ilmeni erityisesti Liisalla, seka Ilmarin ja Jaakon 
rakentamistaidot muiden kaden taitojen ohella on havaittu muuallakin sikioai-
kana alkoholille altistuneiden last en vahvaksi ominaisuudeksi (Groupe Grovers 
1993,51-52). Myos muilla lapsilla oli hienomotorisia taitoja, kuten vasenkatisel-
Iii Joelilla kaunis kasiala. Leikki oli vieIii vallitsevana useiden tutkimukseen 
osallistuneiden lasten eIiimassa, ja heidan leikkitaitojaan pidettiin hyvana. 
Leikki onkin merkittava paitsi itse toimintana myos oppimisen muotona, ja se 
vaikuttaa kehitykseen myonteisesti (ks. esim. Thurman & Wider strom 1990, 
119-126; Helenius 1993, 60). FAS-Iasten sosiaalisten taitojen opettamisessa rooli-
leikin valityksella on saatu myonteisia kokemuksia (Winick 1993, 226-228). Ai-
neistossani leikki osoittautui lapsilahtoiseksi ja tehokkaaksi menetelmaksi myos 
aikuiselle, Leevin sosiaalityontekijalle, joka leikin avulla loi kontaktin lapseen ja 
tavoitti hanet vuorovaikutuksen osapuoleksi. Leikki tulisi nostaa todelliseksi 
keskeiseksi menetelmaksi niin sikioaikana alkoholille altistuneiden kuin mui-
denkin lasten hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa. Koulumenestys oli vah-
vuus kolmella laps ella, joista yksi oli kehittanyt tata ominaisuutta yleisopetuk-
sen opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa (Joel). Tata pidan FAS-
lapsella erittain merkittavana ja aikaisemmasta tyyppikuvasta poikkeavana. 

Lasten myonteiset sosiaaliset suhteet, erityisesti vertaissuhteet valittyvat 
itsetuntoon (Valimaa ym. 1994,78; 85-87), ja ne ovat sosialisaatiossa merkityk-
seltaan keskeisia. Vertaissuhteet on itse hankittava, niissa opitaan monimutkai-
sia vuorovaikutustaitoja, ja siten ne ovat merkityksellisia sosiaalisia ja kulttuu-
risia areenoita last en ja nuorten elamassa (Frones 1990, 10; 17). Vertaissuhteet 
ovat lasten emotionaalinen turvaverkko ja tuki, ja ikatovereiden suhtautuminen 
on olennainen osa lapsuuden sosiaalista maailmaa ja arkipaivaa (Poikkeus 1995, 
122). Vertaissuhteiden painoarvo ilmenee vieIii Lahteenmaan ym. (1990,4) esit-
tamassa nakemyksessa, etta lasten vertaisryhmajasenyyden ja ryhmassa toimi-
misen on havaittu korjaavan niita vaaristymia sosialisaatiossa, mita vuorovai-
kutus vanhempien kanssa on tuottanut. Toisaalta kolmella lapsella ei naita 
maareita esiintynyt. Heilla oli ongelmia sosiaalisessa kanssakaymisessa, joten 
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he ovat jaaneet viela odottamaan naita mahdollisuuksia. Kuitenkin he leikkivat 
toisten lasten kanssa, ja leikissa juuri sosiaaliset taidot kehittyvat (ks. Langsted 
& Sommer 1990,23). 

Erityiskasvatuksessa naiden vahvojen tekijoiden painotus tuntuisi hyvin 
luonnolliselta lahtokohdalta, koska perinteiset kaytannot ovat perustuneet pal-
jolti ongelmiin, eivatka saavutetut tulokset ole aina olleet valttamatta pysyvia 
(esim. Ruoho 1996, 166). Kuntoutukseen vahvuusalueet toisivat enemman kas-
vatuksellista ajattelua, jota on viela varsin vahan suomalaisissa menettelyissa 
(ks. Maatta 1995, 4-5). Kun vahvistetaan laps en positiivista kayttaytymista, se 
todennakoisesti lisaantyy, jolloin myos laps en itsearvostus kohenee (Lumme-
lahti 1990, 51-52; Kumpulainen 1994, 93). Myos Rongan (1999, 37) mukaan lap-
set ja nuoret tarvitsevat onnistumisen elamyksia itsetunnon seka muiden sisais-
ten selviytymisresurssien kehittamiseen. 

N ykypaivan erityiskasva tuksessa paivahoidon kuntoutussuunnitelma-
suosituksissa eritellaan lasten vahvuudet (ks. Lummelahti 1990, 49-53; Kauppi-
nen 1991, 35). Peruskoulussa vahvuusalueitten painotus on vaihdellut. Esimer-
kiksi HOPS:n laadintaohjeissa (Virtanen 1994, 45) mainitaan oppilaiden vahvat 
alueet, kun taas Ahvenainen ym. (1994,28-37) puhuvat vain oppilaan suoritus-
tason selvittamisesta. Hautamaen ym. (1993, 122-132) luokittamissa erityiskas-
vatuksen toiminnoissa vahvuusalueet ovat huonosti esilla. Ikonen (1998, 222) 
mainitsee oppimisen kannalta keskeisten taitojen, kiinnostusten ja ominaisuuk-
sien sisaltyvan HOPS:n arviointiin. Vahvuuksien yhdistaminen heikkoihin koh-
tiin tuntuisi myos kohentavan molempien osapuolien motivaatiota kuntoutuk-
seen. SamaHa se avaisi optimistisen nakemyksen lapsiin. (Vrt. Apter 1982, 70-
71.) Varsinkin, jos henkilokohtaisen opetuksen jarjestamista koskevan suunni-
telman (Perusopetuslaki 628/1998 17 §) tausta-ajatuksena on sarna oppilaan 
aktiivisuus oppijana, kokijana ja tied on etsijana seka prosessoijana kuin 
HOPS:ssakin (Ikonen 1998,220). 

Sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten vahvuusalueiden esitteleminen 
kumoaa osaltaan heihin liitettyja stereotypioita (ks. Kleinfeld 1993a, 4; Morse & 
Weiner 1996, 249-250). Stereotypioiden kumoamisen tueksi kay tan myos lasten 
vahaisia ongelmia. 

Viihiiiset ongelmat. Lapsia ei pidetty ongelmana, mutta joihinkin lapsiin liitettiin 
ongelmallisuuteen viittaavia piirteita. Tassa on syyta muistaa, etta ongelmalli-
suus ei ole suinkaan lapsesta itsestaan johtuvaa, va an se on vuorovaikutuksen 
kautta syntyva, persoona-, teoria- ja ymparistokohtainen seka toivottavasti 
ohimeneva ilmio, jota kuitenkin pitaisi pyrkia lieventamaan (ks. Polkki ym. 
1994, 14; Ruoho 1996, 162-168). Haluan erityisesti painottaa Bronfenbrennerin 
(1997, 262) maarittelemaa periaatetta siita, etta henkilon psyykkiset ominaisuu-
det ja tietty ymparisto ovat aina vuorovaikutuksessa: toista ei voida maaritella 
viittaamatta toiseen. Olen koonnut taulukon 30 lasten ongelmista tietyissa kon-
teksteissa aineistonkeruun ajankohtana. 

Kukaan lapsista ei yksiselitteisesti sijoittunut helposti ongelmallisiksi tun-
nistettaviin lapsiin eika kukaan heista sijoittunut ongelmallisiin molemmissa 
arkielaman kasvuymparistoissaan, kotona ja koulussa. Leevin sijoittaminen on-
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gelmallisten ryhmaan johtuu ajoittaisista ja aiemmin ilmenneista kotiongelmis-
ta, joihin vanhemmat olivat hakeneet apuakin. Tutkimushetkella ongelmat eivat 
olleet enaa ajankohtaisia. (Ks. P6lkki ym. 1994, 14-15.) Poikkeuksetta lapsia ku-
vattiin ainakin jossakin elamanymparist6ssa my6nteisesti. 

TAULUKKO 30 Kokemukset lasten ongelmallisuudesta 

KOULUj 
pAIVAKOTI 

+ 

KOTI 

Aleksi, Lasse, 
Laura, (Ilmari) 

Jaakko 

+ 

Liisa, Joel 

(Leevi) 

Huomattavaa on, etta puolia lapsista ei koettu ongelmalliseksi kummassakaan 
kasvuymparist6ssa. Ilmarin sijoittaminen sulkuihin tassa ryhmassa johtuu siita, 
etta vanhempien mukaan Ilmarin kontakti- ja sy6misvaikeudet olivat tosiasioi-
ta, mutta he eivat pitaneet niita interventioita vaativina ongelmina. Kolmella 
lapsella oli ongelmia vain tietyssa kontekstissa. Kenellakaan lapsella ei ollut 
vaarana se, etteik6 heidan ongelmiaan olisi huomattu (ks. P6lkki ym. 1994, 14-
15): missaan ymparist6issa lapsiin ei suhtauduttu valinpitamatt6masti. Tata voi 
pita a last en etuna, koska huomatun oireilemisen pitaisi johtaa hoitoon ja tukeen 
(ks. Kumpulainen 1994, 93), mika ei kyllakaan viela lapsilla ollut taysin toteu-
tunut. Empiirisessa aineistossa lasten ongelmat olivat monenkirjavia ja yksil61-
lisia. Niita ovat siki6aikaisen alkoholialtistumisen ohella synnyttaneet monet 
muut tekijat, joista voimakkaana ovat mukana edella esitetyt last en elamanhis-
torialliset tapahtumat (ks. Ahonen & Korhonen 1995, 281-282). 

11.2.2 Sijaishuolto 

Biologisen perheen suoja. Tama kosketti vain pienta osaa (3) lapsista, mutta sen 
kasittely tassa puolustaa paikkaansa siksi, etta lastensuojelussa lastensuojelula-
ki saatelee lasten ja heidan biologisten vanhempiensa yhteyden sailymista (Laki 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 1983/361 1-2 §). Sita pidetaan merki-
tyksellisena lapsen identiteetin ja minuuden rakentumiselle (esim. Valkonen 
1995, 42). Rutterin (1987, 327) mukaan huostaanottotilanteissa lapsen suojaa-
vuutta edistaa jaljellejaaneen vanhemmuuden tukeminen. Tutkimusaineistossa 
tama suojaavuus sisaltaa tiettyja varauksia. 

Suhde biologisiin vanhempiin oli tai oli ollut laheista vain yhdessa suku-
laissijoituksessa, jossa lapsina olleille sisaruksille (Laura & Lasse) vanhemmat 
olivat edelleen vanhemman roolissa, psykologisia vanhempia (ks. Valkonen 
1995, 82-88). Isa oli tavannut lapsiaan lahes paivittain, kun taas aidin ja lasten 
valinen yhteydenpito oli vasta vahitellen ja aidin ehdoilla palautunut osaksi 
lasten elamaa. Harvoin vanhempiaan tai vanhempaansa tavanneille Liisalle ja 
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Ilmarille vanhempien olemassaolo oli ollut merkityksellinen, joten voi ajatella, 
ettei aidin tai vanhempien ja lapsen valinen tunnesuhde, psykologinen side, ole 
ollut korvattavissa (ks. Valkonen 1995, 83). 

Kuitenkin lapset olivat yleisen tavan mukaisesti jaaneet sivuosaan (Ka-
nanoja & Turunen 1996, 76) siina, miten ja kenen ehdoilla suhdetta yllapidettiin. 
Valkosen (1995,43) mukaan yhteydenpidon tai sen puutteen syyt voivat vaikut-
taa enemman lapsen kehitykseen kuin yhteydenpito sinallaan. 

Yhteydenpito vanhempiin oli tapahtunut vanhempien ehdoilla, sosiaali-
tyontekija oli ollut mukana valittajana. Rutterin (1987, 328) mukaan lasten suo-
jaavuuden kannalta varhaisvuosina syntyneen kiintymyssuhteen lisaksi on 
merkityksellista lasten ja heidan vanhempiensa valis en nykyisen suhteen tur-
vallisuus ja tasapainoisuus. Tasta en voi sanoa mitaan varmaa. 

Alkoholisoituneen aid in ja hanen laps ens a valis en tunnesuhteen voima ei 
ehka valttamatta riita luomaan ja yllapitamaan jatkuvaa turvallisuutta. Tasta 
esimerkkina on Liisa, jonka ongelmallisuus kulminoitui paljolti aitisuhteeseen 
paikasta toiseen ajelehtimisen ohella. Tassa erityisesti, mutta myos muilla lap-
silla saattaa nakya muissa tutkimuksissa havaittuja alkoholistivanhempien ja 
heidan lastensa valisen vuorovaikutuksen ongelmia seka aid in ja laps en valis en 
kiintymyssuhteen hairiotekijoita. Aidin ja lapsen valis en vuorovaikutuksen on 
havaittu olevan vastavuoroisessa suhteessa sikioaikana alkoholille altistuneen 
lapsen neurologiseen poikkeavuuteen. Lapsen artyisyys, heikko reagointi sosi-
aaliseen arsytykseen, nukkumisvaikeudet ja itkuherkkyys vaikuttavat epava-
kaaseen kiinnittymiseen. Tata on tutkimuksissa pidetty alkoholialtistumisen 
merkittavimpana seurauksena. (O'Connor 1996, 196-201.) 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet lapset olivat tietoisia biologisista van-
hemmistaan. Neljan laps en elamaan kuuluivat kahdet vanhemmat, seka biolo-
giset etta sijaisvanhemmat. Sijaisperheista kaksi mainitsi keskustelleensa tai 
kuunnelleensa laps en muistoja biologisesta perheesta. Muutama toi esiin laps en 
reaktiot tapaamisten jalkeen, ja kummankin tutkimuksessa mukana olleen tyton 
kerrottiin ikavoineen omaa aitiaan. Aidit olivat ottaneet halutessaan yhteytta, ja 
lapset olivat odottaneet yhteydenottoja. 

Sosiaalityontekijoista vain kaksi oli keskustellut lasten kanssa heidan bio-
logisista vanhemmistaan. Saattaa olla niin, ettei asia aineistonkeruun aikana 
ollut enaa ajankohtainen last en sijoitusten pitkaaikaisuuden vuoksi. Lapsia oli 
voitu tukea aiemmin ilman, etta sita kukaan tuli maininneeksi, mutta toisaalta 
voi olIa, etta erokokemukset biologista vanhemmista ovat jaaneet kokonaan 
tyostamattakin. Sosiaalityontekijoiden kertomat tyokaytannot tukevat tata jal-
kimmaista nakemysta, koska he kertoivat saaneensa lapset sijoitusta hoitaneelta 
sosiaalityontekijalta. Tallainen tyontekijan vaihtuminen kesken kriittista elaman 
kaannekohtaa tuntuu lasten kannalta vahingolliselta. Bardya (1989, 13-14) mu-
kaillen lap set olisivat varmasti tarvinneet tukea samalta ihmiselta, jonka kanssa 
olisi voinut tyostaa myos erokokemusta. Tallaisessa tilanteessa voisi tutustua 
myos hyvin laheisesti ja syvallisesti lapseen, jonka voi ajatella olevan luotta-
muksellisen ihmissuhteen (ja tyoskentelysuhteen) kannalta merkityksellista. 

Erokokemusten on todettu olevan yksi sijoitetun lapsen hyvinvointia tai 
pahoinvointia selittava tekija, koska selvittamattomina ne estavat lasta ottamas-



257 

ta vastaan uusia mahdollisuuksia (Bardy 1989, 13-14). Erokokemuksen proses-
siluonteen perusteella tuntuisi, etta asia olisi aina ajankohtainen, varsinkin kos-
ka lap set tapasivat biologisia vanhempiaan. Lisaksi tuntuisi luontevalta, etta 
sosiaalityontekijan vaihduttua uusi sosiaalityontekija keskustelisi myos biologi-
sista vanhemmista lapsiin tutustuessaan. Tutkimuksessani mukana olleille sisa-
ruksille vanhemmat olivat merkityksellisia, ja lasten sosiaalityontekija sanoi 
aina keskustelevansa heidan kanssaan vanhemmista, joten tama on varmasti 
ollut lapsille tarkeaa ja on osaltaan saattanut vaikuttaa myos heidan myontei-
seen asennoitumiseensa sosiaalityontekijaa kohtaan. Tutkimushetkella kontakti 
biologisiin vanhempiin puuttui taysin kolmelta lapselta, vaikka ainakin toinen 
lasten vanhemmista oli elossa. 

Vanhempina sijaisvanhemmat. Sijaisvanhempien vanhemmuutta kuvaa Leevin 
isan lausuma "oonhan miiii ny kiintyny poikaan ja iiiti on". Sosiaalityontekijat yksimie-
lisesti yhdistivat lapsen etu -periaatteen lasten huostaanottoon ja nykyisen si-
jaiskodin saamiseen. Myos muista lasten kasvuymparistoista sijaisvanhemmat 
saivat poikkeuksetta myonteista palautetta vanhemmuuden tueksi. Stonea ym. 
(1988, 184-185) mukaillen tat a voi pitaa sijaisvanhemmille annettuna emotio-
naalisena tukena. Ekologisessa lastensuojelussa se viestii lasten ja heidan ympa-
ristonsa valisesta vuorovaikutuksesta, mutta myos ulkoisten olosuhteiden mer-
kityksesta lasten elamassa (ks. Kahkonen 1991, 72). 

Isovanhemmille sijoitettuja lapsia lukuunottamatta haastattelemani lapset 
nimesivat sijaisvanhemmat omiksi vanhemmikseen. Liisan ei myoskaan kerrot-
tu pitavan sijaisvanhempia vanhempinaan. Taman perusteella voi yhtya Valko-
sen (1995, 19-20) esittamaan sijaishuollon kiintymysnakemykseen, jossa seka 
biologiset etta sijaisvanhemmat voivat olla yhta tarkeita lapselle. Talloin van-
hemmuus on jaettua vanhemmuutta. Sijaisvanhempien vanhemmuutta voi hei-
dan kertomansa perusteella pita a inklusiivisena, koska he hyvaksyivat lasten 
alkuperaiset perheet lasten elaman osaksi (ks. Kahkonen 1991, 62). 

Sijaisvanhemmat kantoivat vastuuta lasten arkipaivasta, joten heita voi 
pita a sosiaalisina vanhempina, kuten on todettu myos Valkosen (1995) ja Gard-
nerin (1995) tutkimuksissa. Merkittavana pidan sita, etta kahden lapsen sijais-
vanhemmille vanhemmuus on ylipaansa tullut mahdolliseksi vasta sijoitettujen 
lasten myota. Sijaisvanhempien merkitys huostaanotetuille lapsille uuden ela-
man mahdollistajana ja huonojen olosuhteiden katkaisemisessa ei suinkaan ole 
vahapatoinen, ei lapsen its ens a eika yhteiskunnankaan kannalta (ks. Bardy 
1989, 14; Bronfenbrenner 1997,262). Rutterin (1987, 327) mukaan korkealaatui-
nen ja jatkuvuuden takaava vaihtoehtoinen hoito on todettu lastensuojelulapsia 
suojaavaksi (Rutter 1987, 327). Lastensuojeluongelmien periytyminen sukupol-
velta toiselle on hyvin tunnettu ilmio (esim. Kivinen 1994, 145). Julkisuudessa 
perhehoitoon on kiinnitetty huomiota ennen kaikkea siksi, etta se on laitoshoi-
toa halvempi ratkaisu (ks. Maenpaa & Torronen 1996, 13-14). Kuten aikaisem-
min on jo todettu, sijaisperheissa elaneet lap set ovat tutkimusten mukaan pita-
neet sijaisvanhempiaan ensisijaisesti vanhempinaan. Siksi voi yhtya Gardnerin 
(1995) nakemykseen, jonka mukaan sijaisvanhemmuuden merkitykselIisyydelIa 
pitaisi olla poliittisia seurannaisvaikutuksia sijaishuoltoon. Tata tukee myos 
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nakemys laps en oikeuksia puolustavasta lastensuojelupolitiikasta (ks. Ranta-
laiho 1993, 107-113), jonka mukaisesti lapsi itse nahdaan oman etunsa parhaana 
maarittajana. Lisaksi sijaisperhesijoitusta tukevia tutkimustuloksia on saatu 
useissa sikioaikana alkoholille altistuneita lapsia koskeneissa tutkimuksissa 
(Aronson 1984, 27-29; Streissguth ym. 1985, 91; Streissguth ym. 1997, 25-39) 
seka FAS-Iapsia koskeneissa muissa raporteissa (Halmesmaki 1989, 387; Ylitalo 
1992,252). 

Sijaisvanhemmat tuntuivat olevan lujasti sitoutuneita tehtavaansa ja huo-
lenpito lapsista korostui monista heidan kokemistaan ajoittaisista ongelmista 
huolimatta. Taman Leevin isa ilmaisi seuraavasti: "Tietenkin on pirun hyva mieli kun 
asiat menevat hyvin ja niinhan ne menevat useimmiten". Lapselle suojaavuus huos-
taanotossa syntyy korkeatasoisesta ja pysyvasta hoidosta. Sosiaalinen ja altruis-
tinen motiivi tuntui saadelleen sijaisvanhemmaksi ryhtymista, ja onnistuneen 
sijaisvanhemmuuden onkin todettu perustuneen vahvalle persoonalliselle tar-
peelle, mutta sellaisenaan se ei kuitenkaan ole riittava (Kahkonen 1991, 52-53). 

Sijoitusten arvioinnissa rakkaus ja kiintymys on ollut merkityksellista 
(Bardy 1989, 14). Sijaisvanhempien ja sijoitettujen lasten valis en tunnesuhteen 
mainitsivat ainoastaan kolmen lapsen vanhemmat. Tosin vain isoaiti ilmaisi 
rakastavansa lastenlapsiaan, ja Leevin vanhemmat puhuivat kiintymyssuhtees-
tao Muutamalle vanhemmalle lapsi oli ollut myos antava osapuoli (ks. Bardy 
1989, 62). Haastattelussa ei kysytty varsinaisesti kiintymyksesta, joten saattaa 
olIa, etta sita ei sen vuoksi otettukaan puheeksi. Aineistosta voi havaita Bardyn 
(1989, 14-15) mainitsemia last en myohemman selviytymisen kannata merkityk-
selliseksi havaittuja vuorovaikutuksen osatekijoita, kuten sijaisvanhempien iloa 
sijoitetusta lapsesta, lapsen taustan arvostamista ja avoimuutta biologisia van-
hempia kohtaan. 

Sijaisvanhemmat kokivat jaaneensa ilman apua ja tukea vakavia ongelmia 
kohdatessaan, joten heidan valmentamiseensa ja tied on seka tuen saamiseen 
tulisi kuitenkin kiinnittaa nykyista enemman huomiota. Tata myos Autti-Ramo 
(2000, 410) painottaa. Bronfenbrennerin (1997, 254) mukaan vanhemmat ovat 
lapsen kehitykseen kaikkein voimakkaimmin vaikuttava tekija. Mitka tahansa 
muutokset, joita he havaitsevat lapsessaan, vaikuttaa heidan omaan kayttayty-
miseensa lasta kohtaan. Tassa ja muissakin tutkimuksessa lasten vaihtuvat sijoi-
tukset ovat osoittautuneet lasten kannalta vahingollisiksi (esim. Bardy 1989; 
Maenpaa & Torronen 1996). Sijaisvanhemmille tulisi korostaa yhta hyvin hei-
dan kuin pysyvan sijoituksenkin merkitysta laps en suojaavalle prosessille. 
Rongan (1999, 37) mukaan itsetunnon ja muiden sisaisten selviytymisresurssien 
kehittymisen kannalta lap set ja nuoret tarvitsevat ennen kaikkea luottamuksel-
lisia ihmissuhteita ja onnistumisen kokemuksia. Kayttaytymisen haavoittuvuut-
ta voidaan estaa kasvatuksella, joka pyrkii tukemaan last en itsehallinnan kehi-
tysta ja kiinnittaa huomiota lapseen yksilona. 

Aineistossani sijaisvanhemmille merkittavimmaksi tueksi osoittautui ta-
loudellinen tuki, hoitopalkkion ja kulukorvausten saaminen, jota kolmen laps en 
vanhemmat pitivat lastensuojelun antamana ensisijaisimpana tukena. Taloudel-
linen tuki mainittiin muutamassa muussa haastattelussa kustannusten korvaa-
misen yhteydessa. Saattaa olIa, etta sijaisvanhempien ohjaus lastensuojelussa on 
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jaanyt liian pinnalliseksi, josta kukaan ei ole hyotynyt eika se ole tarjonnut mi-
taan uutta (ks. Kahkonen 1991, 62).Varsinainen lastensuojelun antama sosiaali-
nen tuki olivat kaikissa kunnissa kerran vuodessa jarjestetyt sijaisvanhempien 
koulutuspaivat. (Ks. Stone ym. 1988, 184-185.) 

Sosiaalityontekijoiden maarittelemissa tyoraoleissa oli mukana koordinoi-
jan raoli, joten saattaa olla, etta he pyrkivat ohjaamaan vanhempia asiantunti-
joiden luokse sen sijaan, etta he pitaisivat itseaan ensisijaisena vanhempien tu-
kijana. Yhden sijaisperheen toive yksilollisemmasta tyootteesta sijaishuollossa 
tuntuisi per heiden erilaisuuden vuoksi perustellulta. Nayttaa silta, etta viela on 
paljon tehtavaa, jotta sosiaalitoimessa sijaisvanhempia kohdeltaisiin paitsi van-
hemp ina myos kollegoina, joiden mielipiteita otettaisiin huomioon ja joille 
suunnattaisiin tyonohjausta ja tukea (ks. Kahkonen 1991, 62). 

Sijaisperheisiin on kiinnitetty verrattain niukasti huomiota niin kaytannon 
perhehoidossa kuin tutkimuksessakin (ks. Poso 1995, 83). Hyvin mielenkiintoi-
selta ja haastavalta sijaisvanhemmuuden ulottuvuudelta tuntuu Valko sen (1995, 
101) tutkimuksessa esiin noussut kasvatuksellinen vanhemmuus, erityisesti in-
klusiivinen vanhemmuus. Talloin sijaisvanhemmuus saattaisi painottua enem-
man ammatilliseen suuntaan (ks. Kahkonen 1991, 62). Valko sen (mt.) tutkimuk-
sessa nuorten vanhemmuuden maarittelyssa korastuivat sen kognitiiviset as-
pektit. Nuoret maarittelivat vanhemmuuden enemman tehtavana kuin suhtee-
na, ja nuoret odottivat vanhemmilta vastuun ottamista ja kasvattajan raolia. 
Inklusiivisessa vanhemmuudessa sijaisvanhemman ja laps en valisessa suhtees-
sa tarkeaksi muodostuisi vanhemmuus tietoisena ja tavoitteellisena kasvatuk-
sellisena toimintana. Se jattaisi biologisille vanhemmille painotetummin psyko-
logisen vanhemman raolin. Tassa tutkimuksessa ilmennyt sijaisisien aktiivinen 
osallistuminen sijaislapsen asioihin tukee tata nakemysta. He olivat mieltaneet 
kasvatustehtavan itselleenkin kuuluvaksi, heista perati kaksi oli paatoimisia 
perhehoitajia. Nayttaa silta, etta sijaisvanhemmuus ei perhekeskeisyydessa ole 
sukupuolittain eriytynyt (vrt. Forsberg ym. 1994, 175-176; Qvortrup 1994, 14-
15). Vastaavasti ammatillisten perhekotien lisaantyminen nayttaisi toiminta-
muotona suuntaavan inklusiiviseen vanhemmuuteen. Talloin lastensuojelutyon 
sosiaalityontekijan raoli laps en ja kasvattajien tukijana seka kasvun edistajana 
saisi myos konkreettisemman sisallon. 

Perheenii sijaisperhe. Tutkimukseen osallistuneet lapset pitivat sijaisperhetta per-
heenaan. Perhe onkin keskeinen tekija sosialisaatioprasessissa (Frones 1990, 10). 
Aineistossani sijaisperheet olivat omanlaisiaan perheita, jotka koostumuksel-
taan poikkesivat huomattavasti yleisesta tyyppiperheesta (ks. Hurme 1995, 141-
142). Mukana oli kaksi perhetta, joilla ei ollut biologisia lapsia, kaksi ammatillis-
ta perhehoitoperhetta ja kaksi sukulaisperhetta seka yksi lastenkotisijoitus. Per-
heet tayttivat taysin Hurmeen (mt.) maarittelyn perheesta dynaamisena sys-
teemina ja Kahkosen (1991, 54) avoimen systeemin maaritelman, koska he salli-
vat minun tutkijana tulIa perheeseen. 

Sijaisperheiden ongelmat poikkesivat yleisesti tunnetuista sijaisperheiden 
ongelmista, joita ovat suhteet biologisiin vanhempiin ja sijoituksen pysyvyys 
(Bardy 1989; Kahkonen 1991). Biologiset vanhemmat olivat ongelma vain yh-
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dessa perheessa, ja yksi perhe oli saanut puutteellisesti tietoja laps en taustasta. 
Sijaisperheita on yleisesti tutkittu vahan, joten ongelmalliset asiat ovat saatta-
neet jaada kartoittamatta. Sijoituksen kestokin vaikuttaa koettuihin ongelmiin: 
alussa suhteet biologisiin vanhempiin korostuvat, sijoituksen kestaessa suhteet 
saattavat vakiintua johonkin tiettyyn tilaan. Tassa tutkimuksessa sijais- ja biolo-
gisten vanhempien kanssakaymisessa oli ollut ajoittain kitkaa. Sijaisvanhempi-
en ei ollut aina helppo ymmartaa lasten biologisten vanhempien elamantilan-
netta. Sijaisvanhemmilta odotetaankin ikaan kuin myotasyntyista ominaisuutta 
ymmartaa, hyvaksya ja kykya tyoskennella monesti hyvinkin ongelmallisten 
biologisten vanhempien kanssa ja valittavan samalla taman kanssakaymisen 
myonteisyytta lapsille. Tahan ei riita pelkka sosiaalinen tai vertaisryhmatuki 
(vrt. Kahkonen 1991, 55). Monet ammattihenkilot saavat tallaiseen tyoskente-
lyyn monivuotisen koulutuksen ja jatkuvan tyonohjauksen. Koulutukseen nayt-
taisi olevan tarvetta, koska suhde biologiseen perheeseen on havaittu yhdeksi 
sijoituksen onnistumisen kriteeriksi (Bardy 1989,29-30). 

Aikuiskeskeisyytta lastensuojelussa (vrt. Paso 1995,91-92) osoittaa minus-
ta yksipuolinen laps en edun valvominen, joka tapahtuu vain huolehtimalla lap-
sen ja hanen biologist en vanhempiensa yhteydenpidosta ja siita keskustelemi-
sesta. Tasta olisi siirryttava eteenpain lapsen nykypaivan elaman tukemiseen 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimuksen niukkuus ja stereotyyppinen kasi-
tys sijaisvanhempien ongelmista on saattanut estaa tukimuotojen kehittamisen 
ja uudenlaisten ratkaisumallien etsimisen. Bardya (1989, 63) ja ekologisen sosi-
aalityon periaatteita mukaillen lapsen lahiymparisto ja sen tarjoama emotionaa-
lisen turvallisuuden aste seka laps en kokeman tuen ja kannustuksen maara, 
sosiaaliset taidot, seikkailut, ilo ja kauneus ovat ensisijaisia lapsen tarpeita, joita 
tulisi tuoda lasten aseman kannalta enemman esiin eika hautautua menneisyy-
den ansaan. 

Biologisten sisaruussuhteitten ohella sijaisperheissa sisaruussuhteet nayt-
taisivat olevan merkityksellisia, mutta niita ei ole tutkittu viela lainkaan. Tama 
asia koski kolmea lasta, joilla oli sijaisperheissa sisaruksia. Kaikissa naissa suh-
teissa oli joitakin ongelmia, joihin tutkimukseen osallistuneita lapsia pidettiin 
osallisina. Ongelmat saattavat osaltaan valittya myos laps en ja vanhempien va-
lise en vuorovaikutukseen, ja tutkimukseen osallistunut lapsi saattaa joutua 
muita heikompaan asemaan. Valko sen (1995, 77-78) tutkimuksessa eriarvoi-
suuden kokemisen riski kasvoi sellaisissa sijaisperheissa, joissa oli perhehoito-
lapsen kanssa samanikaisia tai nuorempia omia lapsia. 

Gardnerin (1995, 174-175) tutkimuksessa (N = 43) sijaisperheissa olleet 
lapset puhuivat sijaissisaruksistaan omina sisaruksinaan, olivatpa he sitten per-
heen biologisia lapsia, sijaisvanhempien biologisia tai muita sijaislapsia tai per-
heeseen adoptoituja lapsia. Laheisia naille lapsille olivat seka biologiset etta si-
jaisperheen sisarukset. Sisaruussuhteet nayttaisivatkin tarjoavan moniulotteisen 
tutkimuskohteen. Lehtosen ym. (1997, 34) mukaan sisarukset vaikuttavat tois-
tens a luonteenpiirteiden, kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen 
seka sopeutumiskykyyn niin perheessa kuin laajemmissakin sosiaalisissa yhtei-
soissa. 
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Kotina lastenkoti. Aleksin koti, lastenkoti, vaikutti hanen elamantilanteensa pe-
rusteella olevan myos hanen suojaavaa prosessiaan tukeva kasvuymparisto (ks. 
Rutter 1987, 325-328; Bardy 1989, 63). Aleksi nahtiin lastenkodissa toimivana ja 
aktiivisena, ja hanta kunnioitettiin ihmisena. Poson (1994, 51) esittamia lasten-
suojelulaitosten kehittamisajatuksia sovellettiin Aleksin lastenkodissa rakenta-
malla ammatillisesta tyosta yhteisollista. Myos Aleksin identiteettia tuettiin, 
samoin kuin laitoshoidolle mahdollisia ihmisten valisia suhteita. Ne olivat yh-
taalta etaisia, toisaalta joissakin yhteyksissa, kuten metsaretkilla, laheisia. Toi-
saalta Aleksin itsemaaraaminen ja oikeudet (ks. Bardy 1989, 65) olivat tietylla 
tavalla sidotut. Hanta koskevat keskeiset elamanvalinnat oli tehty laitoksessa 
hanesta itsesta riippumatta, ja hanen tulevaisuutensa oli suunniteltu valmiiksi. 
Tassa suunnitelmassa Aleksin kehitysvammadiagnoosilla oli merkittava asema. 
Diagnoosi turvasi tulevaisuuden kehitysvammapalvelujen piirissa. Biklenia 
(1989,13) mukaillen Aleksin asema vammaisena oli saavuttanut huippunsa. 

Sosiaalinen verkosto kiintymyssuhteiden verkostona. Usean lapsen sosiaalinen ver-
kosto oli verrattain laaja paitsi ymparistojen myos siihen kuuluvien henkiloiden 
vuoksi, ja se osoittautui hyvin merkitykselliseksi. Verkostoon kuului monia lap-
sia tukevia ja heist a valittavia aikuisia, esimerkiksi opettajia, joita ei lyhytkestoi-
suuden tai etaisyyden vuoksi voinut luokitella suojaavan prosessin osatekijoik-
si. Tassa nakyy selvasti Valkosen (1995, 19) esittama Kreppnerin (1987) seka 
Tavecchio ja van Ijzendoorn (1987) maarittelema laajennettu kiintymyssuhtei-
den verkosto, jossa kiintymyssuhde ei rajoitu vain yhteen tai kahteen henki-
loon. Useat kiintymyssuhteet tuovat turvallisuutta lapselle. Tama korostui eri-
tyisesti niilla lapsilla, joilla ei ollut kontaktia biologisiin vanhempiinsa. Tasta on 
oivana esimerkkina Aleksi, jolle kaveruussuhteet olivat kaikkein merkitykselli-
semmat elamassa. Tama nakemys vuorovaikutuksesta ja kiintymyssuhteiden 
verkostosta on myos ekologisen psykologian mukainen, ja sen voi katsoa tuke-
van lasten suojaavaa prosessia. (Ks. Rutter 1989, 25-28; Haapasalo ym. 1991, 14-
17.) Tuovilan (1996, 3) mukaan esimerkiksi perheneuvolatyoskentelyyn kuuluu 
toisenlaisia orientaatiota, jossa nahdaan laps en varhaiskokemusten vaurioitta-
neen lasta niin pahoin, etta se aiheuttaa laps en ongeimallisuuden ja ongelmia 
vuorovaikutukseen laps en kanssa. 

Sosiaalityontekijiin raoli lapsen tukijana. Kananojan ja Turusen (1996, 89) maaritte-
lema lapsen tukijan rooli oli konkreettisimmin nakyvissa yhden laps en, Leevin, 
sosiaalityontekijan tyoskentelyssa. Esittelen sen tassa, koska Kananojan ja Turu-
sen (1996, 91) mukaan tahan tulisi pyrkia lastensuojelussa. Sosiaalityontekija oli 
paassyt tukijan rooliinsa paitsi omalla sitkealla aloitteellisuudellaan myos lapsi-
lahtoisella menetelmalIa, leikkimalla Leevin kanssa. Lapsen tukijan rooli ilmeni 
myos valillisesti, silla tama sosiaalityontekija oli antanut sosiaalista tukeaan 
vanhemmille Leevia koskeneissa asioissa ja osallistunut itsekin aktiivisesti Lee-
vin elaman merkittaviin kaannekohtiin. Taten hanta saattoi pitiia Leevin sosiaa-
lise en verkostoon kuuluvana tukevana aikuisena, ja silla saattaa olla merkitysta 
Leevin suojaavaan prosessiin (vrt. Kumpulainen 1994, 90). 
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Lapsen tukijan rooli ilmeni myos Lassen ja Lauran sosiaalityontekijan 
tyoskentelyssa, mutta suppeampana. Lapset olivat ilmaisseet pitavansa sosiaali-
tyontekijasta, jolla oli lapsiin pitkaaikainen yhteistyosuhde. Han myos tapasi 
lapsia tiheammin kuin muut tyontekijat, ja tapaamisissa han keskusteli aina 
lapsille merkityksellisista biologisista vanhemmista. Siksi sosiaalityontekijaa voi 
pita a ainakin lasten sosiaalisen verkoston merkittavana jasenena, vaikka muu-
toin han oli last en elamassa ulkopuolinen. 

Perhehoidon ohjaukseen sisiiltyneitii, sijaisvanhempia tukevia tekijoitii. Sosiaalityonte-
kijan tekemat kotikaynnit nayttivat haastattelujen perusteella tarjonneen van-
hemmille emotionaalista sosiaalista tukea (ks. Stone ym. 1988, 184-185). Tuen 
muotoja olivat koulumenestyksen seuraaminen, puhumismahdollisuus, van-
hempien huomioonottaminen ja informaation valittaminen. Myos suoraa on-
gelmanratkaisua koulusijoituksissa ja lomajarjestelyissa voi pitaa sosiaalisen 
tuen muotona. 

Perheet kuvasivat vuorovaikutussuhdettaan sosiaalityontekijaan yleensa 
hyvaksi ja vain yhdessa tapauksessa tarpeettomaksi. Kahkosen (1991, 54-57) 
mukaan sijaisvanhemmuuden onnistumisen yhdeksi olennaiseksi tekijaksi on 
havaittu vanhempien saama sosiaalinen tuki, joten tahan tulisi lastensuojelun 
kohdistaa tyoskentelya maaratietoisemmin. Myos tieto sijoituksen turvatto-
muudesta sijoitettujen lasten kannalta ja lasten palauttamiset ovat perhehoidon 
yleisia riskitekijoita, joiden eliminoimiseen sijaisvanhempien saama tuki tuntui-
si olevan valttamatonta (ks. Bardy 1989, 12; Poso 1995, 83). 

11.2.3 Erityisopetuksen vahvuudet 

Kuntoutumista ja tehokkuutta edistiiviit tekijiit. Erityisopetuksen tehokkuutta puol-
si se, etta se yleisesti ottaen oli edistanyt tutkimukseen osallistuneiden lasten 
oppimista. Vastaava ilmio on havaittu myos muissa tutkimuksissa (Haapasalo 
ym. 1991, 168; Jahnukainen 1995, 52; Kuorelahti 1996b, 261), joten lap set eivat 
poikenneet muista erityisoppilaista. Kaikki lapset olivat oppineet omissa oppi-
misymparistoissaan, ja mita pitempaan opettaja oli tuntenut laps en (Aleksi, Lii-
sa), sita selvemmin kehityskulku oli havaittavissa. Tassa nakyy Autti-Ramon 
(1997b, 279) tahdentaman hyvan oppilaantuntemuksen etu lapsille. Kolme lasta, 
kaksi mukautetun, yksi yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan, menestyi 
hyvin kouluissaan eika heilla ollut mitaan koulunkayntiin liittyvia ongelmia. 
Kaikki lap set viihtyivat koulussa, ja jokaisella oli ainakin yksi vahvuusalue op-
piaineissa. Opettajat arvioivat kaikilla lapsilla olevan monia integrointimahdol-
lisuuksia yleisopetukseen. Nama kokemukset ja menestyminen saattavat olla 
yhteydessa lasten itsetuntoon ja sita kautta suojaavaan prosessiin (ks. Rutter 
1987,327-328). Niiden pitkaaikaisvaikutuksia on viela liian aikaista arvioida, ja 
liittyvat muihin suojaavaa prosessia tukeneisiin tekijoihin. 

Lasten oppimisvaikeuksien maaraa eri oppiaineissa voi pita a vahaisena, 
koska niita oli oikeastaan vain kolmella. Oppimisvaikeuksien vahaisyydella voi 
peru stella erityisopetuksen tehokkuutta tai vaaraa sijoitustakin. Ne olivat erilai-
sia ja sit en yksilollisia, kuten myos Autti-Ramo (1997a, 279) oppimisvaikeuksia 
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osaltaan luonnehtii. Toisaalta sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten oppi-
misvaikeudet voivat olla hyvin laaja-alaisia eika niista viela ole kuin rajoitetusti 
tietoa (ks. Kleinfeld & Wescott 1993). Autti-Ramon (2000,406-411) seurantatut-
kimuksessa oppimisvaikeudet olivat yllattaen ARND-Iapsilla yleisempia kuin 
FAE-Iapsilla. FAS-Iasten samanlaisena ongelmana on pidetty tarkkaavuuson-
gelmia (Autti-Ramo 1997a), mutta tutkimukseen osallistuneilla lapsilla oli tata 
enemman yliaktiivisuusongelmia ja impulsiivisuutta koulussa. Tata FAS-Iasten 
oppimisessa edustaa myos kognitiivisen suoriutumisen epatasaisuus (Autti-
Ramo 1997a, 279), mutta sita ei mielestani voi johtaa tutkimistani lapsista - op-
pimisymparistot olivat kaikilla niin erilaiset. Lasten erityisopetusmuodon kir-
jossa on sen sijaan nahtavissa tama kognitiivisen suoriutumisen epatasaisuus. 
Lapsilla heidan keskushermoston toimintahairionsa/vammansa muiden teki-
joiden ohella aiheutti sellaisia oppimisvaikeuksia ja/ tai yliaktiivisuutta ja im-
pulsiivisuutta, etta erityisopetus tuntui valttamattomalta. 

Kolmantena tehokkuutta ja lasten kuntoutumista puolustaa lasten yllatta-
van myonteinen suhtautuminen koulunkayntiin. Se luo hyvan pohjan oppimi-
selle, ja sita tukee kaikkien lasten yksimielisen myonteinen asennoituminen 
omaan opettajaan, opettajaahan pidetaan opetuksen tarkeimpana resurssiteki-
jana (esim. Jahnukainen 1995, 52-53) myos FAS-Iapsille (Rice 1992, 10). Poikke-
uksellisesti yhta lasta oli aineenopettaja kohdellut kaltoin. Opettaja ei kuiten-
kaan ollut aina pysyva ja sarna, vaan koulusiirtojen ohella opettaja oli vaihtunut 
usein myos erityiskoulujen sisalla riippumatta lapsista itsestaan, joten lasten 
kiertopalkinto-ominaisuus nayttaa huolestuttavalta. Ymmarryksen saavutta-
minen ja oppimistehtaviin keskittyminen vie oman aikansa, mika puolestaan 
varmasti on nakynyt kouluun sopeutumisessa. 

Tutkimusaineistoni perusteella erityisopetuksen muotoa ei voi pita a niin-
kaan selvana. Taman vahvistivat ainakin neljan laps en opettajat toivoessaan 
lapsen palautumista yleisopetukseen. Tata nakemysta tukee myos Mobergin 
(1998, 154) esittama kasitys, ettei nykyinen tutkimustieto anna yksiselitteista 
kuvaa erityisopetuksen paikan vaikutuksesta opetuksen tuloksellisuuteen. 
Myos Autti-Ramon (2000) tuore tutkimustulos yleisopetuksen valta-asemasta 
sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten koulumuotona vahvistaa nakemys-
tani. Haapasalon ym. (1991, 16) mukaan tutkimuksissa on havaittu suotuisien 
ymparistoolojen lieventavan ja vastaavasti epasuotuisten olojen korostavan bio-
logisten riskitekijoiden vaikutuksia lasten alyllisessa ja psyykkisessa kehityk-
sessa. Myos Rutterin (1989, 26) mukaan lasten edistymisen on havaittu olevan 
yhteydessa kouluun liittyviin tekijoihin. 

Jotkut vanhemmat toivoivat FAS-Iapsille omia erityisluokkia. Yhta ainoaa 
tapaa toteuttaa sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten opetusta ei liene 
olemassakaan, eika heidan koulunkayntiaan ole tutkittu Suomessa eika juuri 
muuallakaan. Amerikkalaiskokemuksissa FAS-Iasten erillista erityisopetusta on 
pidetty tuloksellisena (Phillpot & Harrison 1993, 233-235; Tanner-Halverson 
1993, 201-222), mutta myos tulokset mainstreaming-opetuksesta ovat olleet 
kannustavia (Winick 1993, 223-231). Eraassa kokeilussa FAS-poikia (N = 7) ope-
tettiin onnistuneesti omassa ryhmassaan nelja ensimmaista vuotta. Lasten itse-
tunto kohentui, raivokohtaukset lieventyivat ja lap set tulivat tietoisemmiksi 
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omista rajoituksistaan. Strukturointi, pysyvyys ja toistuvuus olivat taanneet tur-
vallisuudentunteen, joka jatkui last en jatkettua koulunkayntiaan yleisopetuk-
sessa. (Tanner-Halverson 1997, 78-88.) 

Ulkoiset puitteet. Ulkoisista puitteista erityisopetuksen kaikki muodot olivat 
mukana. ESY:n ja alisuoriutujien luokan mukanaolo avartaa toisaalta lasten tu-
levaisuudennakymia (vrt. Haapasalo ym. 1991,168). 

Oppilaiden luokkakoot olivat suositusten mukaiset, mutta paivakodin ta-
vallinen ryhma monine erityista hoitoa ja kasvatusta tarvitsevine lap sine en tun-
tui ylisuurelta. Erityisopetukseen suunnattuja taloudellisia resursseja on pidetty 
riittamatt6mina ja niiden kohdentumista huonona (esim. Blom 1996, 449). Kui-
tenkin Kuorelahden (1996b, 258) tutkimilla ala-asteilla (N = 17) erityisopetuksen 
keskimaarainen tuntikehyksen maara oli kasvanut lama-ajan saast6politiikasta 
huolimatta. Aineistossani erityisopetukseen naytti kohdentuvan enemman tu-
kipalveluja kuin yleisopetukseen. Pienen ryhmakoon ohella kaikissa erityis-
luokissa oli vahintaan yksi avustaja, yhdella luokalla jopa kolme. TEita voi siki6-
aikaisen alkoholialtistumisen aiheuttamien ongelmien kannalta pitaa hyvana, 
vaikka avustaja ei ollutkaan henkil6kohtainen (ks. Autti-Ram6 1997b, 279). Ai-
noastaan sopeutumattomien opetuksessa oli ongelmia, koska ryhma muodostui 
eri luokka-asteille kuuluvista ja eri tavoin hairiintyneista oppilaista, minka kat-
sottiin johtuvan hallinnollisista maarayksista tayttaa kaikki oppilaspaikat. 

Erityisopetuksessa kaytetyista kontrollimenetelmista lienee hyvin vahan 
tietoa, samoin kuin siella vallitsevasta ihmiskasityksesta ilmapiiria ja menetel-
mia ohjaavana tekijana (ks. Hautamaki ym. 1993,59-63). Blomin (1996, 451) kar-
toituksessa opettajat pitivat tarpeellisena kurinpitosaad6sten kehittamista. Ai-
neistossani ei esiintynyt kurinpito-ongelmia. Ainoastaan kahta lasta oli rangais-
tu, ja se oli tapahtunut tavanomaisesti. Sopeutumattomien opetuksessa ilmeni 
ns. otteen luvallinen kayttaminen, mutta se ei kohdistunut tutkimukseen osal-
listuneeseen lapseen. Silti se tuntui arveluttavalta oppilaiden arvostuksen kan-
nalta, samalla kun se varitti koulun ilmapiiria negatiivisesti. 

A vustajan asema on osoittautunut laadukkaan opetuksen ehdoksi. Osin 
avustajia palkataan ty6llisyysvaroin (Tuunainen, Ihatsu & Turjanmaki 1996, 
204), mutta heidan sijoittamisestaan ei nayta vastaavan oikein kukaan (ks. Blom 
1996, 454). Avustajajarjestelyissa yalta nayttaytyy teoriassa kuntakohtaisena 
rahanjakona. Autti-Ram6 (1997a, 279-280) katsoo alan laakaritutkijana lahes 
jokaisen FAS-Iapsen tarvitsevan henkil6kohtaisen avustajan kyetakseen selviy-
tymaan perusalykkyytensa tasolla, mutta avustajan palkkaan ei ole maksajaa, 
jos laps en huoltajakunta on muu kuin kotikunta. Aineistossani avustajan pois-
saolo koski erityisesti yleisopetusta (4 lasta), jossa saman kunnan lapsilla vain 
yhdella (Joel) oli ollut avustaja apunaan. Lapsilla ei siis ole ollut tasa-arvoisia 
mahdollisuuksia yrittaa selviytya yleisopetuksessa. Edella resurssien saatavuus 
erityisopetukseen tuli jo esille, joten avustajatta jaaminen ei valttamatta tarkoita, 
etta kunta olisi varannut opetuskaytt66n liian vahan varoja, vaan etta varat ovat 
jakautuneet avustajia tarvitsevien last en kannalta vaarin. Tall6in kysymyksessa 
on my6s kunnallispoliittisen paat6ksenteon seuraukset, makrotason vaiku-
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tukset. Ehka yleisopetuksessa opiskelemista ei olekaan pidetty tavoiteltavana 
asiana yleisesti eika koulukohtaisesti (vrt. Ysseldyke 1986,22). 

Toinen, vallan ja vastuun osalta kyllakin epaselvaksi jaanyt avustajaa kos-
keva seikka ilmeni aineistossa niin, etta avustajan hankkiminen yleisopetukseen 
ei ollut koulupsykologin vaiityksella onnistunut. Koulupsykologi osoittautui 
olleen muutenkin kriittinen kahden laps en (Leevi, Joel) koulusiirrossa. Saloviita 
(1998, 177) ei pida mitenkaan ihmeena sita, etta OAJ on tunnustanut integra a-
tiokannanotossaan koulu- ja kasvatusneuvolapsykologit liittolaisikseen integ-
raatiovaatimusten vastustajiksi. Biklenin (1989, 10) mukaan tamankaltaisen, eri 
ammattikunnista muodostuvan yhteistyotiimin suorittaman arvioinnin odote-
taankin johtavan oppilaan sijoittamiseen erityisopetukseen. 

Vaikka yhteistyo rajoittuikin koulun ja kodin valille, se koettiin yksimieli-
sen myonteisesti. Erityisopetuksessa olevien oppilaiden vanhempia yleisesti 
ajatellen tallainen asennoituminen on hedeimallista. Osaltaan asennoitumiseen 
on saattanut vaikuttaa myos sijaisvanhemmuus, mihin kaksi aitia viittasi. On-
gelmat eivat ole niin henkilokohtaisia, joten niita voi tarkastella kiihkottomam-
min. Yhden opettajan roolia aidin (Joel) ainoana sosiaalisena tukijana pidan ai-
din ja laps en kannalta merkityksellisena. Hyvia yhteistyokokemuksia voisi 
enemmankin hyodyntaa lapsen kuntouttamiseksi. Vanhemmat uskoivat last en 
oppimiskykyyn, joten he saattaisivat olla hyvinkin motivoituneita osallistu-
rna an yhdessa koulun kanssa interventio-ohjelmiin, varsinkin jos ne tarjoaisivat 
konkreettisia toimintamuotoja ja/tai -ohjeita (vrt. Haapasalo ym. 1991, 16). Nai-
ta vanhemmat nimenomaan kaipasivat asiantuntijoilta. Esimerkiksi Apter 
(1982, 230) korostaa hairiokayttaytymisen ennaltaehkaisyssa last en taitojen ja 
psyykkisen tuen merkitysta. 

Yhteistyon muodot, vanhempainillat ja puhelinkontaktit, vain tuntuivat 
minusta perin tutuilta. Ne eivat olleet mitenkaan suunniteimallisia, ja niita oli 
ollut vahan. Aikaisempien tutkimusten perusteella vanhempien ja opettajan 
valista saannollista yhteistyota mukautetussa opetuksessa arvostettiin (ks. 
Maatta 1996, 504). Lastentarhanopettajilla oli muihin opettajiin nahden enem-
man ja toimivia yhteistyoosapuolia, he olivat toinen toisensa tukena, ja van-
hempien lisaksi kiertava erityislastentarhanopettaja oli heidan yhteistyokump-
paninaan. Sosiaalityontekija oli myos osallistunut paivakodin yhteistyohon, 
mutta yhteistyontekijan roolin han itse rajasi tasta pois. Steiner-esikoulun-
opettajalla oli ollut myos tyonohjaaja tukenaan. Lasten moninaisten ongelmien 
lieventamisen vuoksi kouluissa olisi syyta ryhtya Ruohon (1996, 195) ehdotta-
rna an aid on vuorovaikutuksen, kumppanuuden ja ongelmien yhteisollisen voit-
tamisen pedagogiikan kehittamiseen. 

Erityisopetuksen yhteistyota kodin ja koulun valilla on tutkittu va han 
(Maatta 1996,503), joten sarna tilanne saattaa tarkoittaa laajempaakin yhteistyo-
tao Aineistossa ilmeni viela hyvinkin vanha vaitiolovelvollisuus tied on kulun 
esteena, kun opettaja ei ollut saanut tietoja automaattisesti laps en ja perheen 
perheneuvolakiiynneista. Koulun ja muiden kasvuymparistojen yhteistyon 
aloitteentekijaksi ja valittajaksi kaipaisi sosiaalityontekijaa, jonka rooliin taIlai-
nen yhteistyontekijan rooli tuntuisi laps en edun nimissa luonnolliselta (ks. Ka-
nanoja & Turunen 1996, 89-92). Nyt kenellakaan ei ollut yhteistyossa aloitteen-
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tekijan roolia, ja eri osapuolet luulivat tietavansa toistensa kokemuksista, vaik-
ka mitaan kontaktia ei todellisuudessa ollutkaan. Tama tuli esille koulun ja te-
rapeuttien valilla. 

Vaikka edella esitetyt tekijat puoltavat erityisopetuksen oppimisjarjestely-
ja, ei niita kuitenkaan pitaisi nahda pelkastaan jarjestelman takaamina etuina 
eika erilliseen erityiskouluun kuuluvaksi. Tamankaltaiset kokemukset pitaisi 
olla tunnistettavissa myos yleisopetuksessa, koska kaikki sikioaikana alkoholil-
Ie altistuneet lapset eivat ole samanlaisia, kuten eivat myoskaan kouluymparis-
tot eri tekijoineen. FAS-Iapsia rasittavan yleisen tietamyksen heikon aseman 
vuoksi pidan heidan luokittelemistaan perusteltuna, mutta se ei edellyta heidan 
sulkemistaan pois yleisesta koulujarjestelmasta (ks. Saloviita 1998, 173). Biklenia 
(1989, 16) mukaillen erityisopetuksen lapselle edullisista piirteista voi tulIa eri-
tyisoppilasta fyysisesti ja psykologisesti syrjivaa, jos han naiden vuoksi jaa ylei-
sen koulujarjestelman ja vertaistoverisuhteiden ulkopuolelle. Sapon-Shevinin 
(1989,93) mukaan koulun vastuulle tulisi siirtaa laps en ja koulun valis en kuilun 
kaventaminen. 

11.3 Yhteenveto lasten eHimantilanteesta 

Lasten elamantilanne kietoutui perima- ja ymparistotekijoiden ohella sikioai-
kaiseen alkoholialtistumiseen seka erilaisiin normatiivisten ja ei-toivottujen 
elamantapahtumien kirjoon. Naiden kaikkien tekijoiden pitaisi olla osa kehitys-
vaikutusten arviointia (ks. Ahonen & Korhonen 1995, 281-305). Tutkimuspol-
kuni alussa kokonaisvaltaisuus rajautui ajatuksissani vain lasten elamanympa-
ristoihin, mutta kohtaamani todellisuus vaati ottamaan huomioon pienen lap-
sen moninaiset elamankokemukset. En ollut osannut kuvitellakaan, etta yksit-
taisten lasten lap suus taman paivan suomalaisessa yhteiskunnassa sisaltaisi 
nain paljon riskitekijoina pidettyja, kasaantuneita elamanmuutoksia (ks. John-
son & Bradlyn 1988; Kumpulainen 1994; Polkki ym. 1994), joita eras sosiaali-
tyontekija kuvasi osuvasti liiallisiksi saatteiksi lasten elamalle. Tutkimuspro-
sessin aikana tulikin mieleeni raastavia vertauskuvia elaman painolasteista, ris-
kilapsista, syyttomista sijaiskarsijoista, mutta pelkastaan tallainen tulkinta olisi 
ollut liian yksipuolinen. Lapsilla oli myos subjektin asema omassa elamassaan. 

Sikioaikaista alkoholialtistumista tarkastellessa ei valty turhautumiselta. 
Sen ennaltaehkaiseminen on mahdollista ja valttamatonta, mita myos laaja laa-
kari- ja tutkijakunta korostaa (Isabell & Barber 1993; Spohr 1996; Weiner & Mor-
se 1996; Autti-Ramo 1997a; 1997b; Streissguth ym. 1997). Nybo Andersenin ja 
Olsenin (1996, 289-298) mukaan alkoholin haitallisten vaikutusten ehkaisemi-
seen on useita erilaisia keinoja, kuten lainsaadanto, raskaudenaikaisen alkoho-
linkayton sosiaalisten normien luominen, erityiset interventio-ohjelmat runsaas-
ti alkoholia kayttaville seka hoitohenkilokunnan kouluttaminen huomaamaan 
ongelma ja kommunikoimaan alkoholin vaarinkayttajan kanssa. Clarrenin ja 
Astleyn (1997, 40-51) mukaan Washingtonissa on perustettu FAS:n diagnosoin-
tiin ja ennaltaehkaisemiseen keskittynyt yksikko, joka on myos verkostoitunut 
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oman valtion alueella. Weinerin ja Morsen (1996, 283) mukaan odottavat aidit 
ovat osallistuneet innokkaasti sellaisiin kampanjoihin, jotka ovat painottaneet 
alkoholinkayton vahentamisen hyodyllisyytta. Heidan mielestaan on kuitenkin 
traagista se, etta kaikesta kampanjoinnista huolimatta alkoholiperaisten synty-
mavaurioiden maar a ei nayta vahentyvan. Olipa valittu ohjelma mika tahansa, 
silla pitaisi olla pitkan aikavalin tavoitteita, joiden toteutumista tulisi kyeta ar-
vioimaan. Ennaltaehkaisy on myos tarkea poliittinen, erityisesti terveyspoliitti-
nen kannanotto, ja se vaatii oman rahoituksensa. 

Maassamme sikioaikaisen alkoholialtistumisen ennaltaehkaisy on varsin 
minimaalista ja se kohdistuu lahinna aitiysneuvoloissa raskaana oleville naisille 
annettuun informaatioon (ks. Halmesmaki & Kinnunen 1993, 1070-1074). Ai-
neistossani tutkimushenkiloilla ilmeni yleista FAS-tiedon puutetta, joten se 
saattaa olla yleinen ilmio. Sikioaikana alkoholille altistuneet lap set kuuluvat 
monesta syysta riskilasten joukkoon (Isabell & Barber 1993, 271), joten perustei-
ta ennaltaehkaisemiseen voi pitaa hyvin painavina. Lasten vuoksi ennaltaehkai-
seminen on valttamatonta, jotta he saastyisivat altistumisen aiheuttamilta toi-
minnanvajavuuksilta ja haitoilta. Ne vaikuttavat lapi elaman tuottaen karsi-
myksia ja heikentaen elamanlaatua. Ennaltaehkaisemisessa on kyseessa ennen 
kaikkea laps en oikeudesta saada syntya terveena ja lastensuojelulain (683/83) 
tulkinnasta. Yhteiskuntamme ei nay olevan myoskaan valmis hoitamaan altis-
tuneita lapsia, joten siksikin ennaltaehkaiseminen tarvitsee lisapontta. 

Myos haastateltavani korostivat ennaltaehkaisyn valttamattomyytta. Yh-
den laps en psykoterapeutti piti ristiriitaisena sit a, etta voimavaroja sijoitetaan 
paljon joidenkin muiden sairauksien tai vammojen ennaltaehkaisyyn eika 
FAS:n syntymista pystyta rajoittamaan. Yhtena ennaltaehkaisemisen muotona 
pidettiin aitien pakkohoitoa, koska laps en pelastumista vakavilta seuraamuksil-
ta pidettiin aidin etua ensisijaisempana. Tata myos Autti-Ramo (1997b, 312) on 
esittanyt. Tutkimuskokemukseni perusteella aidin pakkohoito on valttamaton-
tao Kuten Liisan isa ilmaisi: 

"ehdottomasti (--) pitiis ottaa ja pysiiyttiiii ja ottaa senkin riski ettii ihmiset menis niiitii 
neuvolatutkimuksia (--) mii katsosin ettii se olis pienempi riski kun se (--) on niin varma 
tiiii alkoholin (--) vammauttava vaikutus ja niin paha kuin sen tiissii on niihny ettii kes-
kustelussa on kiiyny ilmi ettii todella tuhotaan enemmiin kuin yks sukupolvi koska siinii 
menee se seuraavakin vielii koska ei 00 tiiysiii iiidin edellytyksiii hiinellii tuskin tulee ole-
maan." 

Sikioaikaisen alkoholialtistumisen ennaltaehkaisemisessa suositaan monimuo-
toisia lahestymistapoja, mutta julkinen tiedottaminen on koettu ensiarvoiseksi 
(Weiner & Morse 1996, 283). Meilla sita ei ole juurikaan toteutettu. Harva lienee 
se tuleva aiti, joka tahtoisi vakavasti vaurioittaa lastaan. Makirannan (1994) tut-
kimuksessa alkoholistiaitien oli vaikea kohdata lapsensa alkoholivauriota, joten 
tied on levittaminen on aina huutavan ajankohtaista. Halmesmaen ja Kinnusen 
(1993, 1070-1074) tutkimuksessa (N = 788) neljasosa raskaana olleista aideista 
koki saaneensa liian vahan tietoa alkoholin vaikutuksista raskauteen ja sikioon. 
Tutkijoiden mukaan neuvoloissa tulisi entista enemman kiinnittaa huomiota 
henkilokohtaisen ja asiallisen paihdetietouden jakamiseen. 
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Vaikka ennaltaehkaiseminen vie rahaa, sen avulla saadaan myos saastoja 
(Isabell & Barber 1993, 272; Weiner & Morse 1996, 269; Streissguth ym. 1997,38-
39). Sikioaikana alkoholille altistuneita lapsia voi myos rahallisesti arvioida kal-
liiksi, Isabellin ja Barberin (1993, 271) sanoin taloudellisestikin riskila psiksi. 
Tutkimukseni perustella sikioaikaisesta alkoholialtistumisesta aiheutuneita kus-
tannuksia syntyi lahes ainoastaan vastasyntyneisyyskauden sairaalahoidosta ja 
erityiskoulusijoituksista seka joistakin yksityisesti annetuista terapiajaksoista, 
mutta lastensuojelun kautta kustannukset moninkertaistuivat. Silti voi sanoa, 
etta lasten jarjestymattomaan hoitoon upposi raha hukkaan, koska hoitoa ei 01-
lut suunniteltu, eika kukaan sita ohjannut, arvioinut eika siita kantanut vastuu-
tao Sikioaikainen alkoholialtistuminen ei koske vain lapsuusikaa, vaan silla on 
osoitettu olevan pitkaaikaisia, koko elaman ajan kestavia vaikutuksia. Nykyti-
lanteessa last en hoitamatta jattamisen voi arvioida tulevan kalliimmaksi kuin 
varhaiskuntoutus ja hoitojarjestelma. 

Sikioaikana alkoholille altistuneet lap set on valttamatonta nahda koko-
naisvaltaisesti. Heilla on kovia elamankokemuksia, jotka ovat merkittavia siksi, 
etta ne vaikuttavat vuorovaikutuksessa laps en kanssa. Vuorovaikutuksella on 
osuutensa riskiprosessien ja suojaavien prosessien tukemisen kautta lapsen syr-
jaytymiseen tai selviytymiseen. (Ks. Rutter 1987, 319-329; Bardy 1996a, 47.) Tas-
sa tarkoitan vuorovaikutuksella kaikkiin ekologisiin ymparistoihin ulottuvaa 
vuorovaikutusta (ks. Bronfenbrenner 1979; 1997). Olen edella esittamani perus-
teella koonnut aineistonkeruun aikana tutkimukseen osallistuneiden lasten 
elamantilanteista oheisen kuvion 17. 
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KUVIO 17 Huostaanotettujen siki6aikana alkoholille altistuneiden lasten eliimiintilanne 



12 POHDINTA 

Tassa luvussa laadullisen tutkirnuksen rnukaisesti keskityn pohtirnaan ensirn-
rnaisessa luvussa esittarniani Iaht6kohtia ja lasten eIarnantilanteista konstruoi-
rna ani sosiaalista todellisuutta seka naista luornaani rnerkitysyhteytta (ks. Varto 
1992, 64; 105-108). 

Lapsen yksil6llisyyteen olin kohteellistanut jo alussa yhden ulkopuolisen 
asettarnan yleisen rnaareen siki6aikaisesta alkoholialtisturnisesta. Tahan varn-
rnaisuuden yksil611iseen rnalliin nojauturninen johtui erityispedagogisista kay-
tann6ista seka siki6aikaisesta alkoholialtisturnisesta ja naista lapsista yksil6ina 
koskevan tied on yleisrnaailrnallisesta niukkuudesta ja yksipuolisuudesta. My6s 
ryhrnaa koskevaa tietoa tarvitaan nykyista enernrnan. Yksittaiset lapset olivat 
tutkirnukseni kaynnistajana, ja siksi valitsin tutkirnukseen lapsinak6kulrnan. 
Sen tarkoituksena oli lapsen subjektiviteetin korostarninen ja hanen elarnanti-
lanteensa nostarninen ylitse rnuiden. Subjektina lapsi oli tutkirnuksessani itse 
kertornassa ornasta elarnastaan. Lisaksi lapsinak6kulrna oli rnukana lapsen ke-
hittyrnisrnahdollisuuksien painotuksissa, oikeuksien ja aktiivisuuden seka yrn-
parist6n ja persoonallisuuden eri puolien huornioonottarnisessa rnutta rny6s 
siki6aikaisen alkoholialtisturnisen aiheuttarnien yksil611isten vaikutusten arvi-
oinnissa. (Ks. Vehkakoski 2000, 13-16; 72-77.) 

Tutkirnukseni kuluessa erityispedagoginen keskustelu luokittarnisesta ja 
yksil6llisyydesta on avannut rninulle uusia nak6kulrnia, joita en viela ole taysin 
sisaistanyt. Tarna nakyy siina, etten onnistunut irrottauturnaan voirnakkaasta 
arnrnatillisesta sidoksestani. Lapi koko tutkirnuksen valittyy lapsia objektivoiva 
asenteeni. Toisaalta erityispedagogiikassa pyritaan rnuutokseen ja lasten autta-
rniseen (Ladonlahti & Pirttirnaa 1998,42). Sarnoin kasvatustieteessa toisen ihrni-
sen auttarnistoirninta eli kaytann6n sovellus on valttarnat6n osa tiedetta (Leh-
tovaara 1992,345). Naiden kahden nak6kulrnan kohtaarniseen tarvitaankin uu-
sia lahestyrnis- ja tutkirnustapoja. 

Olen tavoitellut todellisuutta haastatteluin ja havainnoiden ihrnisten 
luonnollisissa elarnanyrnparist6issa, rny6s tutkirnukseen osallistuneiden henki-
16iden asettarnin ehdoin. Nailla tutkirnusrnenetelrnilla oli rnahdollisuus tavoit-
taa todellisten ihrnisten reaalisia kokernuksia tietylla hetkella. Tarna kokonais-
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valtainen tutkimustapa mahdollisti lasten ja heidan elamantilanteensa ymmar-
tamisen. Siihen vaikutti my6s fenomenologispainotteinen ja sosiaalisen kon-
struktionismin piirteita sisaltava ihmiskasitykseni ja kasitys vuorovaikutuksen 
merkityksesta lapsen kehityksessa ja kasvatuksessa. 

Kokonaisvaltaisuutta tutkimuskohteen, kokonaisen elamantilanteen ja 
ekologisen arvioinnin ohella lahenteli soveltamani, monen eri tieteen tutkimus-
tieto. Se palvelikin tutkimukseni tarkoitusta hyvin, mutta se my6s rajoittui 
luomaani kokonaisuuteen. Nyt saatu kokonaiskuva on muodostunut konstruk-
tivistisesti vuorovaikutuksessa oman ajatteluni, kokoamani empiirisen aineis-
ton ja teoriatiedon kautta, ja se on vain yksi mahdollinen kuva asiasta. Kuiten-
kin saavutettua tietoa voi pitaa monitieteisena, ja siksi se tarjoaa monia nak6-
kulmia last en ymmartamiseen ja heidan kasvuolojensa parantamiseen (ks. 
Pulkkinen 1996, 60). Monitieteista lahestymistapaa voi suositella erityispedago-
giseen tai muiden tieteenalojen tutkimuksiin, joissa tavoitellaan yksiI611isyytta, 
ryhmaa tai mita tahansa elaman ilmi6n ymmartamista koskevaa tietoa. Tallaista 
tietoa on kaivattu erityisesti lastensuojelua koskevaan tutkimukseen (Pulkkinen 
1996,60), ja tahan tarpeeseen oma tutkimukseni joiltakin osin vastasikin. Lasten 
kasvatuksessa ja opetuksessa moniammatillinen ty6skentelyote on saanut jo 
jalansijaa. Tutkimuskaytann6ssa se hakee viela muotoaan ja tarvitsee varmasti 
usean tutkijan panostusta. Sille on kuitenkin jo hyva perusta, silla eri tieteen-
aloilla on runsaasti lasten elamantilanteiden ilmi6ihin soveltuvaa ja lapsia kos-
kevaa tutkimustietoa. 

Tutkimuksestani kavi ilmi suomalaisten lasten lapsuutta rankastikin raa-
mittavia tekij6ita, jotka osoittautuivat saatelevan tutkimukseen osallistuneiden 
lasten subjektiviteettia ja heidan asemaansa lapsina. Tama kertoo my6s lapsuu-
den sosiaalisista rakenteista, joita on viela varsin vahan tutkittu. Lapset olivat 
sidoksissa aikuisten maarittamiin elamanehtoihin, lastensuojeluasemaansa, ja 
sita saateli lastensuojelulaki. Lapsuus kuvastuikin yhteiskunnan makro- ja mik-
rota son valisena siltana (Franes 1994, 164). Tama tulisikin ottaa huomioon las-
ten elamaan liittyvissa ratkaisuissa ja tulkittaessa lastensuojelun johtavaa peri-
aatetta laps en edusta. Se, mista nak6kulmasta tulkinnat tehdaan, vaikuttaa suo-
raan lapseen. Kajava (1997, 138) ja Autti-Ram6 (2000, 410) ovat tutkimuksissaan 
havainneet lastensuojelussa vanhempien oikeuksien menevan lasten hyvinvoin-
tiarviointien edelle. Siksi lapsilaht6ista ja lapsen nak6kulmaa valaisevaa tutki-
musta tarvitaan lisaa. 

Lasten oma nak6kulma omaan lapsuuteensa oli tassa tutkimuksessa mer-
kittava. Se osoitti lasten olevan subjektin asemassa omassa arkipaivassaan. 
Vaikka pidinkin lasta aktiivisena, tutkimukseen osallistuneiden lasten aktiivi-
nen toimijuus oli silti yllattavaa. Lasten monet my6nteiset ja vahvat ominaisuu-
det olivat tarkeita havaintoja ja ne tukivat my6s lasten subjektiivisuutta. Ver-
taissuhteet olivat yksi vahva ominaisuus tutkimukseen osallistuneille lapsille, 
mutta kasittelin tata aluetta liian suppeasti. Poikkeuksen (1995, 122) mukaan 
ikatoverit ovat lapsuuden sosiaalisen maailman ja arkipaivan olennainen osa ja 
lapset ovat toisilleen emotionaalinen turvaverkko ja tuki. Tata ominaisuutta 
tulisi hy6dyntaa integraatiopyrkimyksissa, koska se pitaa sisallaan sosiaalisen 



271 

integroitumisen mahdollisuuden. Se on hyva perusta normaalisaation toteutu-
miselle. 

Riskiprosessit ja suojaavat prosessit ovat kasvatustieteissa varsin vahan 
tutkittuja. Tama tuntui soveltuvan erittain hyvin erityispedagogiikkaan. Vaikka 
riskilapsista ei kovinkaan yleisesti keskustella, monet erityispedagogiset kohde-
ryhmat tayttavat riskilapsen maaritelman, ja riskitekijan olemassaolo mahdol-
listaa naiden prosessien tutkimisen (ks. Rutter 1987, 317). Lisaksi erityispedago-
giikassa kohdattava todellisuus on aina moniulotteinen, ja siina sovelletaan 
monien eri tieteenalojen tutkimustietoja. Siksi riskiprosesseihin ja suojaaviin 
prosesseihin saa useita nakokulmia. Tallaisia laajoja taustayhteyksia on kaivat-
tukin erityispedagogiikkaan (ks. Moberg & Tuunainen 1989, 30; 120), joten eko-
logisen arvioinnin seka riskiprosessien ja suojaavien prosessien yhdistamista 
koskevaa lahestymistapaa on siis perusteltua suositella muuhunkin tutkimus- ja 
amma ttikaytantoihin. 

Erityispedagogiikkaan tutkimukseni tarjoaa lapsilahtoisen perustan arvi-
oinnille. Vammaisuuden arviointi laajenee yksilon ongelmista ymparistojen ja 
niiden vaikutusten arviointiin seka lapsen vahvuuksiin kiinnittamalla huomio 
riskiprosesseihin, suojaaviin prosesseihin ja niita valittaviin mekanismeihin. 
Vaikka poikittaistutkimuksella kyetaan tavoittamaan vain naita prosesseja en-
nakoivia tekijoita, on prosessien tunnistaminen merkityksellista. Taten avautuu 
muita kuin Iaaketieteellisia keinoja ongelmien ennaltaehkaisyyn ja lapsen kun-
touttamiseen eli hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen lasten luonnollisissa ela-
manymparistoissa. Samalla saadaan uusia nakemyksia eri ymparistojen kay tan-
tojen kehittamiseen seka lapsen ja naiden ymparistojen valise en vuorovaiku-
tukseen (esim. Rutter 1987,316; Cohen & Erwin 1994, 249). 

Suorittamassani arvioinnissa pidan merkityksellisena lasten elamantilan-
teitten hahmottamisesta seurannutta ymmarrysta. Entisen, yleismaailmallisen 
voimallisen FAS-stereotypian sijaan olen kyennyt valottamaan lasten yksilolli-
syytta ja lapsia ryhmana koskevia olennaisia tekijoita laajasti. Tama kokonais-
valtainen, arkielamaa lasten luonnollisissa elamanymparistoissa kuvaava ela-
mantilanne ja siina erityista huomioonottamista vaativa suojaavaa ja riskipro-
sessia valittavien tekijoiden ja mekanismien havaitseminen oli mahdollista saa-
vuttaa laadullisen tutkimuksen ja ekologisen arviointimenetelman keinoin. Tut-
kimusasetelman etuna oli se, etta sen avulla saatiin verrattua ja tutkittua eri ha-
vainnoijien eri konteksteissa tekemia havaintoja ja konteksteja itseaan. Nain 
kokonaisuus koostui juuri naissa konteksteissa vuorovaikutuksessa ilmenevista 
ainutlaatuisuuksista ja yksityiskohdista. (ks. Patton 1990, 40-41; Thurman & 
Widerstrom 1990,191-206; Bronfenbrenner 1997, 276-277). 

Juuri vuorovaikutus eri kontekstien valilla seka minun ja tutkittavien valil-
la loi entista monipuolisemman kuvan tutkimukseen osallistuneista lapsista. 
Ekologisessa arvioinnissa yhdistyivat ekologisen kehitysnakemyksen korostuk-
set laps en ja ympariston valis en vuorovaikutuksen merkityksesta, lapsen kon-
tekstin laaja-alaisesta huomioonottamisesta ja kokonaisvaltaisuudesta seka yk-
silon aktiivisesta roolista ymparistoonsa vaikuttajana. Lasten kehitysarvioin-
neissa nama molemmat tuntuvat puolustavan paikkaansa. Tata lahestymista-
paa voi siten suositella muidenkin tieteiden lapsitutkimuksessa. Erityisen hyvin 
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hima tuntuisi sopivalta lastensuojelun sosiaalityohon. Siella tama ajatus ei kui-
tenkaan ole uusi, vaan sosioekologista lahestymistapaa tyokaytannoksi on poh-
justettu pitkaan (ks. Barfy 1989, 65-66). Niinpa perusta muutokselle olisi siella jo 
olemassa. 

Monitieteisyys auttoi ymmartamaan lasten elamantilanteen yhteyden eri 
ekologiin ymparistoihin mikrotasolta makrotasolle. Yhteiskuntamme lapsipoli-
tiikka nayttaa olevan viela keskeneraista. Lapi koko tutkimukseni last en ela-
massa valittyi aikuiskeskeisyys ja last en dramaattinen riippuvuus aikuisista. 
Sikioaikainen alkoholialtistuminen ilmiona on yksi esimerkki yhteiskunnas-
samme harjoitetusta lapsuuden politiikasta. Individuaatio nayttaa liittyvan yh-
teiskunnan saatelyjarjestelmiin, lastensuojeluun ja koulutuspolitiikkaan, mutta 
sen toteutumista saatelivat aikuiset, ja siina oli monia aukkoja. Lasten asiat jai-
vat hoitamatta, ja se on sikioaikana alkoholille altistuneiden last en kannalta 
tuhoisaa. Eihan humanistinen yhteiskuntamme voi toimia niin, etta se tunnus-
taa sikioaikana alkoholille altistuneisiin lapsiin ja heidan elamaansa liittyvat 
ongelmat ja jattaa ne heidan kannettavakseen (ks. Sapon-Shevin 1989, 92; Ruo-
ho 1993, 101-102)? Ulvisen ja Siljanderin (1995,43) mukaan syrjaytyminen miel-
letaan arkiajattelussa yllattavan alttiisti yksilopsykologiseksi ongelmaksi, yh-
denlaiseksi yksilolliseksi omaisuudeksi tai vahintaankin kayttaytymistaipu-
mukseksi, joka jollakin on ja jota toisella ei ole. Sikioaikainen alkoholialtistumi-
nen rinnastuu tahan nakemykseen. Sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten 
lapsuus oli riskitekijoiden kuormittamaa, ja lasten elamanhistoriassa ja lapsuu-
den olosuhteissa piilee paitsi yksilollisen, myos yhteiskunnallisen syrjaytymi-
sen vaara. (Ks. Bardy 1994, 128.) Sen torjumiseen ei riita yksilopsykologiseen tai 
yksiloparadigmaattiseen tulkintaan perustuva pelkka laps en suojaavien tekijoi-
den ja mikroymparistojen tukeminen, vaan tarvitaan laaja-alaisempia toimenpi-
teita. 

Koulutuspolitiikka nayttaytyi lapsia segregoivana. Lohdullista ja koulu-
tuspoliittista muutosta osoittavaa olikin havaita Autti-Ramon (2000) tuoreet 
tutkimustulokset sikioaikana alkoholille altistuneiden lasten sijoittumisesta 
paaosin yleisopetukseen. Tata suuntaa tukeakseni toistan Sapon-Shevinin (1989, 
93) esittamat, koulutuspolitiikan paradigmaattiseen muuttamiseen tahtaavat 
toimenpiteet lapsia ja heidan erilaisuuttaan kohtaan. Hanen mukaansa lasten 
erilaisuutta tulisi pita a luonnollisena ja rikastuttavana. Kaikkien ihmisten kes-
kinaista, luonnollista kanssakaymista tulisi rohkaista ja vastuun laps en ja kou-
lun valis en kuilun kaventamisesta tulisi kuulua koululle. Asiantuntijoiden vas-
tuulla on luoda rakenteita, jotka vastaavat lasten erilaisuuteen heidan yksilolli-
syyttaan kunnioittaen, yllapitavat lasten taytta omanarvontunnetta ja edistavat 
heidan osallistumistaan yhteiskuntaan. 

Terveyspolitiikassa lasten asema oli hammastyttavan mitaton: heita ei 01-
lut otettu huomioon. Tassa he viela jaivat laps ina vanhempiensa varjoon. Yh-
teiskunnassamme hoidetaan kalliisti aikuisia alkoholisteja ja huumeiden kaytta-
jia, mutta heidan lapsensa on jatetty hoitamatta. Tosin nuorimmat tutkimuk-
seen osallistuneet lapset olivat saannollisessa seurannassa ja toisella heista oli 
ollut varhaiskuntoutusta. Taman toivoisi viestivan muutoksesta sikioaikaisen 



273 

alkoholialtistumisen Hiaketieteellisessa hoitokaytannaissa. Hoito-, tutkimus- ja 
kuntoutusjarjestelman toimimattomuus kumuloi lasten vaurioita. 

Eri tutkimusten perusteella on riittavasti nayttaa siita, etta lapsilla esiinty-
vat neurologiset hairiat, oppimisvaikeudet ja erilaiset kehitykselliset hairiat li-
saavat johdonmukaisesti myas psyykkisten ongelmien riskia ja ne kietoutuvat 
yhteen lapsen kehityksessa (Ahonen & Korhonen 1995, 304). Nyt lap set kanta-
vat naita riskitekijaita mukanaan lapi elamansa, vaikka niihin voitaisiin parhai-
ten vaikuttaa lasten kasvuvuosina. Rangan (1999, 36-37) tutkimuksessa lap-
suusian riskitekijat kasaantuivat ja valittyivat aikuisuuteen. Kasaantuminen 
eteni siten, etta seuraukset aiemmista vaikeuksista muuttuivat myahempien on-
gelmien syiksi. Ongelmien kasaantuessa ulkoista vaylaa myaten yksilan 010-

suhteet vaikeutuivat tai pysyivat epaedullisina, ja hanen mahdollisuutensa sel-
viytya eri elamanalueilla kaventuivat. Lapsuuden riskitekijat valittyivat aikui-
suuteen myas sisaista vaylaa pitkin epaonnistumisen tuntemuksina. 

Sosiaalipolitiikka ja erityisesti lastensuojelu nakyi monin, koskettavin ta-
voin. Tutkimukseen osallistuneiden lasten asemaan liittyi yksilallisena ja yh-
teiskunnallisena painolastina heidan vanhempiensa yhteiskunnallinen asema. 
Huostaanotettujen lasten ongelmista on oltu lastensuojelussa tietoisia jo pit-
kaan, esimerkiksi sijoitusten vaihtumista on pidetty lastensuojelun helmasynti-
na jo ainakin vuosikymmenen ajan. Saman sallitaan vielakin tapahtuvan, vaik-
ka tallaisista kokemuksista on havaittu aiheutuvan lapsille kayttaytymishairiai-
ta ja psyykkista sairastumista. Nayttaa silta, ettei lastensuojelun kehittamisesta 
olla kiinnostuneita, koska sen kayttajakunta on luokkasidonnaista: vastaavasti 
kuin muissakin sosiaalihuollollisissa palveluissa, lastensuojelulapset ovat 
alemmista sosiaaliryhmista. Forssenin (1993, 179) mukaan tama marginaali-
ryhma ei valttamatta ole poliittisesti merkittava, koska se on pieni ja osallistuu 
vain vahan yhteiskuntaan. Siksi minusta olisi poliittisestikin neutraalimpaa 
aloittaa lapsista ja panostaa heihin. 

Lopuksi lapsinakakulmaa painottaakseni haluan korostaa, etta sikiaaikana 
alkoholille altistuneiden last en aseman parantamiseen ja heidan kuntoutuk-
seensa tarvitaan radikaaleja toimenpiteita. Seka sikiaaikaisesta alkoholialtistu-
misesta etta sen synnyttajista ja kantajista tiedetaan viela tamankin tutkimuksen 
jalkeen aivan liian vahan. Molempien elama on jaanyt pimentoon, mista on 
haittaa kaikille taman ilmian kanssa tekemisiin joutuville. Naita haittatekijaita 
voi kuvata koko yhteiskunnan kattaviksi. Lasten asema on pidettava esilla, se 
on heidan oikeutensa, mutta mita naihin oikeuksiin kuuluu ja miten niita puo-
lustaa, jaa viela os in avoimeksi. 

Riskilapsista puhuminen on yleista laaketieteessa, mutta laaketieteellinen 
arviointi ei riita lasten kokonaisvaltaiseen arviointiin. Tarvitaan eri nakakulmi-
en yhdistamista lasten edun toteuttamisessa missa tahansa instituutiossa. Tama 
ei ole mitaan uutta, vaan korostaa aikaisemminkin kaivattua monitieteisen la-
hestymistavan ja sita kautta syntyvien uusien ammattikaytantajen tarvetta las-
tensuojelussa, terveyden- ja sairaanhoidossa ja koulutoimessa (ks. Sap on-
Shevin 1989, 101; Kananoja & Turunen 1996, 84-85; Koivikko 1996, 596; Pulkki-
nen 1996, 60-61). Naiden uusien kaytantajen jarjestamisvastuu ei kuitenkaan 
voi asettua pelkastaan suoritustason tyantekijaille. Lasten aseman parantami-
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nen vaatii poliittista paatoksentekoa ja ennen kaikkea toimeenpanoa kaikilla 
yhteiskunnan sektoreilla (ks. Bardy 1994, 132-134). Lastensuojelun lainsaadanto 
on sinallaan humaani ja lapsen etua puolustava, mutta kaytannon toimet nayt-
tivat jaaneen suojelemiseen ja sopeuttamiseen - lasten aseman muuttaminen 
vaatii enemman. 

Vaikka yksilot syrjaytyvat erikseen, niin syrjayttavat tekijat ovat myos ko-
ko yhteiskuntaa koskevia. Sikioaikana alkoholille altistuneet lapset tarvitsevat 
erityiskohtelua, jos haluamme toimia heidan etunsa mukaisesti ja heita kunni-
oittaen. Heidan integroitumistaan yhteiskuntaan on erityisesti tuettava, ja se on 
aloitettava lasten diagnosoimisen jalkeisesta varhaiskuntoutuksesta. Lisaksi 
lasten laaketieteellinen hoito ja kuntoutus on varmistettava. Lastensuojelun sai-
lyttavan luonteen taytyy myos muuttua aktiivisesti lapsen asemaa erittelevaksi 
ja lapsia puolustavaksi. Koulutuksen kautta integroidutaan yhteiskuntaan, ja 
koulu onkin nyky-yhteiskunnan keskeisimpia sosiaalisia instituutioita, josta 
ulosajautuminen johtaa tavallisesti syrjaytymiseen. Kasvatuksen tehtavana on 
kulttuurin uusintaminen, ei vain sen sailyttaminen, ja koska koulutuksesta syr-
jaytyminen on nahtava aatteiden ja niissa tapahtuvien muutosten kriisina, tulee 
integraatioideologia nahda entista laaja-alaisempana, myos kuntakohtaisena 
koulutuspoliittisena valineena lasten aseman puolustamisessa. (Ks. Ulvinen & 
Siljander 1995,44-47; Laakso 1997, 8.) 

Kokoamani aineisto kertoo osaltaan myos tutkimukseen osallistuneiden 
lasten sopeutumistavoista erilaisiin elamantilanteisiin (ks. Bronfenbrenner 1997, 
254-255). Sopeutumista vaatineet uudet elamanmuutokset ovat tapahtuneet 
hyvin lyhyella aikavalilla. Niiden vakavuuteen nahden lasten ongelmallisuus 
oli verrattain vahaista ja vain tietyissa elamanymparistoissa koettua. Lapset ei-
vat olleet saaneet apua naiden muutosten kasittelyssa, vaan he olivat joutuneet 
sopeutumaan annettuihin olosuhteisiin toisten ehdoilla. Siksi minusta naita lap-
sia voi hyvin monella tapaa pitaa selviytyjina, mita vahvistavat lasten toiminta-
kykyisyys ja suojaavaa prosessia tukeneet tekijat ja niita valittaneet mekanismit. 
Lasten elamassa suojaavien tekijoiden merkityksen korostaminen muuttaa jo 
sinallaan asennoitumista lapsiin ja tukee heidan selviytymistaan. Horowitzin 
(1992, 66) mukaan teoria vaikuttaa riskin kasitteeseen, eli kasitys kehityksesta, 
kehitysteoriasta ja sen merkityksesta muokkaa riskikasitetta. Minusta on hyva 
paattaa tama tutkimus Veijo Vir sun (1991,4) sanoin: 

"Optimismi seka positiivinen, rakentava ja realistinen asenne ovat valttamatt6mia kai-
kessa toimintakyvyn palauttamisessa ja parantamisessa tai missa tahansa terapiassa. On 
tutkittava mita on kaytettavissa ja on syyta keskittya kehittamaan sita ." 
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SUMMARY 

Often childhood is seen as sunny and happy, and people think it is the same for 
everyone of the same age. Children are not regarded as a part of society, but 
only moving around home, kindergarten and school. Their main task is to 
prepare for adulthood, by developing, learning and knowing. (Alanen & Bardy 
1990,9-13; Alanen 1992, 6-22.) Childhood is a valuable part of a human's life, in 
any case. The most effective impact on development is to take part in peoples' 
everyday life, equal to anyone else. Childhood is like a bridge over the micro 
and macro levels in society. (Alanen & Bardy 1990, 11-13.) 

In families we can see the impacts of social change in society. There are 
many social problems in many families, and often they are accumulated, too. 
Children are not outside of the negative impacts of these changes. Many 
children have to be cared for by society. Nowadays lots of children taken care of 
by society have a family that has alcohol problems and children have been 
exposed to alcohol already in utero. 

Fetal Alcohol Syndrome (F AS) is the known diagnosis of exposure to 
alcohol and it is the most investigated. FAS is a combination of characteristics in 
children resulting from maternal drinking during pregnancy. Its medical 
features are growth deficiencies, certain dysmorphic features and some central 
nervous system disorders. The child must exhibit symptoms from each of three 
categories to be diagnosed with F AS. Fetal alcohol effects (F AE) does not fullfill 
all criteria, it is a milder form of FAS. Nowadays in many countries diagnoses 
such as alcohol related birth defects (ARB D) and alcohol related 
neurodevelopmental disorder (ARND) are used in parallel. The number of 
these children is growing all the time, all around the world. It is estimated that 
in Finland there are 80 FAS and 150 FAE live births yearly. It is known that 
FASjFAE can cause a wide spectrum of disabilities that have lifelong physical, 
mental and behavioral implications. FAS is now recognized as the leading cause 
of mental retardation in the western world. (Autti-Ramo 1993; 1997a; 1997b; 
1997c; Spohr 1996.) 

In Finland research on these children has been limited to medical research. 
Internationally the majority of research describes and delineates differences in 
the performance of groups of individuals. Still there is too little knowledge 
about FAS children, especially of the individual and his life and there is a lack 
of longitudinal research. 

The development of the human being does not happen straightforwardly 
ending happily in the best result. From the first moment of life many risk 
factors follow the developing child, but it has been difficult to estimate the 
impact of these risk factors on the child. Talking about risk children is general 
in medical science but it is new in education. It is useless to talk about risk 
factors if it is not to lead to interventions. The greater the risk, the more 
effective the follow-up and intervention must be. Interaction has a part in the 
risk process. Changing transactional interaction between the child and his 
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environment could influence to development process remarkably. (Rutter 1987, 
319-329; Thurman & Widerstrom 1990,25; Jens & Gordon 1991, 213-214.) 

FAS is a recognised risk factor of health, functional defects, psychosocial 
problems and particular disability (Kaminski & Larroque 1996, 53-54; Nybo 
Andersen & Olsen 1996, 289; Streissguth ym. 1997, 27) and a risk of 
psychosocial problems (Aronson 1984, 29). In the field of risk research, the focus 
has been on the protective factors. According to Michael Rutter (1987; 1989) 
protective factors are close to resiliency. Resiliency expresses individual 
reactions to the risk factor, but it is not the permanent feature, it changes from 
one situation to another. It is a broader phenomenon than vulnerability and 
protective processes, which are the opposite side of the same coin. It is 
noteworthy that vulnerability and protective effects are evident only in 
combination with the risk factor. (Rutter 1987, 316-317.) Risk and protective 
processes have an indirect effect and some kind of interaction is needed. 
Mechanism is a better term than factor because the process is remarkable and it 
is no use to seek single good things. In order to prevent problems it is better to 
consider the processes and the development related on situational mechanisms 
they contain. 

This research was built on ecologial assessment including study of the 
child's developmental context regarding physical, social and functional features 
(Thurman & Widerstrom 1990, 191-192). The purpose of my multiple case-study 
was to describe the life situation of the individual child who has been exposed 
to alcohol in utero and to assess the risk and protective mechanisms by 
investigating the mediating mechanisms that might act as predictors in those 
processes. The mediating mechanisms for protective processes are reduction of 
risk impact, establishment and maintenance of self-esteem and self-efficacy and 
opening of opportunities. The mediating processes for risk processes are those 
Rutter (1987) called vulnerability; they are the negative pole of the same 
processes. 

My research is part of childhood research. I have seen childhood as a part 
of society, as an agegroup which has a value of its own. The children 
themselves tell about their own lives. The theoretical basis lies in ecological 
psychology and according to this the children do not develop separately from 
the context they live in. They are constantly interacting with their environment. 
Both good and bad experiences influence development, so I shall consider both 
risk factors and protective factors. 

In my data there were eight children of whom six were diagnosed F AS 
children. All the children were being taken care of by society and they came to 
the research through a child protection agency. The children were six to fifteen 
years old, two girls and six boys, seven of them lived in foster homes, three had 
lived with their relatives and one was in a children's home. 

The child's developmental context was studied in a natural setting by in-
terviewing fosterparents, teachers, social workers and therapists. There were 32 
interviews, 6 of the children were interviewed and 4 were also observed. Be-
cause of the social workers' recommendation 2 children were excluded from 
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these data collections. The material includes 42 hours from different situations. I 
gathered the data over a period of six months in 1995 and 1996. 

The data were analyzed inductively according to the aims of the study. 
The analysis had a variety of stages but it was a dialogical process involving the 
data, the theory and my own experiences. I tried to interpret the data from the 
child's perspective. This means that I have assessed by adulthood, making a 
stand for the child. The analytical model was concerned with the life situation 
and consists of the following themes: first the child as an individual person in-
cluding his special features, interaction and actions, second; the environments 
of the child including the foster home, biological parents, school, therapy, social 
work and the FAS treatment system. Investigation of risk factors and protective 
factors was included in every theme, as were impacts of exposure to alcohol in 
utero, too. 

The life situation of every child is described in case studies and an assess-
ment of the risk and protective processes with mediating mechanisms was 
made for all the children. I found three mediating mechanisms that might in-
crease the risk process: the child protection system, exposure to alcohol in utero 
as a problem to the children and special education as increasing the risk proc-
ess. The mediating mechanisms in protective processes were the personal fea-
tures of the children, foster care and the positive features in special education. 

Waiting for the actions of the child protection system caused my children 
negative cumulative life changes because of the enormous number of place-
ments in children's home and foster homes. These negative life changes were 
typical fot five children. This included living with the alcoholic family, distur-
bances in attachment, separation, many short placements in different locations 
and the adaption to the foster family. These experieces caused the childhood of 
children to be different from normal childhood. This kind of life situation of 
young children must have implications for political decision-making because 
similar situations of children in the child protective system have also been re-
ported. 

Exposure to alcohol in utero was problematic for the children. It had many 
individual but also common consequences for the children. Exposure to alcohol 
in utero fulfilled the criteria for damage. The children had also been excluded 
from medical rehabilitation. Only two younger children had regular hospital 
follow-up, and only one had appropriate early rehabilitation. Other therapy 
had been haphazard. My data also showed lack of knowledge of FAS and this 
indirectly affected the interaction with the children. The nature of dysfunction 
of the central nervous to exposure to alcohol in utero was unclear. Also the na-
ture of neurological grounds for childrens' behavior. The behavior of children 
was difficult to understand and to manage. Parents needed guidance that they 
felt left out. 

Special education enforcing deviance was a third mechanism mediating 
risk process. Tests for school readiness had shown the way to the slow learners' 
class. There were also other forms of special education, but all of it was sepa-
rate. The children were far from their homes. Special teaching appeared institu-
tionally discriminatory. Only few individual teaching arrangements were to be 
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seen, thus special teaching was only apparent as a system. Earlier research 
shows that it supports exclusion. 

"He's a nice boy that you can't put into a category" one kindergarten 
teacher described one boy in my data. This sentence pointed at protective proc-
esses which the first mediating mechanism I named as childrens' personal fea-
tures. The children had many kinds of protective factors in their own persons, 
like social competence and usually they were gifted in sports, which is seen as 
very important for the self esteem of boys. So children were subjects in some 
area of their life. I think that all these children had a lot of resilience in spite of 
their hard experiences. The strong side was the experiences of children's few 
problems in their living environments. The second factor in protective process 
concerns foster care. Foster parents and foster family were protective. Outside 
the foster family every adult interviewed perceived the foster family as a pro-
tective factor to the child. The social network can be considered a protective fac-
tor because it reflects the childs network of affections. Parents had obtained 
emotional support for their own task from visits by social workers. 

The last factor in the protective process is positive poles of special educa-
tion. All the children themselves enjoyed school, their relationships with teach-
ers were excellent. Every child had learned in their own schools and the longer 
the teacher had taught the child, the better progress had be seen. The size of the 
class was small and children had succeeded in some subjects. And teachers es-
timated children would have potential for integration into regular education. 
But we have to realize that such positive things are not confirmed only on the 
level of the system but they could be achieved in normal school, too. Children 
exposed to alcohol in utero are not alike and nor are the schools. Robert Bogdan 
(1989) argues that these positive poles in special education may have a dis-
criminatory effect if they exclude disabled children from regular system. 

Impairment through exposure to alcohol in utero and FAS are serious be-
cause of many kinds of disability and social handicaps, but this could not be 
seen as the children's fault. It is important to note that children are not all alike. 
The children need care medically but socially, educationally and psychologi-
cally, too. Exposure to alcohol and FAS in not only a medical question but has 
huge implications for our whole society. Research risk and protective processes 
appeared appropriate in child research in special pedagogy. Investigating these 
processes expands the evaluation of the effects of disability from the individual 
to the environment and the interaction between them. By examining these 
processes we open up more than medical potential to plan care, education and 
teaching for the child. Thus we fulfill the notion of education and special peda-
gogy of helping the human. For with the children in my study and other chil-
dren stressing protective factors changes the attitude to children and supports 
the coping. 
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LIITEl: Aineistonkeruu ja sen kesto 

Taulukko 31 Aineistonkeruu ja sen kesto 

LAPSI VAN- OPET- SOSIAAU- TERA- LAPSI HA- YHTEEN-
HEMMAT TAJA TYONTEKI- PEUT- ITSE VAIN- sA 

JA TI NOINTI 

""AijiKSI 1.35 nais- 1.05 - - 0.15 2.17 6.02 
oh. 

0.50 
miesoh. 

JOEL 1.20 1.30 0.40 - 0.20 1.45 5.35 
LEEVI 2.05 aiti 1.05 1.46 0.27 0.44 2.54 • 12.06 

3.05 isa 
LIISA 5.10 0.30 0.35 1.15 ei lupaa ei lupaa. 7.30 

LASSE 0.35 0.32 1.10 0.33 0.20 -
LAURA - = - - = - - = - - 0.15 -

ILMARI 1.23 0.55 0.30 0.15 ~illlEilil" "" ""~i.rllEilil" 
JAAK- 1.40 1.12 0.30 - 0.10 2.47 
KO 

.~v u.~ 5.11 
i ~~ 
aJat tunnelssa ]a mmuutelssa 
- = haastattelua ei suoritettu/ suhdetta ei ollut 
ei lupaa = tutkimuslupa ei sallinut lasten haastattelua eikii havainnointia 
- = - = haastattelu koski molempia lapsia 

• 

3.25 
- = -

3.03 
6.19 
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LUTE 2: Aineiston analyysiprosessi 

1. Nauhoitettu materiaali ja havainnointimateriaali: litterointi ja tapauskohtainen 
jarjestiiminen 

JJ 
2. Induktiivinen analysointi: analyysiyksikoiden poimiminen 

JJ 
3. AnalyysiyksikOiden yhdistiiminen luokkiin 

JJ 
4. Luokkien koonti taulukoon: yksilo- ja 

tiedonantajakohtaisesti sisaltoineen 

JJ 
5. Tapauskertomukset 

JJ 
6. Alustava analyysimalli : tulkintateemat yksilollisesti 

mutta tutkimustehtiivaa mukaillen, lapsil1ihtOisyys. 
1. Lapsi yksilona 2. Kotiymparisto 3. Koulu 4. FAS ja mahdolliset terapiat. 

Kuvaus ja tulkinta 
JJ 

1. Tutkimuskokonaisuus: Kylla se tommosellaki lapsella on kovempi urakka. 
Huostaanotettujen FAS-Iasten elamantiIanne. 

JJ 

7. JohtopaatOkset: Lapsia yhdistiivat teemat: el1imanhistoria, FAS, 
erityiskoulu - ura 

JJ 
8. Teoreettisten IahtOkohtien tarkentaminen 

JJ 
9. Lopullinen analyysimalli 

JJ 
10. Toinen tutkimuskokonaisuus: Yksi kokonaiskuvaus lapsista, joissa 

tapauskertomus ja tulkinta yhdistyvat 

JJ 

11. Kokoava tarkastelu: monimuotoinen elamantiIanne: lastensuojelu, FAS, 
erityiskoulusijoitus 

JJ 
12. Riski- ja suojaavat prosessit elamantiIanteesta kokoavan tarkastelun kohteeksi 

JJ 
13. 3. Tutkimuskokonaisuus: tapauskertomusten supistaminen 

JJ 
14. Riski- ja suojaavat prosessit huostaanotettujen F AS-Iasten 

elamantiIanteessa 
JJ 

15. "Kylla se tommosellaki lapsella on kovempi urakka" - huostaanotettujen sikioaikana 
alkoholille altistuneiden lasten elamantiIanne seka siina nakyvat riskiprosessit ja suojaavat 
prosessit. 



301 

LIITE 3: Nayte aineiston analysoimisesta 

Taulukko 32 Nayte Joelin haastattelun koodaamisesta 

koodimerkintii 
Kotielama, paivii.ryl:-
mi, 
Laksyt 
Ulkoilu mieluisaa 

Aamukotona 
Saanto ja sen kohden-
taminen 

Heraaminen vaikeaa 

Kotona TV:n katselu 

Laksyt: ei aina huvita 

Oma huone: ei yllapi-
da 
siisteytta 
-kotitOiden tekeminen 
eihuvita 

kotona oleminen: ei 
ole 
tekemistii, ulkoilu 
mieluisa 
TV: n katselua 

haastattelu 
J:Hm no ihan normaali mita rna oon melkein koko aika ul-
kona sillai etta maa meen tuun tekeen laksyt ja jos rna ehdin 
niin maa meen vie viihaks aikaa kentalle pelaan ja sit rna 
tuun syomaan ja taas kentalle takasin tai lasketteleen suu-
rimalta osalta rna aina pelaan 
KV:no mites aamulla 
J:no ihan hyvin rna heraan ja syon aamupalaa ja liihen jalot-
telen viihan aikaa kattelen televisiota 
KV:onko sulla tietty kellonaika millon sa tuut syomaan 
J:no siina kolmen aikaan 
KV:Muistaks saa aina tulla 
J:no joo jos ei 00 kelloo niin (naurahdus) 
KV:no miltiis se tuntuu koulupaivana liihtee kouluun aa-
mulla 
J:no eiku rna meen kaheksaan niin kylla heraii.minen on vai-
keeta 
KV:mista se johtuu 
J:oon niin vasyny etta rna en jaksa nousta 
KV:auttaako siihen mikkaan siihen vasymiseen 
J:ei muuta ku nouseminen 
KV:ym paaksaa illalla mihin aikaan nukkuun 
J:riippuu vahan monenko aikaan meen kouluun 
KV:suurinpiirtein ... 
J:jos rna meen yheksaan niin joskus siinii. puol yheksan ei rna 
meen joskus viistoista yli kymmenen 
KV:mita saa illalla puuhaat tiiana kotona 
J:no katon televisioo ja 
KV:saaksaa kattoo sinne puoli yhteentoista asti telekkaria 
J.en tia joskus joskus en riippuu viikonloppusin joskus kah-
teenkintoista 
KV:joka paiva teet laksyt ja 
J:en ny joka paiva ja maa sanonettei meille tullu ku tastii ja 
tasta tai joskus ei mistaan en viitti tehda 
KV:pidaksaa ite siistina sun oman huoneen 
J:no e joka viikonloppuna vaan koko huoneen huonossa 
kunnossa huonossa kunnossa on 
KV:nomiksi 
J:no en maa tie ko maa levittelen ? pakolla vakipakolla 
KV:tavaroitako 
J:Ym 
KV:vai silla tavalla no mita saa taalla kotona mieluiten puu-
haatl 
J:no ei mulla mitiian paljo muuta ku maa kattelen televisioo 
mutta kylla maa suurimmin osan ettei taalla 00 mitaan te-
kemistii rna oon ulkona sitten pelaamassa 
KV:Joo mika sun mielesta on paras televisio-ohjelma 
J:no maa aina paivaisin kattelen se tulee joskus viideltii maa 



TAULUKK033 Nayte Joelin haastattelun taulukoinnista ~ 
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Itse Kontakti Toiminta Ulkoilu Koti- Saanntit Vaikeu- Koulu- Kaverit Perheen- Vuorovaikutus KasvatiIs- Syyt 
(negt.) oleminen det tehtavat jasenet menetel-

mat 

En ole Paras Ulkoilu, Pelaaminen sytiminen ruoka- Heraa- Tekee Ylaker- Isoveljet Use Rangaistus Tappelu, 
rauhallinen haastatte- jalottelu, aika minen muttei rassa vaikkei arsyttaa pahanteosta varasta-

luista aina oikeat valittavat omassa minen 
huoneessa 1). 
oleminen lop etta-

nutnyt 
Tyhma, Yhteinen Syominen laskettelu TV Oman Mukavaa Paras Yks Tulee turpaan Kiittaminen: 
tappelen matka Nukkumi- pulkalla, -syomi- huoneen kaveri sisko ly6vat muttei roskiksen 
aina, nen, minareilla nen siistimi- Suhtau- muutti satu viemisesta 
Haen riitaa omanhuo- (hyva kIo 15 nen tuminen pois ihanhyva 
(toisten neen siisti- kuvaus -iltaole- Tiskivuo- tulee toimeen 
puhetta?) minen lasket- minen, ro veljet 

telusta) iltapala, 
nukku-
maan 

Ei osaa Haastattelu Tiskaus pelaaminen -taalla kotiin- Parasta Mielui- Nyt Aiti Aiti: ei anna Palkitsemi-
sanoa havain- Roskiksen kavereiden eioo tuloaika: Elamas- sat: koulu- isii, viikkorahaa nen: 
samankal- nointi vienti, kanssa mitaan aiti g Liikunta, kaveri joka vaikkaon Aiti 
taisuuksia koulussa kauppa- teke- sanoo, Syominen, valkka pitka- ei asu luvannut sanae joskus 
eika asiat, mista karkki- ulkoilu matsku, hiuksi- taiilla Ei antanut pelata hyva, 
eroavai- TV paiva enkku nen jalkkista loppuraha 
suuksia pe:sin muut paras Ei vieta J:n synt- kauppa-
itsenja Tareita muiden asioista 
toisten kylla 
valilla 
Monia laksyt luistelu Aamu- Opettaja Tytt6 Muut Kivatapella 
vahvoja palan taydel- josta aikuiset Joskus paha 010 
alueita: sy6mi- linen tykkaa, mummo tekoitkun itke-
Liikunta nen koulu- muttase sisko minen 
korttipelit ennen kaverit ei enaa serkku 

kouluun- mukavia tykkaa eno 
laht6a Joelista 
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Taulukko 34 Nayte sosiaalityontekijan haastattelun koodaamisesta 

Koodimerkinta Haastattelu 
KV: kuinka kauan sa oot tuntenut Joelin 

Vuorovaikutuksen kesto ST:ma oon nyt kaheksatta vuotta tassa niin tuota se ei siirtyny 
Joelin joutuminen tyontekijalle mulle heti .. ma nyt takeltelen tassa mutta tuota tuota niinniin 

Joel siirty sitten mulle jossain vaiheessa ku rna oon tullu tahan 
oiskohan kolme vuottakohan maa olin niin sitten meille tuli 
muutos noista piirijaoista elikaa sellanen etta meilla oli ennen 
kaupunki yhdellii ihmisellii ja se jaettiin sitten pantiin niinku ja 
Joel tuli siina vaiheessa mulle elika se edeltaja joka tassa oli 
niin oli meilla sijaisena sillon et se on tullu istten silta sijaiselta 
muuttunu mulle se varmaan taalta lOytyy (hakee papereista) 
koskahan sitten ... siina on suurinpiirtein sellanen nelja siis 
vuotta joo Joel on siirtyny -89 neljatta me ollaan kayty sen edel-
lisen tyontekijan kans niiku yhdessa ja tehty se siirto niin en-
simmaisella kotikaynnilla siina 
KV:etta aika pitka rupeama kuiteskin 

Oma rooli: ei ole paassyt sisalle ST:on joo mutta heti niinku sillalailla sanoakseni etta mulla on 
kylla niinkun tyotekijana huono omatunto mutta mulla ei 00 

ollu kykya niinkun paasta tahan sisalle 

Joelin kanssa tyoskentely 
-vahan, havettaa 

Sijoitushistoria 

Isoaidilta lastenkotiin, isoaidil-
Ie, tadin perheeseen 

Joutunut perheesee 
Sukulaissijoitus 
Merkittava: Turvallisuus 

Isa ja Joel eivat tapaa 
Aidin ja Joelin laheinen suhde 

KV:mita sa teet sitten Joelin kans kun sa kayt siellii kotona 
ST:no se menee sitten kylla lahinna siihen etta kun on oUu niita 
vaikeuksia ja kun on oUu koulukoulujuttuja niin sita rna yritan 
niinku selvitellii ja kysellii silta mutta kylla mun taytyy sanoa 
etta se on hirveen vahan mita rna Joelin kanssa teen etta niin 
tuota tietysti se menee vahan sellaseen ittekin tuntee etta nolot-
taa 
KV:mita saa pitaisit semmosina merkittavina tapahtumina 
Joelin elamassa 
ST:hyvina vai huonoina jaa kyllahan Joelin elama on ollu kylla 
melkomoista onkos se nyt kaheksannelja syntyny ja ensim-
maiset lastensuojeluilmotukset on muuten tehny (aiti) jo sitten 
kaheksannelja joulukuussa ku Joel on synyny kesalla ja tassa 
nyt on ollu sitten kuitenkin naita sukulaisia asunu siina lahella 
ja ja sita on hyvin huolissaan oltu niitten alkoholin kaytosta ja 
jaja kuitenkin sitten niinkin pitkalle mentiin etta kun Joel on 
kaheksannelja niin kaheksanviis no vuoden vanhana se on ollu 
sitten jo (lastenkodissa) tuollasen vuo puolvuotta sitten on ollu 
kotiutus ja sitten Joel on menny tanne niinkun sukulaisiin ja 
tavallaan tilanne on ollut se et se on niinku jaany sinne sinne ja 
sitten siina on niinku Joelin kohdalla tehty huostaanotto ja ru-
vettu miettimaan sijoituspaikkaa ja naahan oli ensiksi niinkun 
taa perhekin sita mielta etta etta he vaan niinku valiaikasen 
kodin antaa ja taalla niinkun sitten etittiin toista kotia mut sit-
ten ne taas oli ottamassa ja sitten taas niinkun taas ei- ottamas-
sa ja taa tallasta vatvomista niinku meni kunnes ne sitten 10-
pulta niinku otti ... et tiety11ii lailla se on tietysti ollu merkittava 
et se sai sitten turvallisen paikan sukulaisista tai siis sillalailla 
tutun paikan sukulaisista esimerkis tota maa oon yrittany nyt 
kyse11ii et miten taa sitten taa avioero on niinkun ja Joelhan ei 
kay siella ollenkaan omat pojat kay siella isallansa jaja mut et 
en rna siihen niinku mitaan vastausta saa onko se vaikuttanu 
onko se ollu sille katkera paikka oliko se helpotus sitten etta jai 
et sellanen sillalailla ann eta an ymmartaa etta se on niinku 01 
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Lapsi Vuoro- Yhteistyo Omarooli Muut yhteis- Tietoja Merkittavat Koulu Tulevaisuus Lapsenetu 
vaikutus sijaisperhee- tyokumppanit perheesta tapahtumat 

seen 

Harvoin -89 alku Sukulaissijoi- Huono Keskussairaala Ollutiidin Turvallinen ei olisi Epaselva, paisi 
tapaa, kerran tuksissa vaikea omatunto, koulukypsyys- poika, paikka suku- suostunut murrosiissa ja omaan 
vilkas, vuodessa yleensa roolin eikykya testaus Joel ei tapaa laisilla, siirtamaan aikuisena sukuunsa 
hiljainen iidin kanssa hahmottaminen, paasti tahan - ei yhteytta sijaisisaa, ne~tiivinen pois ls:nrooli 

enemmiin iiti vastannut sisalle, perhe hoitanut, sijoitusta kouluvaih- mukautetusta tuleevieli 
avioeron pojan puolesta, syyt: suku- iiti hakenut vatvottu, dokset korostumaan 
jalkeen, ja Joel toistanut laissijoius, apua aidin 
lapsen kanssa iidin sanoman uusi jaksaminen 
vvvihiista tyontekijana huolestuttaa, 

asuinym-
piristoei 
hyva 
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Taulukko 36 Nayte Joelin aidin haastattelun koodaamisesta 

Koodimerkinta Haastatteluvastaus 

Sijoitushistoria 
Sukaulaissijoitus: Joel 
on tatinsa perheessa 
Lastenkodissa 9 kk 
iassa 
3kk 
isoaiti huolehti 
isoaiti ilmoitti 
sos. virastoon 

Joel jai rippijuhlissa 
tadin 
Perheeseen 
Paatos sijoituksesta 
pitkil,O.S.v 

Biologinen perhe ja 
yhteyden-
Pito 

Isa kuollut 
Aiti Iahettaa kortteja 

Aiti asuu lahistollii 

Biologisia sisaruspuolia, 
aikuisia 

Koulu 

Opettaja 

Kotipuuhat: Aina ul-
kona 

Sisallii levoton 

KV:Onko tullut tota lastenkodin kautta vai ? 
A: Ei .. ei .. ei tullu kun tuli vanhemmilta ... taa on semmonen juttu etta 
kun Joel on mun vanhimman veljen . .lapsi .. juu .. ja siella oli sit ten ihan 
koko ajan naita ongelmia ja ... Joel oli lastenkodissa siina yheksan kuu-
kauden iassa ... noin pari .. kolme kuukautta ja sitten naa ... sai ... sai naa 
vanhemmat takasin .. mut sit kun se tilanne vaan oli jatkuvasti tammosta 
etta kun .. naa asu tota sillai mun aitin .. aiti asui niinkun samassa talou-
dessa kun naa niin ... sita lasta sit vietiin aina sinne mun aitille ... et niilla 
oli sen verran tolkkua et ne tajus sitte vieda sen pojan poies kun ruvet-
tiin sit oikein ryyppaileen ... ja sit tota noin niin .. mun aiti sit soitti .. tonne 
sosiaalitoimistoon sitten kun se rupes se touhu oleen semmosta .. taa aiti 
otti niinku sen pojan ensiksi ittelleen sillain mut sit meilla oli siina mun 
.. aa .. tan toisen veljen lapsen rippijuhlat..niin han tuli tan Joelin kans 
sinne ja .. sit Joel jai meille siita ja ... niin .. niin etta jai siita sitten ja sitten 
sosiaaliviranomaisten kanssa keskusteltiin asiasta ja nain ja siina meni 
kylla aikaa .. kyllahan Joel meilla ehti oleen varma an yli puoli vuot-
ta ... ennen kuin siita sitten tota noin niin tehtiin sitten oikein virallinen 
paperi ... 
KV:No onko tuota Joelilla yhteytta tahan omaan biolog ... biologiseen 
per heeseen .. ? 
A: No Joelin isa on kuollu ... ja Joelin aiti on elossa mut ei 
oo .. minkaanlaista yhteytta etta sillon alussa .. alussa oli .. .isa kavi katto-
massa ... useestikin .. mut tota noin niin aiti ei 00 sillain valittanyt ... ja he-
han sitten eros siina jossain vaiheessa kun he ei ollu naimisissa .. niin 
eros ja nain ... ja sen jalkeen sit aiti ei 00 kayny kattomassa ... et kylla sielta 
kortti tulee .. nimipaiva ja joulukortti ja syntymapaivakortti ja nain mut 
ei niinkun mitaan ... 
KV:Etta aiti kuiteskin tietaa missa on poika ? 
A: Tietaa juu .. eika tasta 00 pitka matka ... oisko kaks kilometria missa 
aiti asuu talla hetkella .. 
KV:Onko Joelilla mitaan sisaruksia sitten .. biologisia sisaruksia 
A : Ei varsinaisia oo ... koska taa aiti on ollu aikasemmin naimisissa ja 
hanella siita on lapsia ja naa lap set on sitten tallii miehella ... 
KV:Silla aikasemmalla miehella ? 
A: Niin ... mut ne on jo ihan aikuisia ja niilla on omat perheet ja nain 
et... 
KV:Ja Joel oli siellii X:n koulussa ... ? 
A: Jooo 
KV:Mikas se opettajan nimi ? 
A:xx .. . 
KV: XX ... jos maa sitten halle soitan et mulla on niinku tarkotus etta rna 
haastattelen tassa elamanpiirissa olevia ihmisia ja sitten tata lasta itti-
aan ... haastattelisin kanssa ... 
A: Ahaa .. Joel on kylla ulkona .. 
KV:No eeii .. emmaa .. ma voin kylla tulia vaikka toisen kerran tai... 
A: Jos sattuu tu-tulemaan tuossa .. varmaan Iahti lasketteleen ... se on 
semmonen poika joka on aina ulkona .. et kun sen ei aika kulu taalla 
kotona ... eika sisalla .. kylla se on sita .. sita semmosta levottomuutta ja 
tammosta niin ... ei ne niinku malta olla 
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Kuvaus Koti- Kaverit Saannot -Vanhem- Sijais- Kasva- Merkit- Sijoitus- Koulu Yhteis- Ongel- Biologiset Vuo- Tule- FAS 
lapsesta puuhat pienja vanhem- tus- tlivat prosessi tyo- mat vanhem- rovai- vai-

lapsen pien mene- tapah- kump- mat kutus suus 
valinen kuvaus telmat tumat panit per-
vv heessa 

Levotto- Aina Monia, Komn- Ruoka- Aitihaas- Liiksyt Ei 86 tullut Kulkee Sopeu- Pelko !sa Veljet Har- Tieto 
muutta ulkona, eioikein tulo- poydassa tateltavana ensin osaa omilta bussilla, tumat- ulkona kuollut, eivat rastus, viihiiista, 
eimalta aika hyvaa aika keskus- avioero3 liiksyt sanaa vanhem- suhtau- tamien laaja kaynyt muista jotta kukaan 
olla paikal- eikulu kaveria, 20-20.30, tellaan, vuotta sitten miltaan, tuu kaulun elaman- usein kat- herat- tietiia ei ole 
laaneikii sisiillii., tappelee pe:na hyvin sitten, ulos, lasten- pakolla, psyko- piiri somassa, tiia, missa kertonut, 
keskittya, eimalta ja pelkii.a saa val- vilhiin Joelaidin vaatii kodis- ei !2ii mita aiti asuu ottaa illalla itseluke-
heraami- tulla sitten voa yhdessa- veljen vaati- sa9kk aikein vikatikki keksii lilhella, leikin- kulkee nut,syyn 
nen vai- sisalle, menna klo23. aloa lapsi, mista iassa pida, siirto Arki lahettii.a laskun mur- ja vaiku-
keaa,tulee pyydet- ulos, 30, joskus eikay Kave- 2-3kk, koulu- sopeu- nukku- kortteja tosis- rosikii. tukset 
ruoka- tiiessa ympa- sanaton koira len- sijaisisan rit paluu lylliys, tumat- maan- saan, angel- tietiia 
ajaksi kiiyttii.a risto sopimus killa luana Eivoi vanhem- 5 viik- tomiin menD 2 vel- mien 

koiraa sellainen ettei mukana rajata, mille kaa ~ jea17 ' ilmaan-
ulkona ettei mennii." valita mu- telu ja 13 tumi-

mennii. toisten kautet. nen 
tois .. huo-

neisiin 
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Taulukko 38 Nayte opettajan haastattelun koodaamisesta 

Koodimerkinta Litteroitu haastattelukatkelma 

Erityisopetusmuoto ja -
luokka 

Syy erityisopetuk-
seen:FAS 
Erityisopetushistoriaa 

Yhteistyon kesto 

Kuvaus oppilaana 

Eo: tarve: 
Keskittymiskyvytto-
myys 
Vastarannankiiski: vas-
tustaa 

KV: Niin kerrotko ensin mulle mika taa teidan koulu on kun siella 
X:ssa sanottiin etta taa on niinku alisuoriutujien ... ? 
0: Joo .. alisuoriutujien luokka kun .. kun jollakin tavalla pitaa .. pitaa 
tota noin maaritella tata ja ja taa on siis lapset joilla on joku tietty 
selkea syy siihen etta jos .. etta sen syyn takia ne suoriutuu koulustaan 
alle suoritustasonsa ... ja meilla on oppilaita hirveen paljon ... tulee 
vallankin mun mun talle kollegalle on tullut tana vuonna esimerkiksi 
kolme mukautetusta opetuksesta ... mut katsotaan etta ne parjaakin 
yleisopetuksessa etta kattotaanpas ja he on tullut nyt tanne ... ja samo-
ten mulla on mulla on semmosia lapsia jotka on esimerkiks sairaalan 
tutkimuksissa niin niin ... ohm .. oltais sita mielta etta et ehka mukau-
tettu opetus on on heidan oikea paikkansa .. mutta etta katsotaan vie-
la onko tassa niinku sitten ne tietyt syyt niinkun nyt Joelin kohdalla 
on taa fas ... syy joka vaatii etta etta varmasti Joel tarvii pienryh-
masijotusta .. mutta niinku Joelin kohdalla huomataan niin ensiks on 
Keskussairaala ajatellu etta se on mukautettu opetus .. mutta siella oli 
havaittu hyvin akkia etta eihan tama poika mukautettuun kuulu ja ei 
totisesti kuulu ... ja sitten Joelin kohdalla yritettiin .. eeh ... puhdasta 
tarkkisluokka- sijotusta joUoin Joelilla nama piirteet etta etta han lah-
tee mukaan kaikkeen hOlmoon .. niin oikein korostu ja hanhan meni 
ihan .. ilmeisesti ihan sekaisin sit siita ... jolloin paadyttiin sitten kokei-
lema an kouluavustaja .. henkilokohtaista kouluavustajasys- teemia 
ilmeisesti myo . .ihan kahdessa on kokeiltu .(koulussa) ja ... ooh .. (kou-
lussa) jos rna oikein ymmarran ... mutta ne oli va an niin hankalia ne 
oli siita huolimatta se isossa ryhmassa oleminen oli hankalaa vaikka 
vaikka Joelilla oli siella luokassansa tammonen oma avustaja etta et 
sit paadyttiin tahan .. mun luokkaan ... 
KV:Onko Joel nyt oUu kauan aikaa ollu sulla oppilaana ? 
o : Than yhta kauan kuin muutkin eli syksysta ... koko luokka on koot-
tu alkamaan viime syksyna .. etta .. etta sen ajan ajan on ja ja .. niinku 
Joelin kohdalla just niin Joel on varmaan ton ryhman niin-
kun ... oom ... tallai alyllisesti napparimpia oppilaita ... ja .. mutta sitten 
ne omat vaikeu det tuo siihen sitten niita esteita etta miksei esimer-
kiks opiskelu suju niin niinku varmasti resursseja on ... on Joelilla etta 
nyt ei 00 kylla mun mielesta kysymys Joelilla mistaan alyllisen kapa-
siteetin puutteesta ollenkaan ... 
KV:Mista sitten paaasiassa ? 
0: No ... keskittymiskyvyn puute on ihan silmiinpistava ... plus sitten 
se hajoavai ... Joel hajottaa ittensa sitten niinku aarimmaisen moneen 
asiaan jatkuvasti ... jatkuvalla syotolla etta niinku tuntuu silta etta 
silla .. silla tota noin niin pyorii .. pyorii ajatukset hirveen mones-
sa .. monessa asiassa .. et just tama keskittymiskyvyn .. kyvyn puute 
.. plus sitten se .. se on Joelille niinku rna en tiia mihin se pitas sitten 
luokitella sellanen etta Joel on aina niinku tammonen vastarannan 
kiiski ... et silla on silla on hirvee tarve niinku olla .. olla eri mielta ai-
kuisen kanssa ... vaikka aikuinen sanois etta hei nyt seuraavaks teh-
daan jotain kivaa ... taa nyt on viimesen paalle haettu esimerkki 
... mennaan ja tskille tuohon kirjastoon, .. niin siina vaiheessa 
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Yt:n Ensi- Piir- Koulun- Vv Suhde Opetus- Ongel- Tavoit- Vahvuu- Inte- Koulumuo- Yhteistyo Kotitilanne PAS 
Kesto tiedot teet kaynti toisten lapseen menetel- mat teet det grointi don vanhempiin 

kanssa mat sOEivuus 
n.l/2 Hyvin Maailman Vaatii Kiiyttiiii Eisiedii Ql2§ Omat Muutama Muista- Enlannis- Miettinyt Aidillii Perhetilan- Ei aikai-
vuotta viihiin kaunein pienryh- hyviiksi koske- Kirkkaas- vaikeu- vuosi minen sajos yo:ssa jiimpti ne sempaa 
95syksy FAS- hymy miisijoi- riitatilan- tusta ti det kypsy- lorut olisi menesty- asenne selvinnyt tietoa 
luokka- lapsi liihtee tusta teet hyvin yo:n miksi misaikaa englan- lisiire- miittomyyt- liiksyjen tutustumi- ensim-
henki mukaan hyvii jalyo ailahte- ops opiskelu annettava nin sursseja til tekoon senmyotil miiinen 
hyvii kaikkeen opp. tilaisuu- levainen ei eisuju yhden sanat kehitty- sosiaalisten puhelin iiiti viisynyt nimetty 
katso- hOlmoan hoksaa- den viha- hopsia ei ihmisen passiivi- mistil taitojen soittoja hurjankin FAS 
taan ettii rybmiin vainen tullen rakkaus keskit- iilyllisen kanssa nen koulussa vuoksi reissuvihko viisynyt kaven-
kaikki iilyllisesti kunsaa paras -suhde tymisen kapasi- ryhmii sanava- vaatii paras jutteluvii.lit jaksaminen taa 
onmu- niippii- pysiihty- kaveri ei agg- harj. teetin olisi rasto vaikka mahdolli- meinaa mahdol-
kana riiimpiii miian luokassa ressiivi- tehdiian puuttees- samanlai- kirjoitta- fyysisesti nen loppua lisuuk-
muistu- opp. vastaran- toisia nen yhtii ta nennyt minen yo ryhmii sia 
tetaan mieliala nankiiski, pelottaa op.koh- asiaa keskitty- epiivar- kaunis liihellii. 
sovituis- vaih. kotiteht. arvaa- taan kerralla misky- maa pysy- kiisiala vii.lit 
ta asi- nopeasti tehty maton vastaan- hyvan vyn vyyttii lukemi- eiviit 
oista eiaina aggres- ottaa mielen puute eliim. nen kypsiit 

merkitse siivisuus op:n kurssi hajottaa liikunta 
avulias tun- meneil- huomi-

teet liian onsa 



Liite 4: Vaihtoehtoisia aineiston kasittelytapoja 

Niiyte Joelin iiidin haastattelun teemoittelusta 
Poika ,joka on aina ulkona 
Sijaisperheen kuvaus 
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Aidin kertoman mukaan ennen avioeroa perheessii on ollut kireiiii useamman vuoden ajan, 
jolloin sijaisiiiti on itse ollut hermostunut koko ajan ,eikii ollut sietiinyt mitiiiin lapsilta :Hiin oli 
ollut paljon pois kotoa,ei kuitenkaan "viihteellii".Nyt kaikki on hyvin eikii hiinellii ole halua 
liihteii kotoa mihinkiiiin. Aiti kokee kaipaavansa lepoa lapsista, jotka ovat kovin rasittavia ,heille 
ei mene mikiian perille.Vanhemmuus kaikkinensa tuntuu rankalta. Han jaksaa,kun katsoo pai-
viin kerr alIa an. Hiin on ajatellut ottavansa yhteyttii kasvatusneuvolaan tai psykologiin muttei 
ole niin tehnyt aikaisempien hyodyttomien kokemustensa vuoksi. Aiti keskustelee joistakin asi-
oista tyotovereittensa kanssa, ja niiitten keskustelujen kautta kokee saavansa joitain vinkkejii 
pulmatilanteisiin. Aiti koki perheen kuvaamisen nyt vaikeana. Kesiiisin perhe ulkoilee yhdessii, 
niin ettii pojat ja koirat piiiiseviit uimaan. 

Kasvatusmenetelmiit 

Koulutehtiivien tekemisessii Joel tarvitsee tiismallisyytta, hanta pitaa vaatia tekemaan tehta-
vat,jonka jalkeen han saa lahtea vasta ulos. 

Kaveripiiriii iiiti ei voi rajata. Jalkapallon pelaaminen on ollut Joelilla aikaisemmin harrastuk-
sena mutta aidin mielesta vakipakolla sita ei voi harrastaa eika han halua turhasta maksaa kal-
liita pelimaksuja. Ongelmia pyritaan ratkomaan puhumalla, tosin pinnan palettua aiti on tarttu-
nut tukastakin kiinni.Rangaistuksina "tempuista" aiti kayttaa tupa-arestia, jolloin joutuu ole-
maan omassa huoneessa illan,vain syomaan ja tarpeilleen paaseen.Aidin harkinnan mukaan voi 
joutua viela seuraavankin paivan olemaan sisalla, juttelemaan ja keskustelemaan.Aiti kayttaa 
naita muutaman paivan kotiaresteja,jotta Joel muistaisi vahan aikaa tekemansa rikkomuk-
set.Joelilla on ollut tiukemmat ja saannot kuin toisilla lapsilla ja aiti joutuu vielakin vetamaan 
hiinelle rajoja.Han ei ole saanut liikkua yhtii valjasti kuin toiset,"kulkeminen ollut valkatumpaa" 
aidin taytyy olla koko ajan selvilla "jyvalla",missa Joel on ollut ja mita tehnyt.Tiima nakyi haas-
tattelutilanteen paattyessa Joelin tulles sa kotiin aidin kysyessa hyvin tiukasti nama asiat hanel-
tii. 

Koulu ja yhteistyo opettajan kanssa 

Joel oli aloittanut koulunkayntinsa mukautetussa opetuksessa ollen siella vain 5 viikkoa, jolloin 
oli todettu hiinen olevan liian hyvan siihen kouluun. Hanet siirrettiin sopeutumattomien ope-
tukseen, jota paatosta aiti nain jalkeenpain kuvaa hatikoidyksi.Koulussa oli ollut levotonta "ka-
mala a se mend', josta syysta myos Joel oli muuttunut.Puolen vuoden jalkeen Joel oli siirretty 
yleisopetukseen, jossa kiivi toisen luokan.5yyslukukausi oli mennyt hyvin,keviiiillii oli tullut 
bhes paiviittain riitoja luokkatovereiden kanssa. Sitten Joel oli vaihtanut koulua perheen muut-
taessa? ,hanella oli apuanaan kouluavustaja puolen vuoden ajan mutta silti opettaja oli kyllasty-
nyt yrittamaan, joten Joel oli siirretty nykyiseen kouluun alisuoritujien luokalle. Tata oli edelta-
nyt kaksi aidin,koulupsykologin ja opettajan pitamaa yhteispalaveria.Aiti piti tata siirtoa hyva-
na onnena, koska luokalle oli ollut vaikea paasta.Aiti oli tyytyvainen opettajaan, joka on miellyt-
tava, ja kovin ymmartavainen. Riitoja, tappelua ja ongelmia Joelilla syntyy edelleenkin. Aiti ar-
vioi yhteistyota opettajan kanssa erittain hyvaksi,opettaja kirjoittaa tai soittaa,jos on ongelmia ja 
pitkiii keskusteluja on kayty,viimeksi 40 minuuttia. Syksyisin on tavattu opettaja henkilokohtai-
sesti. Opettaja kuuntelee,yrittaa auttaa ,neuvoo ja kysyy itsekin neuvoja.Yhteistyolla tuntuu 
olevan myos merkitysta aidille.Opettaja on ainut ihminen,jonka kanssa aiti tekee itse yhteistyota 
Joelin asioissa,(ylipaiitaan puhuu jollekin) .. 

Aidin muut yhteistyokumppanit 
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Aiti arvioi yhteistyosuhdetta sosiaalityontekijaan ihan hyvaksi vaikka heidan valillaan on vahan 
yhteydenpitoa.Yleensa aiti soittaa kysyakseen neuvoja ja sosiaalityontekija omalta puoleltaan 
pitaa yhteytta kirjeitse tai soittamalla.5osiaalityontekija kay kerran vuodessa perheessa mutta ei 
aina edes joka vuosi.Aidin mielesta se riittaa, tapaamisissa keskustellaan, jota aiti ei kuitenkaan 
pida tarpeellisena.Kouluasiasta aiti oli keskustellut sosiaalityontekijan kanssa ja nyt viimeksi aiti 
oli tiedustellut miespuolista tukihenkilOii Joelille.5osiaalityontekijii oli selvittiinyt asiaa ja liihet-
tanyt aidille tiedon mista han voi itse yrittaa lOytaa henkilon,johon aiti myos aikoi ottaa yhteyt-
tao Aiti toivoisi sosiaaliviraston jarjestavan Joelille viikonloppuperheen, jossa tama voisi kayda 
kerran kuukaudessa, jotta iiiti saisi levata.5osiaalivirasto on jarjestanyt sijaisvanhempien koulu-
tuspaivia, aidilla ei ole lomaoikeutta,hanelle ei ole osoitettu periaatteessa paikkaa minne voisi 
Joelin vieda. Joelin koulutoverin aiti on ollut yhtena yhteistyi.ikummanina myos.Aidit olivat 
keskenaan sopineet ilmoittamisesta, jos heidan tietoonsa tulee poikien pahantekoja. 

Joel on osallistunut kahtena kesana kunnan nuorisotoimen jarjestamille kesaleireille,jossa on 
iiidin mukaan viihtynyt hyvin.Leirit ovat olleet 8 vuorokauden mittaisia ja iiiti on itse maksanut 
leirimaksut.(tuki aidille) 

Yhteistyo sairaalan kanssa :Joelin fas-diagnoosi 

Joelin ja sijaisveljen valinen ikaero on 1,3 Vllotta, joten molempien poikein kehitysta seurates-
saan aiti oli vertaillut heita ja hanella oli herannyt epailya, ettei kaikki ole ihan kohdallaan. Joe-
lin ollessa paivakodissa aiti oli itse ottanut puheeksi taman asian ja sita kautta he olivat saaneet 
lahetteen keskussairalaan, jossa oli selvinnyt, etta Joelia oli tutkittu vauvana saannollisesti kuu-
kauden ja kolmen kuukauden valein. Joel oli ollut taysaikainen lapsi,syntymapainoltaan 1300 g 
.Paanymparys oli ollut tavallista pienempi ja sita olikin mitattu pitkaan.Fas:sta sairaalassakaan 
ei oltu varsinaisesti puhuttu, olivat lohduttaneet ,etta ian myotii erot tasaantuvat.Aiti harmitteli, 
ettei han ollut itsekaan osannut valttamatta kysya asiasta Sairaalan kanssa yhteistyo oli loppu-
nut Joelin kouluunmenoon. Ongelmien ilmaannuttua oli kehotettu ottamaan yhteytta. Aiti oli 
kokenut sairaalassa kaymansa keskustelut hyodyttomiksi.Han ei ollut saanut omasta mielestaan 
mitaan neuvoja, jotka olisivat rauhoittaneet kotitilannetta,samat vanhat neuvot oli vain toistet-
tu.Joelin Fas-vammaa arvioidessaan aiti arveli sen vaikeuttavan Joelin koko 10ppuelamaa.Aidin 
oma tietous tasta vammasta on vahaista,kukaan ei ole hanelle asiaa selittanyt mita nyt itse va-
han lukenut ja tietaa siten syyn ja oireet. Yleisesti arvioiden aiti totesi ihmisilla olevan vahiin 
tietoa Fas:sta.Han itse kaipaisi kursseja, joilla voisi tavata muita samanlaisessa tilnteessa olevia 
vanhempia,jotta saisi vinkkeja miten menetella. 

Tulevaisuuden pohdintaa 

Ajankohtaista talla hetkella ja tulevaisuuden kannalta olisi tarkeaa miettia Joelille harrastus-
ta,koska aiti helpottaisi tieto siita missa Joel viettaa aikaansa.Kaikenkaikkiaan aiti ei nahnyt tu-
levaisuutta kovin hyvana;murrosika ja sen mukanaantuomat ongelmat mietityttavat,samoin 
Joelin oman harkintakyvyn kehittyminen.Aiti nakee, etta vaikka han itse yrittaisikin auttaa, han 
ei voi mitaan,jos Joel itse on paattanyt toisin. Taysi-ikainen kantaa vastuun omista teoistaan. 

Joelin tapauskertomukseen liittyneista reflektointien merkinn6ista 
- ei sel via ulkoisia F AS - piirteita 

fantasia biologisen aidin parantumisesta 
murrosikii kynnys 
sijoitushistoria 
ei hyva suhde veljiin -nuoremman kanssa ei tule toimeen ollenkaan 
useita kavereita kotona 
tekoitkun tekeminen 
miestukihenkilo ok! 
Pitaa tappelemisesta 
Liikunnassa ja korttipeleissa hyva 
Ulkoilu ja syominen parasta elamassa 



Tiukat tyotehhi.vat - selviaa 
Tuntee kelloajan 
Levoton (aiti) 
Epaluotettava (aiti) 
Aggressiivinen (aiti) 
Itsea nuoremmat kaverit 
Varastelua 
Oman itsen suhteen herkka, ei sietanyt leikinlaskua eika arvostelua 
Avuntarve: siiiinnollinen piiiviirytmi, tuttu turvallinen ympiiristo, liiksyjen teossa(iiiti) 
Kesaleirit 2x 

311 

Kirjava kouluhistoria - ei aina syy Joelissa, virhearviointeja tehty, osannut lukea ennen kou-
lua ja laitettu mukautettuun! 
Moraalin heikkous-varastaminen 
Tappelupukari! 
A.idin vaatimustaso: ei osaa keskustella tuntemuksistaan eika arvioida omaa kayttaytymis-
tal 
Sairaalasta: dg - ei apua ,ikii tasoittaa, loppuneet kouluikiiiin 
toimintaterapia aikaisemmin 

FAS: pienena pieni paanymparys, ongelmakayttaytyminen, vaikuttaa loppuelamaan 
A.iti uupunut kaikista lapsista 
Sukulaissijoitus: turvallinen ja merkittava ratkaisu 
Sijaisperheen elama kriisipitoista 
Murrosika avun tarve kasvaa ( st) 
ST: koulutuksen ja kokemuksen kautta tietoa FAS: sta 
-Joelin dg koulukypsyystesteissa, sita ennen ollut FAE 
valitunnit pahoja koulussa 
vasenkatinen - kaunis kasiala 
heikko itsekontrolli toisten mukaan meneminen 

sijaisvanhempien kokema yhteistyo Iyhteistyo sijaisvanhempien tasolla/ 

-lapsikohtaisesti erilainen 
*Iapsen perheessiioloaika vaikuttaa toisaalta 
*vanhempien suuntautuminen ongelmien ilmaantuessa erilaista ja siksi yhteistyotahoissa na-

kyy laps en ongelmien ja vanhempien kokemien ongelmien ja niiden ratkaisuyritysten seurauk-
set 
-yhteistyoverkostot sijaisperheilHi 
l.luonnolliset/ annetut/institutionaaliset yhteistyokumppanit 

-kaikilla 
*biologiset vanhemmat tai sisarukset 

-Iastensuojelun kiiytiinnot 
*sosiaalityontekija 
-lastensuojelukaytannot 
*opettaja tai lastentarhanopettajat 

-yleinen oppivelvollisuus 
-paivakoti ryhman (sosiaaliset taidot) 

ja esiopetuksen tarjoajana 
2.heijasteiset / annettujen kautta tulleet yhteistyiikumppanit 

*sosiaalivirasto laajemmassa merkityksessa 
-maksusistoumukset 
-johtava sosiaalityontekija 
-lakimies 

*koulutoimi 
-rehtori/johtaja 
-aikaisemmat ja koulun muut opettajat 
-terveydenhoitaja 
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-koululaakiri 
-koulu psy kologi 
-luokkatoverin vanhempi 

3.sairaala yhteistyokumppanina 
*ei annettuna,vaan eri tavoin mukaantulleena: 

kontrollikaynnit kuuluneet jo aikaisempaan ela-
manvaiheeseen, sairaalahoito siirtynyt kouluterveydenhuo-

toon,sijaisvanhemmat itse hakeutuneet (perheneuvolan kautta),koulu 
lahettanyt 

-ongelmallinen yhteistyokumppani,johon palaan yhteistyon sisaltojen yhteydessa 
-jaa oman arviointini ulkopuolelle,koska sairaalat rajautuivat tutkimukseni ulkopuolelle 
4.terapiat 

*neuropsykologi 
*psykiatri 
*toimintaterapeutit 
*sairaalan psykologi (puhelimitse,luokiteltu tahan) 

5.perheneuvola 

6.muut 

*arviointi jaa taman tutkimuksen ulkopuoleUe,yhteis-
tyi.in tulosten osalta palaan asia an 

*per hehoitoliitto 
*pelastakaa lap set ry. 
*terveyskeskus 
*painivalmentaja aikaisemmin 
*naapurit 
*lastenneuvola 

*.lastenkoti omana organisaationaan kaytanteineen 
-kehitysvammaneuvola 

2.yhteistyon muodot 
-paaasiassa keskustelut puhelimitse ja tavatessa neuvottelut 
-vanhemmat aloitteentekijana useimmiten 
-ei siiiinnollistii,paitsi piiiviikodissa piiivittiiin 
3.yhteistyon tulokset/ anti! vaikutukset vanhempien kuvaamina 
1.biologiset vanhemmat 
2.sosiaalityontekija 
-kahden eri kunnan alueelta,yhteensa tassa tutkimuksessa yhteistyokumppaneina oli 5 eri sosi-
aalityontekijaa 
-vuorovaikutuksen tiheys vaihteli harvaksesta 4 kertaan vuodessa ;tarvittaessa voi myos ottaa 
yhteytta.yhdessa tapauksessa sosiaalityontekijan kanssa yhteistyota ei oUut aina edes vuosittain. 
-vuorovaikutussuhdetta sosiaalityontekijiiiin kuvattiin tarpeettomaksi,mutta ihan hyviiksi 
-yhteistyon tarve 
-kokemukset yhteistyosta yleisesti 
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Taulukko 40 Sijaisvanhempien yhteistyon osapuolet 

Yhteis- Aleksi Joel Leevi Liisa Lasse T1mari Jaakko 
tyotaho Laura 

Koulu / opett. opett. pklto, opett. opett. opett. Ito:t 
Paivakoti rehtori elto rehto- elto 

yo:n op. rif 
ai.op. tervey-
nyk.op den-
ii op. hoi-
koupsykl taja 
terv.h. 
laakiiri 

Sosiaali- Lasten- sos.tt, sos.tt, sos.tt sos.tt. sos.tt sos.tt. 
virasto Kotior- viras- virasto, joh.stt, virasto virasto virasto 

ganisaa- to lakimies 
tio, 
Yhteys-
henkilo 

Tera- Neuro- Psyki- toimin-
peutti psykol. atri tatera-

(yksityi- (yksi- peutit 
nen) tyinen) 

Perhe- + + 
neuvola 

Biologi- Sisar aiti aiti (2) Aiti Isa aiti isa 
set vanh. Isovanh. pos- (3-4/v) Aiti isa puheli-

titse mitse 

sairaala Usein aikai- ei Ei Lassen kontrol- kontrol-
munu- sem- tutki- likiiynti likaynti 
aissair. min mus-

kaynti 
Muut nuori- Terveys- terve-

so- keskus, ys-
toimi naapurit, kes-
kou- perhehoi- kus, 
luto- toliitto, pelas-
verin painival- tus-
aiti mentaja armei-

ja, 
pelas-
ta-
kaa 
lapset 
ry. 
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