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1. Johdanto 

       

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

 

Vammaistutkija Michael Oliver on kehittänyt vammaisuudesta ja sen käsittämisestä kaksi 

toisistaan eroavaa näkökantaa, joita kutsutaan vammaisuuden yksilömalliksi (the individual 

model of disability) ja vammaisuuden yhteiskunnalliseksi tai sosiaaliseksi malliksi (the social 

model of disability).1 Yksilömalli tarkoittaa sitä, että vammaisuuden ongelmat paikannetaan 

yksilöön. Vammaisuus nähdään tässä mallissa yksilön henkilökohtaisena tragediana, johon 

muilla ihmisillä tai yhteiskunnalla ei ole osaa. Kaikki yksilön kohtaamat ongelmat johtuvat 

yksinomaan hänen vammaisuudestaan. Vammaisuuden yhteiskunnallinen ja sosiaalinen malli 

sen sijaan paikantaa vammaisuuden syyt yhteiskuntaan, ja yhteiskunta nähdään ensisijaisena 

yksilöä vammauttavana tekijänä. Vammauttavia tekijöitä ovat esimerkiksi ei-vammaisten 

henkilöiden ennakkoluuloiset asenteet, esteellinen julkinen rakentaminen ja esteellinen 

joukkoliikenne. (Oliver 1996, 32-33; Reinikainen 2007, 29.) Oliver lisää vielä, että 

vammaisuuden yhteiskunnallisessa mallissa vammaisuudesta johtuvista negatiivisista 

seurauksista kärsivät kaikki vammaiset yhtenä joukkona, eivätkä yksilöt erillään toisistaan tai 

yhteiskunnasta (mt, 33). Kuten Marjo-Riitta Reinikainen tyhjentävästi toteaa väitöskirjassaan: 

“Toisin sanoen vammaisuuden yhteiskunnallisen mallin mukaan vammaisuus ei ole yksilön 

ominaisuus, vaan se kuvaa niitä yksilön kannalta haitallisia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia 

seurauksia, joihin vammaiset ihmiset törmäävät ei-vammaisille suunnitellussa ja heidän 

ehdoillaan toimivassa yhteiskunnassa.” (Reinikainen 2007, 30.) 

 

Tässä työssä lähestyn vammaisuutta sosiaalisena ilmiönä. Tarkastelen vammaisuutta ja 

vammautumista yksilöiden kertomana. Vammaistutkija Simo Vehmas esittelee teoksessaan 

Vammaisuus Union of the Physically Impaired Against Segregation –järjestön (UPIAS) 

määritelmän: “UPIAS erottelee fyysisen elimellisen vamman (impairment) ja vammaisuuden 

(disability) sosiaalisena tilanteena.” (Vehmas 2005, 110). Elimellinen vamma tarkoittaa 

fyysistä poikkeavuutta, esimerkiksi halvaantunutta raajaa. Vammaisuudella sen sijaan 

tarkoitetaan yhteiskunnallisten järjestelyiden vammaisille ihmisille luomaa haittaa tai 
                                                 
1 Simo Vehmas on esittänyt Mike Oliverin teokseen pohjaten kysymyksiä, joista yksilömallin 
ja yhteiskunnallisen mallin ero tulee selväksi. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi 
“Estääkö vammasi sinua käymästä ulkona niin usein kuin haluaisit?” vs. “Mikä 
paikallisympäristössäsi on sellaista, joka tekee sinulle liikkumisen asuinalueellasi vaikeaksi?” 
(Vehmas 2005, 114-115.) 



4 

toiminnan rajoittuneisuutta (Vehmas 2005, 111). Yhteiskunnallisten järjestelyiden luoma 

haitta tai rajoittuneisuus voi olla esimerkiksi fyysinen pääsemättömyys johonkin 

rakennukseen tai se, että liikkuminen ilman avustajaa on tehty vaikeaksi. Tässä työssäni 

tarkoitan siis vammaisuudella sairauden, onnettomuuden tai jonkin muun äkillisen tilanteen 

aiheuttamaa elimellistä vammaa. Sairaus ei ole vamma itsessään, mutta se voi vaikuttaa 

kehoon vammauttavasti. Löyhimmillään vammautumisen määritelmällä voidaan tässä 

yhteydessä tarkoittaa tilaa, jossa keho ei jonkin tapahtuman (äkillisen tai vaiheittaisen) 

jälkeen enää toimi niin kuin ennen. Muutos ei-vammaisesta vammaiseksi on joissakin 

tapauksissa suurempi kuin toisissa.  

 

Vammaisuutta voidaan määritellä ulkoapäin esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Tällöin vammaiseksi määritelty saa diagnoosin, joka oikeuttaa vammaisetuuksiin. Kuitenkaan 

nämä ulkoapäin tulevat määritelmät eivät aina vastaa henkilön omaa käsitystä itsestään. 

Joissakin tapauksissa voidaan sanoa, että vammaisuus on määriteltävä subjektiivisesti, ja 

määrityksen voi tehdä ainoastaan se henkilö, jota vammaisuus koskee. Esimerkiksi 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on vuonna 2016 julkaissut blogissaan kirjoituksen, jonka 

otsikko on “Vammaisia on työikäisistä suomalaisista 7 tai 29 prosenttia” (THL-blogi 

10.3.2016). Suomessa työikäisistä 7% eli 241 872 henkilöä saa vammaisetuuksia. Jos taas 

tarkastellaan vammaisuuden subjektiivista kokemusta 16-64-vuotiaiden keskuudessa, niin 

silloin Suomen väestöstä 29% on vammaisia. Tämä perustuu vastaajien omaan kokemukseen 

siitä, että he kokevat terveysongelmista johtuvia rajoitteita tavanomaisessa toiminnassa. 

(THL-blogi 10.3.2016.) Yksilö saattaa siis määritellä itsensä jollakin tavalla vammaiseksi tai 

vammautuneeksi, vaikka ei saisi vammaisetuuksia, eikä siis olisi virallisesti vammainen 

ulkopuolisen määrittelyn kautta.  

 

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista lähtee liikkeelle siitä, että vammaisuus on 

yhteiskunnan luomaa: “--vammaisuus on kehittyvä käsite ja että vammaisuus on seurausta 

sellaisesta vuorovaikutuksesta vammaisten henkilöiden ja asenteista ja ympäristöstä johtuvien 

esteiden välillä, joka estää näiden henkilöiden täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen 

yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa--”. Sopimuksessa todetaan, että “[v]ammaisiin 

henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai 

aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän 

täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.” 

(FINLEX 27/2016). Mielestäni on tärkeää huomioida, että sopimuksessa puhutaan 
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vuorovaikutuksesta ja sen mahdollisista ongelmista, joita vammaisuus ei luo yksinään, vaan 

johon liittyvät erilaiset esteet ja osallistumisen rajoitukset. Esimerkiksi pyörätuolissa olevalle 

liikuntavammaiselle henkilölle osallistuminen yhteiskunnallisia asioita käsittelevään 

kokoukseen voi estyä, koska kokous järjestetään hissittömän rakennuksen toisessa 

kerroksessa.  

 

Vammaisuus on ollut elämässäni läsnä lapsuudesta lähtien, sillä veljeni syntyi vaikeasti 

kehitys- ja cp-vammaisena. Olen kasvanut perheessä, jonka arkea ja toimintaa yhden lapsen 

vammaisuus on määrittänyt jo yli 20 vuotta. Kiinnostukseni vammaisuuteen syntyi siis 

omista lähtökohdistani. En kuitenkaan ole vammainen nainen, enkä tällä hetkellä ole 

yhteydessä vammaisiin henkilöihin veljeäni lukuunottamatta. Olen nuorempana tehnyt useita 

lyhyitä työpätkiä vammaisten henkilöiden avustajana, ja työssä ollessani olen huomannut 

muun muassa, miten vammaisiin henkilöihin yleensä suhtaudutaan vaikka kaupungilla 

liikkuessa. Olen avustanut yhtä kehitysvammaista ja useaa liikunta- tai aistivammaista 

henkilöä. Kaikilla avustettavillani henkilöillä on joskus ollut tilanteita, joissa heihin 

suhtauduttu kuin lapseen tai heidät on jätetty kokonaan huomiotta. Kaikki työnantajani ovat 

joutuneet kokemaan joko suorastaan epäystävällistä kohtelua tai vähintään vieraiden ihmisten 

tuijotusta. Tällaiseen käytökseen syyllistyvät monet ei-vammaiset henkilöt edes tajuamatta, 

miltä se saattaa tuntua vammaisesta henkilöstä.  

 

Vammaisuutta on tutkittu melko laajasti eri tieteenaloilla, joskin kaikkea vammaistutkimusta 

ei voida yleistää kattamaan kaikkia vammaisia. Aistivammaiset kuten näkövammaiset ja 

kuulovammaiset, kehitysvammaiset ja invalidit eli eri tavoin fyysisesti vammaiset ovat olleet 

eri tavoin tutkimuksen kohteena (esim. Huuskonen 2013; Marttila 2014). Vammaisten 

osallisuutta ja syrjintää on tutkittu monipuolisesti yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 

erityisesti yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan aloilla (esim. Leppälä 1987; Martin 2016; 

Savtschenko 2003; Vehmas 2005; Teittinen 2015). Vammaisuuden ruumiillisista 

kokemuksista on oltu kiinnostuneita erityisesti sukupuolentutkimuksen kentällä (esim. 

Reinikainen 1999; joku toinen myös) sekä liikuntatieteissä (esim. Eriksson 2017). Suomessa 

vammaisuutta ei ole juuri tutkittu etnologiassa tai etnologian lähitieteissä (poikkeuksena 

Huuskonen 2013; Marttila 2014 sekä Hämeenaho 2016), vaan tutkimus on painottunut 

sosiaali- ja terveystieteisiin. Mielestäni aihe sopii etnologiaan kuitenkin hyvin, sillä 

etnologiassa käytetyt tutkimusmetodit mahdollistavat hyvin ihmisten omien kokemusten 

tutkimisen, mikä on ollut keskiössä työssäni. Tutkimusaineistoni koostuu neljästä 
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tekemästäni haastattelusta ja yhteensä kahdestatoista arkistoon kirjoitetusta 

kyselyvastauksesta. Arkistoon kirjoitetut vastaukset on kerätty vuosina 1988 ja 2014 

vammaisuutta koskevissa kilpakeruukyselyissä.  

 

Tutkimuksessani käytän käsitteitä identiteetti ja toiseus, joiden avulla etnologiassa 

lähestytään tieteellisesti esimerkiksi erilaisten vähemmistökulttuurien edustajia (ks. esim. 

Eriksen 2004; Löytty 2005). Lisäksi tarkastelen vammaisten naisten ruumiillisuuteen ja 

ruumiinkuvaan (käsitteistä esim. Kinnunen 2001 & 2008) liittyviä kokemuksia. Tutkin 

vammaisuuteen liittyvää teemaa jo kandidaatin työtä tehdessäni ja huomasin, kuinka 

vammaistutkimus on painottunut lähinnä kasvatustieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin. 

Kandidaatin työni käsitteli lapsen vammaisuutta vanhempien kokemusten kautta, ja toin siinä 

julki vanhempien kokemuksia tilanteessa, jossa monet jäävät helposti yksin. Vammaisen 

lapsen syntyminen vaikuttaa koko perheeseen, vanhempiin ja sisaruksiin. Tutkielmassani 

annoin äänen vanhemmille, joiden elämä oli muuttunut vammaisen lapsen syntymän jälkeen. 

Tässä pro gradu -työssäni annan äänen vammautuneille henkilöille itselleen. Keskityn 

fyysisesti vammautuneisiin naisiin, jotka ovat joutuneet opettelemaan ja totuttautumaan aivan 

uudenlaiseen elämään muuttuneen kehon kanssa. Haluan tuoda esille fyysisesti 

vammautuneiden naisten kokemuksia ja kohtaamia haasteita nykyajan yhteiskunnassa. Olen 

erityisen kiinnostunut siitä muutoksesta, jonka fyysinen vammautuminen esimerkiksi 

onnettomuuden tai sairauden myötä tuo mukanaan, sillä vammautuminen muuttaa yksilön 

elämää monin tavoin. Fyysisten muutosten lisäksi vammautuminen vaikuttaa esimerkiksi 

identiteettiin, käsitykseen omasta itsestä ja paikasta maailmassa. Minua kiinnostaa myös, 

miten vammautuneet naiset rakentavat ruumiinkuvaansa muuttuneen kehonsa myötä. Sen 

yhteydessä tarkastelen vammautumisen vaikutusta naiseuden ja seksuaalisuuden kokemiseen, 

ja siihen, millä tavoin haastateltavat ja arkistotekstien kirjoittajat kertovat elämästään ennen 

vammautumista ja sen jälkeen. Pyrin tutkimuksessani vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:  

1) Miten naisen elämä on muuttunut vammautumisen jälkeen? Millaisia haasteita hän 

kohtaa päivittäisessä elämässä liittyen omaan kehoonsa, fyysiseen ympäristöön sekä 

muiden ihmisten asenteisiin ja odotuksiin?  

2) Miten vammautuminen vaikuttaa yksilön identiteettiin ja kokemukseen itsestä ja 

omasta paikasta maailmassa? Onko naiseus muuttunut ja saanut uusia merkityksiä 

vammautumisen myötä?  

 

Tutkimukseni on aineistolähtöinen. Pyrin olemaan uskollinen aineistolleni ja käytän siksi 
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suoria lainauksia naisten omista kertomuksista. Luonnollisesti teen tutkijana koko ajan 

tulkintoja aineistosta, mutta pyrin siihen, että tulkinnat nousevat aineistosta.   

 

Vielä 1990-luvulla vammaisten tutkimus oli melko sukupuoletonta, suorastaan 

sukupuolisokeaa (Saraste 2000, 121). Vammaisten kokemukset on siis käsitetty yhtenäisinä 

sukupuolesta riippumatta. Tämänkin takia minulle on tärkeää tuoda julki nimenomaan naisten 

kokemuksia. Haluan siis työssäni tutkia nimenomaan vammaisten naisten kokemuksia ja 

suhdetta itseensä ja omaan ruumiillisuuteensa vammautumisen jälkeen. Minua kiinnostaa, 

miten he rakentavat ruumiillista identiteettiään muuttuneen kehonsa myötä. Haluan ottaa 

selville, mitkä konkreettiset asiat ovat muuttuneet heidän elämässään, millaisia merkityksiä 

nämä asiat saavat sekä tarkastella, miten naisten ajatusmaailma ja käsitys omasta kehosta on 

muuttunut. Vammaisuuden myötä yksilö joutuu väistämättä tekemään joitakin muutoksia 

elämäänsä, jolloin tutun ja turvallisen arjen jatkaminen saattaa muodostua mahdottomaksi. 

Ruumiin hallinnan menettäminen ja esimerkiksi kävelykyvystä luopuminen on suuri muutos 

yhteiskunnassa, jonka toimiminen perustuu hyvin pitkälle siihen, että yksilöiden kehot ovat 

täysin toimintakykyisiä. Vammautuminen voi äärimmillään merkitä itsenäisyyden täydellistä 

menettämistä ja joutumista muista riippuvaiseksi. 

 

Vammaisuuden historiaa  

 

Monet marginaaliryhmät eivät ole itse tuottaneet omaa historiaansa, vaan heidän historiansa 

on kerrottu heidän ulkopuoleltaan. Yhteiskuntatieteilijä ja historioitsija Minna Harjula tuo 

esille, että vammaisuutta ja vammautuneita on tutkittu nimenomaan vammaisuuden 

ulkopuolelta. Hänen mukaansa vammaiset ihmiset ovat historiassa yksi marginaaliryhmä 

muiden marginaaliryhmien joukossa, mikä tarkoittaa, että vammaiset näkyvät historian 

lähteissä vain muiden ihmisten puheen ja toiminnan kohteina. (Harjula 1996, 108). Historian 

tutkija Toivo Nygård käsittelee teoksessaan Erilaisuuden historiaa myös vammaisuuden 

historiaa, ja miten siihen on suhtauduttu Suomessa 1800-luvun lopulta alkaen. Nygård 

kirjoittaa teoksessaan, kuinka vammaisuus on ollut marginaalista myös siinä mielessä, että se 

on jäänyt varsinkin 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa pinnalla olleiden suurten kysymysten 

kuten päivänpolitiikan tai sairaanhoitokysymyksen varjoon. Vammaiset olivat siis piilossa 

julkisesti käydystä keskustelusta, eikä vammaisuus juuri päässyt suuren yleisön huomion 

kohteeksi. Nygårdin mukaan vammaisuus henkilöityi vammaisten kanssa toimiviin 

ammattilaisiin, siis esimerkiksi lääkäreihin ja opetusalan ihmisiin. (Nygård 1998, 85.)  



8 

 

Vammaistutkija Simo Vehmas on teoksessaan Vammaisuus (2005) käynyt kattavasti läpi 

vammaisuuden historiaa Raamatusta ja antiikin ajoista lähtien. Raamatun Vanha ja Uusi 

testamentti eivät ole suoraan historiankirjoihin verrattavaa aineistoa, mutta niitä 

tarkastelemalla voidaan saada kuva silloin vallalla olleista asenteista. Vanha testamentti 

kuvaa Jumalan kärsimyksen aiheuttajana eli myös sairauden ja vammaisuuden aiheuttajana. 

Vanhassa testamentissa on syyn ja seurauksen laki, jolloin sairastuminen ja vammautuminen 

voivat olla seurausta synnistä tai tottelemattomuudesta. Vammaisuus nähdään siis 

rangaistuksena jostakin. (Vehmas 2005, 24-25.) Uuden testamentin Jumala on lempeämpi 

kuin Vanhan testamentin. Uusi testamentti ei suoraan luovu synnin ja sairauden 

kausaalisuhteesta, mutta Vehmaan mukaan sitä oleellisempaa on sairaan tai vammaisen 

parantuminen Jumalan avulla. Kuten Vehmas asian ilmaisee: “Vammaisuudella onkin 

joidenkin Uuden testamentin kohtien perusteella lähinnä välinearvo Jeesuksen jumaluuden 

todentamisessa.” (Vehmas 2005, 27). Uusi testamentti on myös vaikuttanut siihen, että 

ihmiset ovat tunteneet sääliä sairaita ja vammaisia kohtaan. Tämä on oleellista siinä mielessä, 

että kristillisessä hyväntekeväisyydessä säälillä on keskeinen asema. (Vehmas 2005, 26-29.) 

Ajatus vähäosaisten ja heikompien auttamisesta on periytynyt nykypäivään erityisesti 

kristillisen auttamistyön kontekstissa, mutta myös tavoissa nähdä vamma ja vammautuminen. 

Yhteiskuntatieteilijä Marjo-Riitta Reinikainen (1999) esittää artikkelissaan “Vammaisen nais- 

ja miesruumiin arvo”, että kristinuskon mukaan ruumiin sairaus tai toiminnallinen häiriö ovat 

todiste ihmisen moraalisesta epäonnistumisesta. Reinikainen tukeutuu artikkelissaan 

kanadalaiseen sosiologiin Sharon Stoneen, jonka mukaan naisen ruumis on kaksinkertaisesti 

epätäydellinen; ensinnäkin epätäydellinen sikäli, että naista ei luotu Jumalan kuvaksi ja 

toiseksi nainen kantaa edelleen Eevan taakkaa ihmiskunnan syntiinlankeemuksen suhteen. 

(Reinikainen 1999, 347.)  

 

Ennen valistuksen aikaa vammaisista huolehtiminen nähtiin lähimmäisen auttamiseen 

kuuluvana kristillisenä velvollisuutena. (Vehmas 2005, 41-43.) Valistusajattelun myötä 

suhtautuminen muuttui ja vammaisten ihmisten koulutus ja kuntoutus alkoivat saada 

huomiota. (Vehmas 2005, 50-51.) 1800-luvulle tultaessa teollistuminen vaikutti merkittävästi 

muun muassa vammaisten ihmisten sosiaaliseen asemaan. Kun teollistuminen nosti työn 

hyödykkeeksi, jolla oli hinta sen tuottamaan hyötyyn nähden, myös työntekijälle alettiin 

laskea arvoa työtehon mukaan. Ennen teollistumista vammaiset ihmiset usein asuivat 

kotonaan ja tekivät työtä omassa pihapiirissä. Teollistuminen ja kaupungistuminen erottivat 
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työpaikan ja kodin konkreettisesti toisistaan, mistä saattoi aiheutua ongelmia monelle 

vammaiselle. Myös työn luonteen ja vaatimusten muuttuminen aiheuttivat ongelmia. Aluksi 

työvoiman tuli olla halpaa, jolloin naiset ja lapset olivat sopivia työntekijöitä. Halpuuden 

korvasi kuitenkin työvoiman tehokkuus, mikä syrjäytti naiset ja lapset miesten tieltä. Tämän 

seurauksena vammaiset ja vanhukset saattoivat pudota pois palkkatyöstä, ja varsinkin 

vammaiset päätyivät yhteiskunnan eläteiksi ja yhteisön hyväntekeväisyyden kohteiksi. 

(Vehmas 2005, 53-55.) 

 

Vammaisiin henkilöihin on suhtauduttu eri tavalla riippuen siitä, millä tavoin he ovat 

vammautuneet. Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että jos vamman katsottiin olevan henkilön 

omaa syytä, sitä paheksuttiin ja yhteiskunnan tuki vammaiselle saatettiin evätä. Sen sijaan jos 

vammaisen ajateltiin olevan syytön tilaansa, sai hän yhteiskunnan taloudellisen tuen.  Minna 

Harjula on eritellyt viisi erilaista näkökulmaa, joilla vammaisuuteen suhtauduttiin virallisesti 

yhteiskunnassa. Harjula tuo artikkelissaan Hyvät, pahat ja kelvolliset - Vammaisuus 

suomalaisessa yhteiskunnassa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle esiin viisi erilaista 

käsitystä vammaisuudesta. Ensimmäinen näistä on vammaisuus vaivaisuutena. Vaivaiset 

henkilöt nähtiin sellaiset, jotka tarvitsivat apua oman vajavaisuutensa tai työkyvyttömyytensä 

vuoksi. Karkeasti eroteltuna vaivaisilla tarkoitettiin lapsia, vanhuksia, sairaita ja vammaisia. 

Vaivaiset olivat oikeutettuja yhteiskunnan apuun, minkä vuoksi pidettiin oleellisena, ettei 

vaivaisuus ollut henkilön itse aiheuttamaa, esimerkiksi seurausta juoppoudesta tai huonosta 

elämästä. Toinen käsite on vammaisuus aistiviallisuutena. Aistiviallisuudella tarkoitettiin 

yleensä kuuromykkiä, sokeita ja tylsämielisiä. Yleisesti ajateltiin, että aistiviallisia voitiin 

kehittää yhteiskunnan jäseniksi opetuksen ja kasvatuksen kautta. Tärkeää oli, että heidät 

opetettiin tekemään työtä, jotta he voisivat tulla itsenäisesti toimeen yhteiskunnassa. 

Esimerkiksi sokeainkoulut tähtäsivät siihen, että jokainen koulun kasvatti sai elantonsa 

koulun ansiosta. Kolmantena käsitteenä on vammaisuus parannettavuutena. 1800-luvun 

kuluessa lääketieteellinen kiinnostus suunnattiin niihin vammaisiin, joiden uskottiin olevan 

parannettavissa. Lääketiede oli kehittynyt erityisesti kirurgian ja ortopedian osalta, joten 

esimerkiksi raajarikkoisten hoito helpottui. Myös mielisairauksien ja kaatumataudin 

yhteydessä alettiin pyrkiä niihin sairastuneiden ihmisten parantamiseen ennemmin kuin vain 

ylläpitoon ja säilytykseen. Neljäs Harjulan käyttämä käsite on vammaisuus 

degeneroituneisuutena. Tämä käsite liittyi vahvasti rotuhygienialiikkeen kannattajiin ja 

heidän tavoitteeseensa, jonka mukaan yhteiskuntaa piti suojella vammaisuuden aiheuttamalta 

uhalta, ja suojeleminen oli vammaishuollon tehtävä. Tämä tarkoitti myös sitä, että 
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yhteiskunnan edun katsottiin olevan tärkeämpi kuin yksilön edun. Yhteiskunnan tasolla 

degeneroituneet nähtiin uhkana yhteiskunnalle, koska ajan tulkinnan mukaan jokainen 

degeneroitunut oli potentiaalinen rikollinen. Koska mielisairauden, tylsämielisyyden ja 

kaatumataudin ajateltiin periytyvän, näihin ryhmiin kuuluneiden ihmisten lisääntyminen 

estettiin avioliittokiellolla ja sterilisaatiolla. Suomessa vuonna 1929 säädetty laki ulotti 

avioliittorajoitukset mielisairaisiin, tylsämielisiin, kaatumatautisiin ja kuuromykkiin. Vuonna 

1935 puolestaan säädettiin laki, jonka seurauksena pakkosterilisaatio kohdistettiin 

mielisairaisiin ja tylsämielisiin. Tämä osoittaa, kuinka  käsitykset vammaisuudesta ja 

sairaudesta oliva erilaisia kuin nyt, kuinka epileptikkojen ajateltiin olevan vammaisia, ja heitä 

kohdeltiin sen mukaisesti. Viides ja viimeinen artikkelissa käsitelty näkökulma on 

vammaisuus invalidisuutena. Ajatus sanan invalidisuus takana oli se, että aikuinen ihminen 

oli menettänyt työkykynsä äkillisesti ja yhteiskunnallista velvollisuuttaan täyttäessä. 

Alkujaan se tarkoitti työtapaturman aiheuttamaa työkyvyn menetystä, ja vuoden 1918 

sisällissodan myötä sana sotainvalidi kehitettiin tarkoittamaan sodassa vammautuneita. 

Pikkuhiljaa käsitteellä alettiin tarkoittaa myös muista syistä fyysisesti vammautuneita, mutta 

tietyin ehdoin. Tärkeintä oli, että ennen invaliditeettia henkilö oli ollut täysipainoinen 

yhteiskunnan jäsen, ja että hän vammautumisen jälkeenkin kykeni olemaan osa yhteiskuntaa 

ja osallistumaan sen toimintaan. Invalideille maksettiin yhteiskunnan tukea, sillä sen 

katsottiin olevan yhteiskunnan velvollisuus. 1930-luvulla myös sokeille alettiin maksaa 

vamman haittakorvausta. Silloisessa yhteiskunnassa sokeus tulkittiin sosiaaliseksi riskiksi, ja 

kuka tahansa saattoi sokeutua. Invalidit ja sokeat jäivät lähes kokonaan 

degeneraatiokeskustelun ulkopuolelle. Heidän katsottiin olevan olosuhteiden uhreja, eikä 

heidän ajateltu voivan siirtää vajavaisuuttaa perinnöllisesti eteenpäin.  

 

Artikkelinsa lopussa Harjula korostaa vielä, että edellä esitetyt käsitykset vammaisuudesta 

esiintyivät yhteiskunnassa rinnakkain. Jokainen käsitys sai huomiota joltakin tietyltä alalta; 

esimerkiksi köyhäinhoito keskittyi köyhiin vammaisiin, opettajat kiinnostuivat 

kehityskykyisistä vammaisista, lääketiede panosti parannettavissa oleviin vammaisiin samalla 

kun rotuhygienian kannattajat paneutuivat avioliittokiellon ja pakkosterilisaation saamiseksi 

lainsäädäntöön. Kaikkien näiden rinnalla yhteiskunta suunnitteli sosiaalivakuutusta 

invalideille, yhteiskunnan täysivaltaisille jäsenille, jotka olivat menettäneet työkykynsä 

äkillisesti. Työkyky ja itsensä elättäminen painoivat huomattavasti tuon ajan yhteiskunnassa. 

Työn tekeminen oli keskeinen mittari, jonka avulla ihmisiä arvotettiin keskenään. 

Yhteiskunnassa ihannoitiin itse pärjäämistä ja itsenäisyyttä, riippumattomuutta ulkoisesta 
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tahosta. Kuitenkin yhteiskunnan ihanteet ja suhtautuminen vammaisiin määriteltiin ylhäältä 

päin, kuulematta vammaisten omia tarpeita. (Harjula 1996, 111–119.) Mielestäni on oleellista 

keskittyä myös siihen, millä tavoin vammaisuuteen suhtauduttiin 1800-luvun lopulla ja 1900-

luvun alkupuolella. Kuten Harjula artikkelissaan osoittaa, vammaiset eivät olleet vain yksi 

joukko, jota kohdeltiin samalla tavalla. Mielestäni tärkeää on ymmärtää, miten esimerkiksi 

vamman laatu ja ihmisen kyky työntekoon määrittelivät hänen arvonsa yhteiskunnassa.  

 

Vammautuneet ihmiset suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa  

 

Heli Leppälän väitöskirja Vammaisuus hyvinvointivaltiossa (2014) paneutuu vammaisuuden 

yhteiskunnallisen historian esiintuomiseen. Vuonna 1947 Suomessa tuli voimaan 

invalidihuoltolaki, jonka toimenpiteet tähtäsivät invalidien toiminta- ja työkyvyn 

parantamiseen. Invalidihuoltolaki koski kaikkia vammaisia ja vammautuneita, ei pelkästään 

sotainvalideja (Leppälä 2014, 33). 1940-luvulla korostui puhe vammaisista sankareina, joiden 

oli kohdattava enemmän vaikeuksia ja haasteita kuin ei-vammaisilla, mutta jotka silti 

pystyivät samanlaiseen työhön ja elämään kuin nämä. Samaan aikaan painotettiin työn 

tekemisen tärkeyttä, ja kuinka se aktivoi myös vammaisia henkilöitä. Vammaiset haluttiin 

nähdä korkeamoraalisina ja hyvinä työntekijöinä, jotka ovat ansainneet paikkansa 

yhteiskunnassa. (Leppälä 2014, 43-45.) Vammaisten henkilöiden työhön kouluttautumista ja 

työntekemistä tuettiin yhteiskunnallisella tasolla, mutta samalla esimerkiksi heille soveltuvien 

ammattien joukko oli suhteellisen pieni. Suurin osa töistä oli alun alkaen suositeltuja 

miehille, ja naisille jäi valinnanvaraa hyvin vähän. (Leppälä 2014, 82.) Pääasiassa invalideja 

koulutettiin yrittäjiksi käsityöaloille, sillä itsenäinen ammatinharjoittaminen nähtiin hyvänä 

vaihtoehtona heille. Alkuun pääseminen ei ollut kallista, ja työtä oli mahdollista tehdä 

kotona. (Leppälä 2015, 37.) 

 

1960-luvulla alettiin kiinnittää huomiota eri vammaryhmien erilaiseen kohteluun, ja siihen 

ruvettiin suhtautumaan kriittisesti. Kuntoutusta alettiin vaatia kaikille vammaisille, eli myös 

niille ryhmille, jotka olivat aiemmin jääneet sen ulkopuolelle. Tämä johti invalidilakiin 1970-

luvun taitteessa tehtyihin muutoksiin, jotka lisäsivät uusia huoltomuotoja ja laajensivat 

huoltoon oikeutettuja vammaisryhmiä. (Leppälä 2015, 39.) 1970-luvulla vammaisille alettiin 

rakentaa palvelutaloja, ja 1970- ja -80 -luvuilla palvelutalot olivatkin ensisijainen 

asumismuoto vaikeavammaisille henkilöille. Ne saivat kuitenkin osakseen paljon kritiikkiä 

useimmiten sen takia, että yksiköt olivat liian suuria ja henkilökuntaa oli liian vähän. Niiden 
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sanottiin myös passivoivan asukkaita, sillä virikkeitä ei juuri ollut. (Leppälä 182–184.) Kuten 

Heli Leppälä toteaa väitöskirjassaan: “Voidaankin väittää, että laitoshoidon purkamisen 

sijaan palvelutalojen rakentamisessa oli kyse pikemminkin vaikeavammaisten hoivan 

eriyttämisestä yleisestä sairaanhoidosta ja vanhustenhuollosta.” (mt, 185). 1970-luvulla 

Invalidiliitto pyrki tuomaan yhdyskuntasuunnittelua päättäjien tietoon, ja 1970-luvun 

jälkipuolella se alkoi tosissaan panostaa esteettömyyden puolesta puhumiseen. (Leppälä 

2014, 222). Vuonna 1979 sisäministeriö antoi kaksi rakennusmääräystä, joiden tavoitteena oli 

esteettömyyden lisääminen. Rakennusmääräysten mukaan yleisötilat ja niiden kulkuväylät 

piti rakentaa liikuntaesteisille sopiviksi, ja lisäksi rakennusmääräykset antoivat suosituksia, 

jotka liittyivät tilojen saavutettavuuteen ja tilasuunnitteluun. (Leppälä 2014, 226.) Tämä 

kaikki oli osa periaatteellista muutosta, jonka myötä vammaisia ei enää ajateltu olevan 

pelkästään marginaaliryhmä, vaan heidät alettiin hahmottaa tasavertaisina kansalaisina, joilla 

oli tasavertaiset oikeudet. Tätä näkökulmaa tukee myös vuonna 1987 säädetty 

vammaispalvelulaki, joka tarkoitti lakia vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

tukitoimista ja palveluista. Uudessa laissa keskiössä oli vammasta tai palvelusta aiheutuva 

haitta, joka määritti henkilön oikeuden palveluihin. Laki myönsi vammaisille erityisiä 

tukitoimia, joita ei ollut ennen huomioitu lainsäädännössä. Tukitoimia olivat muun muassa 

palveluasumisen järjestäminen sekä tulkki- ja kuljetuspalvelut. (Leppälä 2015, 66–67.) 

 

Kärjistetyn tulkinnan mukaan suomalainen yhteiskunta vammauttaa ihmisiä työnteon kautta. 

Suomessa vammaiset henkilöt eivät ole perinteisesti olleet työssä kodin ulkopuolella (ks. 

esim. Leppälä 2014), vaan he ovat osallistuneet kykyjensä mukaan lähinnä kotitöihin. Monet 

kuitenkin pystyisivät työskentelemään kodin ulkopuolella niin sanotusti oikeassa työpaikassa, 

mutta Suomessa vallitseva ilmapiiri toiseuttaa vammaisia edelleen sen verran, ettei työnteko 

ole välttämättä mahdollista, koska töitä ei löydy. Antti Teittinen kirjoittaa artikkelissaan 

disabilismista, joka tarkoittaa sellaista syrjintää, jossa vammaiselle henkilölle on asetettu 

yhteiskunnassa rajoituksia ja sosiaalisesti rakentuneita esteitä. Disabilismi syrjii vammaisia 

nimenomaan asettamalla heidät tiedostetusti tai tiedostamatta yhteiskunnan ulkopuolelle, 

esimerkiksi koulutuspolitiikassa, työvoimapolitiikassa ja lainsäädännössä. (Teittinen 2015, 

95.) 

 

Nyky-yhteiskunnassa vallalla on kärjistetysti ilmaisten tehokkuuden vaatimus kaikilla 

elämänalueilla, mikä on vaikuttanut myös esimerkiksi yleiseen suhtautumiseen vammaisiin 

ihmisiin. Lihavuustutkija Hannele Harjunen kirjoittaa artikkelissaan Terveys, talous ja 
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tehokkaat ruumiit (Harjunen 2017) tehokkuuden ja tuottavuuden tavoittelusta ja miten se 

vaikuttaa yhteiskuntaan. Harjunen toteaa seuraavasti: “Tehokkuuden ja tuottavuuden 

tavoittelu ja vaatimus eivät rajoitus vain yhteiskunnan rakenteisiin, instituutioihin ja 

organisaatioihin, vaan ne ulottuvat muun muassa niiden toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen 

kautta sekä diskursiivisesti että yksilöihin ja heidän ruumiisiinsa.” (mt, 163). Harjusen 

artikkelin näkökulma painottuu erityisesti lihavuuteen, mutta on mielestäni hyvin 

sovellettavissa myös vammaisuuteen. Harjusen mukaan nykyinen terveyskeskustelu on 

olemassa talouden ehdoilla, jolloin esimerkiksi puhe terveyden menettämisestä keskittyy siitä 

koituviin kustannuksiin (Harjunen 2017, 167). Hän sanookin, että terve ruumis on 

tehokkuusajattelun mukaan tuottava, ja esimerkiksi lihavat, sairaat, vanhat ja vammaiset 

ruumiit määritellään helposti ‘kalliiksi’, ‘tehottomiksi’ ja ‘tuottamattomiksi’ (Harjunen 2017, 

168). Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka muun muassa vammaishuollossa henkilökuntaa 

on liian vähän, ja miten se voi vaikuttaa vammaisen nuoren elämänhallintaan ja 

konkreettisesti harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksiin (ks. esim. YLE Uutiset 2019). Harjunen 

toteaa vielä: “Terveys ymmärretään yksilön vapaiden ja tasa-arvoisten valintojen summaksi, 

vaikka tiedämme, että suuri osa terveydestä perustuu tekijöihin, joita yksilö ei voi vapaasti 

hallita (tulotaso, koulutus, perimä, sukupuoli, mahdollisuus syödä ravitsevaa ruokaa ja 

harrastaa liikuntaa, tietotaito, pääsy terveydenhuoltoon jne.)”. (Harjunen 2017, 175). 

Nykyajan tehokkuusajattelussa ei-vammaisilta ihmisiltä voi unohtua, että vammautuminen 

onnettomuuden tai sairauden seurauksena ei ole oma valinta, eikä siihen pysty vaikuttamaan 

esimerkiksi tietynlaista ruokaa syömällä. Tehokkuusajattelu on vaarallista tältäkin kannalta: 

jos terveys nähdään yksilön omista valinnoista riippuvaisena asiana, se todennäköisesti 

muokkaa arvoja ja yleistä mielipidettä lopulta siihen suuntaan, jonka mukaan yksilö on vain 

oman terveytensä ja sen mahdollistaman tehokkuuden arvoinen.   
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2. Keskeiset näkökulmat 

 

Vammaisuus ja identiteetti 

 

Identiteetti tarkoittaa yleisen määritelmän mukaan yksilön käsitystä sekä omasta itsestä 

(yksilöidentiteetti) että itsestä osana maailmaa (sosiaalinen identiteetti). Identiteetin 

muodostumiseen vaikuttavat muun muassa yksilön sukupuoli, ikä, etnisyys, sosioekonominen 

asema ja se, kuuluuko yksilö valtaväestöön vai onko hän osa jotakin vähemmistöä. Yksilö 

rakentaa omaa identiteettiään vertaamalla omaa itseään ja omia ominaisuuksiaan muihin 

yksilöihin. Stuart Hallin (1999, 223) mukaan identiteetti “tulisi ymmärtää ‘tuotannoksi’, joka 

ei ole koskaan valmis, vaan aina prosessissa ja muotoutuu aina pikemminkin esittämisessä 

kuin sen ulkopuolella.”   

 

Sosiologi Stuart Hallin mukaan identiteetti muotoutuu ajan kuluessa tiedostamattomien 

prosessien myötä, jotka ovat koko ajan käynnissä. (Hall 1999, 39). Aiemmin subjektin 

identiteetin koettiin olevan vakaa ja yhtenäinen, mutta nykyään kuitenkin ajatellaan, että 

yksilön identiteetti on pirstoutunut. Pirstoutunut identiteetti koostuu monista identiteeteistä, 

jotka voivat olla keskenään ristiriitaisia ja vastakohtaisia ja jopa keskenään 

yhteensopimattomia. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös yksilön identifikaatioprosessiin, 

josta on tulossa aiempaa moninaisempi ja ongelmallisempi. Nykyaikainen moderni 

yhteiskunta on jatkuvasti erilaisissa muutoksissa, ja tämä jatkuva muutosvirta heijastuu myös 

yksilöihin. Hall sanoo, että subjekti ottaa erilaisia identiteettejä eri aikoina, mutta nämä 

identiteetit eivät muodosta eheää minää vaan ovat keskenään ristiriitaisia ja eri suuntaan 

vieviä. Tämän takia yksilön identifikaatio vaihtelee jatkuvasti. (Hall 1999, 22–23.) Yksilön 

kokemat muutokset ovat yksi identiteetin pirstoutumiseen vaikuttava tekijä. Haastatteluiden 

perusteella tekemäni tulkinnan mukaan vammautuminen on tapahduttuaan ei-toivottu 

muutos, jossa ensimmäinen kokemus identiteetistä on olla olematta enää jotain; koska muutos 

on yleensä iso ja vaikea käsittää, on helpompaa määrittää itsessään sitä, mitä ei enää ole tai 

mitä ei enää kykene tekemään. On esimerkiksi helpompaa sanoa, ettei kykene olemaan töissä 

kuin määrittää kykenemättömyyttä esimerkiksi sairaseläkkeelle jäämiseksi. Vammautuminen 

voi myös vaikuttaa identiteetin jatkuvaan muutokseen sen kautta, että esimerkiksi etenevä 

sairaus muuttaa ihmisen kykyä toimia ja osallistua. Se puolestaan voi vaikuttaa yksilön 

identiteettiin; jos vammauttava sairaus alkuvaiheessa ei estä työssäkäyntiä, yksilön 

identiteetti voi olla erilainen kuin sairauden siinä vaiheessa, kun työnteko ei enää onnistu.  
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Antropologi Thomas Hylland Eriksenin (2004) mukaan identiteetin muodostuminen tapahtuu 

suurilta osin vertailemalla itseä muihin. Identiteetin muotoutumiseen vaikuttaa edelleen me 

vastaan he -ajattelu, joka jakaa yksilön kuuluvaksi johonkin ryhmään ja samalla sulkee hänet 

poiskuuluvaksi jostain muusta ryhmästä. Kaikilla ihmisillä on useita sosiaalisia identiteettejä, 

jotka täydentävät toisiaan. Riippuu täysin sosiaalisesta tilanteesta, mikä identiteetti nousee 

esille. (Eriksen 2004, 352–353.) Fyysisesti vammainen ihminen kuuluu vähemmistöön, sillä 

hän ei edusta ei-vammaista valtaväestöä. Kaikki haastateltavani ja aineistooni kuuluvien 

arkistotekstien kirjoittajat ovat kuitenkin jossain vaiheessa kuuluneet tuohon ei-vammaiseen 

valtaväestöön, mutta ovat joutuneet paikantamaan itsensä uudestaan - joko omasta 

aloitteestaan tai ulkopuolelta tulevan määrittelyn kautta.  

 

Identiteetti liittyy vahvasti minäkuvaan ja muutokset minäkuvassa heijastuvat myös 

identiteetin muutoksiin ja muokkaamiseen. Jos tapahtuu jotain, minkä vuoksi yksilön 

minäkuva joutuu uudelleen määritettäväksi ja ehkä jopa uudelleen rakennettavaksi, voi 

seurauksena olla identiteettikriisi. Esimerkiksi uudemmassa arkistoaineistossa yksi kirjoittaja 

kertoo, miten on törmännyt vammaiseksi määrittelyyn ulkoapäin, vaikka ei koe itseään 

lainkaan vammaiseksi (aineistosta tarkemmin luvussa 3). Kirjoittaja kertoo, ettei pidä siitä, 

kuinka hänet ulkopuolelta lokeroidaan kuuluvaksi johonkin tiettyyn lokeroon. Hän ei itse ole 

valinnut vammaisen identiteettiä, joten se, että hänet sellaiseksi määritellään jonkin ulkoa 

tulevan tahon puolesta, voi olla kirjoittajalle oman minän pohdinnan paikka. 

 

Lääkäri Varpu Löyttyniemi on väitöskirjassaan Kerrottu identiteetti, neuvoteltu sukupuoli: 

Auscultatio Medici (2004) tutkinut sitä, miten lääkärit kertovat omasta elämästään ja näin 

kertomalla myös rakentavat omaa identiteettiään lääkäreinä. Löyttyniemen mukaan  

“[t]arinallisuutta kärjistäen voi ajatella, että ilman selvää henkilökohtaiseksi koettua 

muutostakin sen tietäminen, kuka olen, mikä on minulle tärkeää ja mihin olen matkalla, 

edellyttää menneisyyden kertomista tarinaksi, joka tuottaa minut sellaisena kuin olen, kuin 

uskon olevani. Näin ajatellen kertomus tulee välittäjäksi elämän ja identiteetin väliin.” 

(Löyttyniemi 2004, 51–52). Elämä ei siis ole yhtä kuin identiteetti, vaikka elämä muovaa 

yksilön identiteettiä. Mutta jotta konkreettisesta elämästä saadaan koottua identiteetti, 

tarvitaan väliin kertomus, jonka avulla kertoja rakentaa identiteettinsä.  
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Elämässä tapahtuneet muutokset ovat siis yhteydessä myös identiteetin muutokseen ja 

muuttumiseen. Muutokset voivat olla pieniä ja sellaisia, jotka koskettavat vain ihmistä 

itseään. Vammautuminen usein sekä näkyy ulkopuolisille että muuttaa yksilöä itseään, 

esimerkiksi juuri sanelemalla sitä, voiko yksilö tehdä työtä. Vaikka muutokset eivät näkyisi 

muille, ne voivat silti olla osa kertomusta, jota ihminen kertoo itsestään ja jonka avulla hän 

rakentaa identiteettiään. Haastattelutilanne tai arkistoon kirjoitettu keruuvastaus ovat 

konkreettisia esimerkkejä siitä, millä tavoin ihminen rakentaa identiteettiään kertomalla. 

Kuten Varpu Löyttyniemi kirjoittaa: “-- sen sijaan, että tarinansa kertoja kuvaisi ja yrittäisi 

ymmärtää hänelle kehittyneen identiteetin ominaislaatua, voikin ajatella, että kertominen 

synnyttää identiteetin ja menneiden tapahtumien merkityksen.” (Löyttyniemi 2004, 18.) 

Menneet tapahtumat ovat yhteydessä identiteettiin, koska ne muovaavat ihmisen käsitystä 

itsestä. Kertomalla näistä tapahtumista muille ihminen rakentaa omaa identiteettiään ja tekee 

sen näkyväksi.  

 

Folkloristi Anna Hynninen on tutkinut väitöskirjassaan Minä, lotta, vaimo, äiti (Hynninen 

2017) yhden naisen, Toinin, kirjallisia vastauksia eri tahojen järjestämiin valtakunnallisiin 

kyselyihin. Väitöskirjassaan Hynninen tutkii, miten kirjoittaja on kertonut samoista 

tapahtumista eri kyselyihin riippuen siitä, mitä aiheita kyselyt ovat painottaneet. Esimerkkinä 

yksilön identiteetin rakentamisesta käytän Hynnisen lukua 14.3 Esikoisen syntymä, jossa hän 

kertoo luvun nimen mukaisesti Toinin esikoisen syntymästä. Toini on kirjoittanut esikoisen 

syntymästä kolmeen eri kyselyyn; Sota-ajan nainen (Museovirasto), Satasärmäinen nainen 

(SKS) ja Sota-aika muistoissamme (SKS). Hynninen on eritellyt esikoisen syntymää 

koskevia osia kirjoituksista melko tarkasti, ja näyttää lukijalle, kuinka varioivasti samasta 

tapahtumasta yksilö voi kertoa. Esimerkiksi synnytyskertomuksessa Toini positioituu yhdessä 

kertomuksessa araksi ensisynnyttäjäksi, joka ei uskalla sanoa vastaan ronskisti käyttäytyvälle 

lotalle. Toisessa kertomuksessa Toini kuvaa, kuinka antoi lotalle “takaisin samalla mitalla”. 

Kolmannessa kertomuksessa saman kohdan kertominen on jätetty hieman myöhemmäksi, 

eikä Toini siinä sano lotalle mitään takaisin, vaan esittää tilanteen neutraalin toteavasti. Kuten 

Hynninenkin osoittaa, kaikki Toinin kirjoittamat kertomukset ovat yhtä tosia, vaikka ne 

eroavat toisistaan. (Hynninen 2017, 316–322.) Oma aineistoni toki eroaa Hynnisen 

aineistosta jo siinä, että kultakin kertojalta on siinä vain yksi kirjoitus tai haastattelu. Minulle 

omassa tutkimuksessani oleellista ei ole se, millä tavoin kertomus mahdollisesti muuttuisi, jos 

se toistettaisiin useaan kertaan. Kuitenkin haluan Hynnisen tutkimuksesta esiin nostamallani 

esimerkillä selventää sitä, kuinka kertomus omasta itsestä ja oman elämän tapahtumista on 
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aina altis eri variaatioille, ja kuinka nämä variaatiot ovat sidoksissa yksilön identiteetin 

luomiseen erilaisten kysymysten edessä ja myös erilaisen yleisön edessä. Jos 

jommassakummassa tai toisessa arkiston järjestämässä vammaiskyselyssä olisi ollut erilainen 

johdanto ja kirjoituspyyntö (ks. liite 2), vastaukset kyselyihin olisivat voineet olla erilaisia. 

Samoin jos haastattelutilanteessa olisin itse kysynyt haastateltavilta erilaisia kysymyksiä, 

painottanut kysymyksiä eri tavoin tai olisin pyytänyt kertomaan jostakin tapahtumasta tai 

tilanteesta useamman kerran, olisin voinut saada erilaisia vastauksia.  

 

Vammaistutkijat Tom Shakespeare, Kath Gillespie-Sells ja Dominic Davies (1996) ovat 

käsitelleet vammaisten ihmisten kokemusta omasta identiteetistä teoksessa The Sexual 

Politics of Disability. Shakespeare ja kumppanit toteavat, että yleensä vammaiset ihmiset 

omaksuvat sosiaalisen identiteetin vammaisina ihmisinä. Identiteetin omaksuminen ei 

kuitenkaan välttämättä ole helppo prosessi, ja siihen voi liittyä vaihe, jossa vammainen 

identiteetti kielletään. Myös syntymästään saakka vammainen henkilö voi kokea kieltämistä, 

etenkin siinä  tapauksessa, että hän on saanut elää tavallista elämää ja että häneen on koko 

hänen ikänsä suhtauduttu pikemminkin ei-vammaisena kuin vammaisena. (Shakespeare ym. 

1996, 50–51.) Hieman myöhemmin Shakespeare ja kumppanit mainitsevat, että jos henkilöllä 

ei ole näkyvää vammaa, tai hänellä on vamma, joka on helppo peittää, hän saattaa 

mieluummin pitäytyä ei-vammaisen identiteetissä, eikä omaksu vammaisen ihmisen 

sosiaalista identiteettiä (mt. 55). Shakespeare ja kumppanit puhuvat tässä yhteydessä 

käsitteestä ”ulostuleminen” (alkuperäinen englanninkielinen ilmaisu coming out), joka on 

yleensä yhdistetty puheeseen seksuaalivähemmistöistä. Heidän mukaansa myös vammaisen 

ihmisen pitää tulla ulos identiteettinsä kanssa, jotta hän voi alkaa hyväksyä oman 

identiteettinsä vammaisena. Ulostulemiseen liittyy kirjoittajien mukaan ajatus siitä, että 

vammaiset henkilöt ovat poliittisesti alisteisessa asemassa ei-vammaisiin nähden, ja tämän 

ajatuksen ymmärtäminen voi johtaa vammaisia henkilöitä toimimaan myös omaa asemaansa 

parantaakseen. Kirjassa olevista haastattelulainauksista käy ilmi, että monet vammaisista 

haastatelluista ovat löytäneet vammaisen ihmisen identiteettinsä, kun he ovat olleet 

yhteydessä muihin vammaisiin ihmisiin. (mt, 56-57.)  Myös Hanna Väätäinen on 

väitöskirjassaan käyttänyt termiä ‘coming out’. Väätäisen mukaan “käsitteellä coming out 

taas viitataan siihen, että henkilö, jolla on vamma, kutsuu itseään vammaiseksi ja samastuu 

muihin itseään vammaisiksi kutsuviin ihmisiin”. Väätäinen tarkentaa vielä, että tähän niin 

sanotusti vammaisena ulostulemiseen kuuluu se, että vaikka vammainen henkilö hyväksyy 
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oman ruumiinsa sellaisena kuin se on, hän ei kuitenkaan hyväksy niitä ehtoja, joita 

vammaisiin kielteisesti suhtautuva kulttuuri sille asettaa. (Väätäinen 2003, 67.) 

 

Katseen alla: ruumiillisuus, naiseus ja seksuaalisuus 

 

Käsittelen tässä työssä ruumista ja ruumiillisuutta erityisesti muutoksen kautta. Fyysinen 

vammautuminen vaikuttaa ihmisen ruumiillisuuteen ja ruumiillisuuden kokemiseen. Kun 

keho ei enää toimi sillä tavalla kuin sen on tottunut toimivan, suhde omaan kehoon pitää 

muodostaa uudelleen. Työssäni sekä haastateltavien että arkistovastaajien ruumiit erottavat 

heidät ei-vammaisista ihmisistä. Tarkastelen ruumiillisuutta eritoten muutoksen kautta: miten 

vammautuminen on vaikuttanut heidän kokemukseensa omasta kehostaan. Tarkastelen 

joissain tapauksissa myös sitä, miltä oman ruumiin tuoma ero muihin ihmisiin vaikuttaa 

yksilöön itseensä. Aineistossani kaikki eivät puhu erosta itsensä ja ei-vammaisten ihmisten 

välillä, joten keskityn siihen mahdollisuuksien mukaan. Laajennan ruumiillisuuden 

koskettamaan myös naiseutta ja seksuaalisuutta ja tapoja, joilla haastateltavani toteuttavat 

niitä. Fyysinen vammautuminen tarkoittaa yleensä väistämättä muutoksia kehossa ja sen 

toiminnoissa. Ruumiin toiminnallisuus on yhteydessä paljon suurempaan kokonaisuuteen 

kuin ensin ehkä tulisi ajatelleeksi. Aineistoni mukaan fyysinen vammautuminen ei tarkoita 

pelkästään sitä, että ruumis lakkaa toimimasta tai että sen toimintakyvyt muuttuvat. Ruumiin 

pieniltä tuntuvilla muutoksilla voi olla suuria vaikutuksia. Aineistossani tuli esimerkiksi esiin, 

kuinka monet haastateltavat ja arkistotekstien kirjoittajat olivat joutuneet luopumaan 

työssäkäynnistä ja se myötä esimerkiksi töiden tuomista sosiaalisista suhteista. Monet 

kertoivat myös harrastaneensa aktiivisesti liikuntaa, mutta ruumiin muutosten myötä 

liikunnan harrastaminen ei ollut enää mahdollista. Omassa aineistossani ruumiillisuutta 

käsitellään nimenomaan muutoksen ja luopumisen kautta, osittain varmasti sen takia, että 

hastattelukysymykseni ovat tähän ohjanneet.  

 

Ruumiillisuus on osittain näkyvää muille, etenkin silloin kun puhutaan vammaisuudesta. 

Omaa ruumista tai vammaa voi peittää, mutta aina peittäminen ei onnistu. Sosiologi Marjo-

Riitta Reinikainen kertoo artikkelissaan Vammaiset ruumiit – kehokulttuurin toiset, että 

vammaiset ihmiset saavat usein palautetta omista fyysisistä ominaisuuksistaan ja 

vajavaisuuksistaan (Reinikainen 1996, 137). Usein palaute tai huomio on negatiivista, eikä 

sen tarvitse olla välttämättä sanallista. Reinikaisen mukaan tällainen palaute tai huomio voi 

olla yhteydessä siihen, että vammainen ihminen vieraantuu omasta ruumiistaan (mt, 137). 
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Vammainen ihminen voi joutua tilanteisiin, joissa omasta kehosta saa jatkuvasti negatiivista 

palautetta, joutuu vastaamaan uteliaille kysyjille tai vaikka joutuu alistumaan fyysisiin 

tutkimuksiin, jotka tehdään yksilön edun nimissä mutta ilman hänen auktoriteettiaan. Tällöin 

tilanteissa huomion kohteena on ensisijaisesti yksilön ruumis, ei yksilö itse. Toisessa 

artikkelissaan Reinikainen kirjoittaa, kuinka muille ihmisille näkyvä tai havaittavissa oleva 

vamma saattaa vaikuttaa siihen, että ulkopuoliset suhtautuvat vammaan tai vammaiseen 

ihmiseen negatiivisesti. Tällöin vamma koetaan usein ongelmalliseksi, ja se pyritään 

peittämään negatiivisten seurausten minimoimiseksi. (Reinikainen 2004, 190.) Muiden 

ihmisten katseet voivat olla arvioivia ja arvottavia ilman, että katsojat edes ymmärtävät, mitä 

heidän katseensa tarkoittaa katseen kohteena olevalle. Jos oma keho on jatkuvasti ei-toivotun 

huomion kohteena, voi väistämättä tulla kokemus siitä, että minussa ja kehossani on jotain 

vikaa, jotakin mitä siinä ei pitäisi olla. Myös sosiologi Raija Julkunen mainitsee, kuinka 

naisen ruumis on vapaa jokaisen kommentoida ja katsoa, se on hänen mukaansa julkinen 

paikka (Julkunen 2004, 31). Marjo-Riitta Reinikainen puhuu lisäksi siitä, kuinka jokaisella 

ihmisellä on tarve kokea oma kehonsa arvokkaana ja tärkeänä osana omaa itseä (Reinikainen 

1996, 149). Hän jatkaa, että ruumiin tulisi kuitenkin olla olemassa nimenomaan yksilöä 

varten, oli hän vammainen tai ei. Ruumis ja sen kyvyt tulisi siis nähdä yksilön omana ja sitä 

tulisi kunnioittaa sellaisena kuin se on ja niiden mahdollisuuksien kautta, joihin se kykenee 

(mt, 150). 

 

Ruumiillisuuden kokemiseen vaikuttaa paitsi se, miten keho toimii ja miltä se tuntuu, myös 

se, miltä se näyttää. Yleisesti ottaen erityisesti naiset kokevat, että heidän tulee näyttää 

tietynlaisilta, jotta muut ihmiset arvostaisivat heitä ja pitäisivät heistä. Ulkonäkö nähdään 

suoraan verrannollisena ihmisen persoonaan. Mielestäni tämän hetkinen julkinen keskustelu 

lihavuudesta ja siihen suhtautumisesta on melko lähellä myös vammaisia naisia koskevaa 

keskustelua. Loppujen lopuksi molemmat keskustelut painottuvat hyväksyttävään 

ulkonäköön ja erityisesti siitä poikkeamiseen. Sekä lihava että vammainen naisruumis ovat 

molemmat sosiaalisesti hyväksyttävän naisruumiin ulkopuolella. Sukupuolentutkija Hannele 

Harjusen mukaan “Naisiin kohdistuvassa hoikkuusnormissa kiteytyvät moninaiset odotukset 

ja oletukset, jotka liittyvät muun muassa hyväksyttävään naiseuteen, naisen rooliin ja 

asemaan yhteiskunnassa. -- Naisen ruumiin hoikkuus yhdistetään kiinteästi feminiinisyyteen, 

seksuaaliseen attraktiivisuuteen ja parisuhdemenestykseen.” (Harjunen 2004, 250). 

Esimerkiksi ruumiin luokitteleminen vain yhdellä tavalla seksuaalisesti haluavaksi tai 

seksuaalisesti haluttavaksi sulkee pois hyvin heterogeenisen joukon erilaisia ihmisiä ja heidän 
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kehojaan. Vain hoikka ja ulkonäöltään miellyttävä nainen nähdään seksuaalisena subjektina. 

Lihavia ja vammaisia naisia yhdistää se, että heidät molemmat nähdään vailla sukupuolta tai 

seksuaalisuutta (Harjunen 2004, 247; Reinikainen 1996, 141). Tämä toteutuu myös 

aineistossani; eräs haastateltava kertoo, kuinka hän ei koe, että hänelle olisi tarjolla samoja 

rooleja tai odotuksia kuin samanikäisille ei-vammaisille naisille. Esimerkiksi hänen 

lähipiirinsä ei näe häntä ensisijaisesti naisena, joka voisi seurustella ja perustaa perheen. 

Vaikkei häneen kaikissa tilanteissa suhtauduta pelkästään hänen vammansa kautta, ei 

suhtautuminen myöskään ole samanlaista kuin se oli ennen hänen vammautumistaan. Kuten 

Marjo-Riitta Reinikainen kirjoittaa, “naisen kyky naisellisuuden esittämiseen ja 

heteroseksuaaliseen viehättämiseen perustuu vammattomuuden oletukselle.” Reinikainen 

2004, 194). Mikäli nainen vammautuu fyysisesti, Reinikaisen mukaan hänellä on 

mahdollisuutena joko peittää vamma säilyttääkseen naiseutensa tai kokonaan kyseenalaistaa 

perinteiset naiseuden vaatimat ulkonäkönormit, ja luoda oma käsitys naiseudesta, jota haluaa 

toteuttaa. Omassa aineistossani haastateltavat ja arkistotekstien kirjoittajat hyväksyivät 

perinteiset naiseuden vaatimat ulkonäkönormit silloin kun naiseus tai ulkonäkö ylipäätään tuli 

esiin haastatteluissa tai teksteissä. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että kaikki olisivat 

päätyneet toteuttamaan näitä ulkonäkönormeja eikä sitä, että oma naiseus olisi tiukasti 

kytköksissä näihin normeihin.  

 

Vammaistutkijat Tom Shakespeare, Kath Gillespie-Sells ja Dominic Davies käsittelevät myös 

vammaisuuden suhdetta naiseuteen yksilön identiteetin tasolla. Shakespearen ja muiden 

tekemässä tutkimuksessa osa haastatelluista naisista osoittaa, kuinka he kokevat 

vammaisuuden vahingoittaneen naiseuttaan. Osa myös koki, että heidän kokemuksensa 

vammaisina ihmisinä olivat vaikuttaneet heidän kokemuksiinsa naisina olemiseen. Yksi syy 

tähän oli se, että monet kokivat ulkoisen viehätyksensä vähentyneen tai kokonaan kadonneen 

vammaisuuden myötä. Naiseuden kokemukseen liittyy myös se, näkevätkö ulkopuoliset 

ihmiset vammaista naista katsoessaan ensin naisen vai vammaisen ihmisen. Shakespeare ja 

kumppanit lainaavat yhdysvaltalaista artikkelia vuodelta 1988, jonka mukaan vammaisille 

naisille on olemassa vähemmän aikuisten rooleja kuin ei-vammaisille naisille. (Shakespeare 

ym. 1996, 60–61.) Vammaiset naiset saatetaan edelleen nähdä lapsen kaltaisina siinä 

mielessä, ettei heille anneta yhtä paljon mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen kuin ei-

vammaisille naisille. Kaikki tällainen vaikuttaa myös yksilön käsitykseen omasta itsestä ja on 

osallisena identiteetin rakentumisessa.  
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Ruumiillisuus on yhteydessä myös seksuaalisuuteen ja sen kokemiseen. Kun keho muuttuu 

fyysisen vammautumisen myötä, voi oma seksuaalisuuskin muuttua. Vammautuminen voi 

olla niin laaja-alainen kokemus, että se työntyy myös seksuaalisuuden alueelle. 

Haastatteluaineiston perusteella monet joutuvat muokkaamaan tai jopa opettelemaan uusiksi 

tapoja, joilla omaa seksuaalisuutta voi toteuttaa parisuhteessa. Jos oma keho tuntuu vieraalta 

vammautumisen aiheuttaman muutoksen jälkeen, voi olla vaikeaa päästää toinen ihminen 

yhtä lähelle kuin ennen vammautumista. Vaillinaisesta kokonaiseksi -teoksessa Marja 

Pelkonen ja Mella Villberg toteavat, että “[k]unnioittava ja hyväksyvä rakkaussuhde mieheen 

tai naiseen voi toimia eheyttävänä ja parantavana kokemuksena”. He kirjoittavat myös, että 

seksi voi toimia naisen keinona yhteyden saamiseksi omaan ruumiiseen ja fyysisyyteen. 

(Pelkonen & Villberg 1994, 155.) Seksuaalisuus, sen toteuttaminen ja seksi ovat yhteydessä 

kokemukseen eheästä minästä, mikä on vammaisille naisille yhtä tärkeää kuin ei-

vammaisille. Vammaiset naiset tulee nähdä seksuaalisuuden ja seksin suhteen nimenomaan 

subjekteina, kuten ei-vammaisetkin naiset.  
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3. Aineisto ja menetelmät  

  

Haastattelut ja arkistotekstit 

 

Aineistoni koostuu neljästä haastattelusta ja kymmenestä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

arkiston keruun vastauksesta. Käytän näistä keruuvastauksista nimitystä arkistotekstit. 

Haastattelujen lisäksi valikoin myös arkistotekstit sen perusteella, millä tavoin ja missä 

elämänvaiheessa niiden kirjoittajat olivat vammautuneet. Vammautuneita ihmisiä on erilaisia, 

mutta päädyin haastattelemaan tähän työhön fyysisesti vammautuneita, koska se tuntui 

itselleni helpoimmalta ja eettisesti kestävältä tavalta tehdä rajaus. Jos olisin haastatellut 

kehitysvammaisia naisia, tutkimus ei välttämättä olisi ollut mahdollista tehdä tarkastellen 

kirjoitettua aineistoa henkilöiden kognitiivisten kykyjen vammautumisen vuoksi. Esimerkiksi 

muistin heikentyminen vammautumisen seurauksena vaikuttaa henkilön kognitiivisiin 

kykyihin ja sen myötä vaikeuttaa haastattelun toteuttamista. Sen sijaan fyysinen 

vammautuminen voi hyvin tarkoittaa vain fyysistä vammautumista ilman, että henkilön 

kognitiiviset kyvyt olisivat puutteelliset.  Valitsin kohteeksi nimenomaan naiset, koska 

naiseuteen latautuu monenlaisia kulttuurisia merkityksiä, joista olen kiinnostunut. 

Feministisestä näkökulmasta vammainen nainen on kaksinkertaisesti toinen: ensin hänet 

toiseuttaa hänen sukupuolensa ja toiseksi hänen vammaisuutensa. Halusin antaa 

puheenvuoron vähemmistölle, jota valtaväestö harvoin kuuntelee. Minua on aina kiinnostanut 

naisten kokemukset, joten rajaus naisiin oli senkin takia luonteva tässä tutkielmassa. Olen 

kiinnostunut vammaisista naisista toimijoina. Tunsin myös, että minun olisi helpompi puhua 

naisten kanssa esimerkiksi ruumiillisuudesta ja seksuaalisuudesta, ja toisaalta uskon, että 

naisten on helpompi vastata naistutkijan esittämiin kysymyksiin kuin miestutkijan esittämiin. 

Lisäksi rajasin vammautumisen ajankohdaksi teini-iän tai sen jälkeisen ajan, koska teini-iässä 

ihmisen keho on jo lähes muovautunut aikuisen kehoksi. Fyysisesti vammautuminen 

tarkoittaa yleensä kehon muutosta, ja sen myötä muuttunutta identiteettiä ja kehonkuvaa. 

Myös arki ja tavallinen elämä on useimmiten muotoutunut niin, että vammautuminen tuo 

väistämättömän muutoksen itsestään huolehtimiseen ja kykyyn osallistua yhteiskuntaan. En 

kuitenkaan eettisistä syistä edes etsinyt alaikäisiä haastateltavia, vaan olen haastatellut 

aikuisia naisia. Fyysinen vammautuminen saattaa näkyä myös ulkopuolisille, mikä oli yksi 

tekijä valitessani haastateltavia. Haluan työssäni selvittää myös sitä, miten ulkopuoliset ei-

vammaiset ihmiset kohtelevat haastateltuja naisia vammautumisen jälkeen. Minua kiinnostaa 
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myös, miten haastateltavat kokevat asemansa yhteiskunnassa ja yhteisöissä muuttuneen 

vammautumisen jälkeen.  

 

Haastattelut olen tehnyt syksyn 2014 ja alkuvuoden 2015 aikana. Löysin kolme 

haastateltavaa erään vammaisyhdistyksen kautta, ja yhteen haastateltavaan tutustuin ennen 

haastattelun tekemistä. Koin, että haastateltavien löytäminen oli  vaikeaa ja sattumanvaraista. 

Lähetin sähköpostia muun muassa Invalidiliitolle, mutta en saanut sieltä vastausta. Jätin 

ilmoituksen haastateltavien etsinnästä parin vammaisyhdistyksen seinälle, mutta ne eivät 

poikineet yhteydenottoja. Yhtäältä olisin halunnut aineistooni vielä muutaman haastattelun 

lisää, mutta toisaalta olen erittäin tyytyväinen tekemieni haastattelujen sisältöön ja siihen, 

miten kattavasti haastateltavat vastasivat kysymyksiin. Jokainen haastattelu kesti noin tunnin, 

toinen vähän enemmän ja toinen vähän vähemmän. Koen, että tässä ajassa sain hyvin käytyä 

läpi kaikki haastattelun teemat.  

 

Haastattelujen lisänä käytän Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistosta keräämääni 

aineistoa. Vierailin arkistossa ensimmäisen kerran joulukuussa 2015 ja toisen kerran syksyllä 

2017. Keräsin aineistoa kahdesta arkiston keruusta: Vammaisena Suomessa, joka on 

toteutettu vuonna 2014, ja Invalidiperinne, joka puolestaan on toteutettu aiemmin; vuonna 

1988. Kuten edellä kerroin, valikoin arkistotekstit sen mukaan, miten hyvin niiden kirjoittajat 

täyttivät laatimani kriteerit eli olivat naisia, jotka olivat vammautuneet fyysisesti teini-iässä 

tai sen jälkeen aikuisiällä. Vuoden 2014 keruun vastauksista luin kaikki läpi, mutta vuoden 

1988 keruun vastauksista valikoin itselleni helpoimmat ja selkeimmät, jotka kuitenkin 

täyttivät aineistolle laatimani kriteerit. Vuoden 1988 keruun vastaukset oli tallennettu 

mikrofilmeille, joten niiden laatu oli paikoin huono. Joitakin tekstejä en saanut luettua 

yrityksistä huolimatta, joten oli selvää, että niitä en valikoinut mukaan aineistooni. Sanojen ja 

lauseiden arvailu olisi saattanut vähentää päätelmien ja tulkintojen luotettavuutta.  

Arkistotekstien kohdalla suurin karsiva tekijä olikin juuri tallennetun tekstin heikko 

luettavuus. Erityisesti käsinkirjoitetuista vastauksista oli hankala saada selvää, joten päätin 

keskittyä luotettavasti tulkittavissa olevaan aineistoon. 

 

Kaikki haastateltavani ovat siis fyysisesti vammautuneita naisia. Ainakin kahdella 

vammaisuus näkyy selkeästi ulospäin, sillä he tarvitsevat liikkumisen tueksi apuvälineitä. 

Toinen heistä käyttää pyörätuolia jatkuvasti ja toinen joko pyörätuolia tai keppejä. Kahdella 

haastateltavalla liikkumisen sujuvuus saattaa olla niin sanotusti päivästä kiinni. Hyvinä 
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päivinä liikkuminen sujuu helpommin ja ilman suuria kipuja, mutta huonoina päivinä 

esimerkiksi kovat kivut voivat hankaloittaa liikkumista. Vammautumisen syyt ovat jokaisella 

erilaiset. Kaksi haastateltavaa ovat vammautuneet eri sairauksien myötä. Toisella heistä on 

harvinainen lihassairaus, joka vaikuttaa heikentävästi hänen lihaksiinsa. Liikkuminen on 

mahdotonta ilman pyörätuolia ja itsenäinen toimiminen on vähäistä. Toinen haastateltava taas 

kuvailee itseään mieluiten tuki- ja liikuntaelinsairaaksi. Hänen vammansa ei näy selkeästi 

ulospäin, mutta sairaus vaikuttaa hänen liikkumiseensa ja päivittäisiin toimiinsa, ja on tuonut 

päivittäisiä kipuja. Molemmissa tapauksissa sairaus on jonkinasteisesti etenevää eli se 

pahentaa henkilön tilaa ajan myötä. Eräällä haastateltavalla vammautumisen taustalla on 

epäonnistunut selkäleikkaus, joka halvaannutti oikean jalan, virtsarakon ja suolen, ja aiheutti 

lantion seudun tunnottomuutta. Viimeinen haastateltava on vaikeasti halvaantunut nainen, 

jonka vammautumisen syynä oli selkäytimessä ollut virus. Hän tarvitsee apua kaikissa 

päivittäisissä toimissa, mutta pystyy toimimaan tietokoneellaan ilman apua. Kaikki 

haastateltavani asuvat kotonaan, ja yhdellä käy päivittäin useita henkilökohtaisia avustajia. 

Muut haastateltavat joko pärjäävät itse tai turvautuvat perheenjäsentensä apuun.  

 

Kolme haastattelua tein haastateltavan kotona ja yhden erään järjestön tiloissa. Yksi kotona 

tehty haastattelu tehtiin kahdessa osassa saman illan aikana, mutta muut haastattelut tehtiin 

keskeytyksettä. Minulla oli ennakko-oletus, että kaikki haastateltavat haluaisivat tehdä 

haastattelun kotonaan, jossa heidän olisi kenties mieluisinta puhua omista asioistaan. Yksi 

haastateltava halusi kuitenkin toteuttaa haastattelun muualla kuin kotonaan, joten päädyimme 

puolijulkiseen tilaan, jossa saimme keskustella rauhassa, mutta toisaalta hyvin neutraalissa 

tilassa. En osaa sanoa, vaikuttivatko haastattelujen toteuttamispaikat siihen, mitä ja miten 

haastateltavat minulle kertoivat. Vaikka kerroin jokaiselle haastateltavalle omat vaikuttimeni 

tutkimusaiheeni valintaan, olin kuitenkin selkeästi vieras, ei-vammainen nainen, joka ei voisi 

koskaan täysin ymmärtää haastateltavien kokemuksia. 

 

Keskityn tarkastelemaan vammautumista tai sairastumista tilanteessa, joka on jollain tavalla 

muuttanut haastateltavien elämää. Vaikka kaikki haastateltavat ovat kokeneet 

vammautumisen tai sairastumisen (ja sen myötä vammautumisen) negatiivisena tapahtumana, 

johon on ollut pakko sopeutua, ei se tarkoita, etteivätkö he voisi kokea tämänhetkisessä 

tilassaan tyytyväisyyttä elämäänsä. Koska tutkimukseni painopisteenä on muutos, saattaa tuo 

muutoksen painottaminen tuntua negatiivisiin asioihin takertumiselta. Kuitenkin myöhemmin 

haastattelutilanteen aikoihin tarkasteltuna nykyinen elämä voi olla yhtä hyvää tai lähes yhtä 
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hyvää ellei jopa parempaa kuin ennen vammautumista. Tarkoitukseni ei ole keskittyä 

negatiivisiin tunteisiin ja tapahtumiin sivuuttaen vammautumisesta seuranneet hyvät 

kokemukset. Pyrin tuomaan esiin haastateltavieni omat kokemukset, ajatukset ja tunteet 

tietyistä teemoista sellaisina, kuin ne ovat haastatteluissa tulleet ilmi ja sellaisina kuin ne itse 

olen tulkinnut. Olen tulkinnoissani pyrkinyt mahdollisimman hyvin perusteltuihin 

johtopäätöksiin, mutta saattaa olla, että olen tehnyt tulkintoja, jotka poikkeavat siitä, mitä 

haastateltavat ovat tarkoittaneet. Myös jokaisen arkistotekstin tulkinta on oma tulkintani, joka 

voi poiketa kirjoittajan alkuperäisestä tarkoituksesta. Koen, että tekstin tulkitseminen on 

haastavampaa kuin haastattelussa haastateltavan vastausten tulkitseminen, sillä 

haastattelutilanteessa haastattelijalla on mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä. 

Arkistotekstejä luettaessa tätä mahdollisuutta ei ole, ja lukijan tulkinta on hyvin pitkälti 

subjektiivinen tulkinta, johon vaikuttaa muun muassa myös kirjoittajan kirjoitustaito.  

 

Käsittelen tässä työssä haastattelujen rinnalla kahtatoista eri arkistotekstiä, joista viisi on 

valikoitunut vanhemmasta, vuonna 1988 järjestetystä keruusta. Loput seitsemän ovat vuoden 

2014 keruun vastauksia. Arkistotekstit ovat keskenään melko erilaisia, minkä oletan johtuvan 

siitä, että keruiden toteutusajankohtien välissä on 25 vuotta. Lisäksi keruukyselyjen 

ohjeistukset poikkesivat toisistaan. Monet vastaajat saattoivatkin aloittaa kirjoittamisen 

lapsuudestaan, vaikka vammautuminen itsessään olisi tapahtunut vasta aikuisiällä. Tämän 

vuoksi saattaisi olla mielekkäämpää tarkastella haastattelu- ja arkistoaineistoa erillään 

toisistaan, mutta tarkastelen kuitenkin aineistoja elämäkerrallisina aineistoina, joissa pyrin 

keskittymään muutokseen ja sen kertomiseen.  

 

Arkistoteksteissä monet kirjoittajat käyvät melko yksityiskohtaisesti läpi kokemansa 

vastoinkäymiset, mikä sai minut ajattelemaan, ettei vammautuneilla henkilöillä ole monia 

tilaisuuksia tai paikkoja, joissa omat kokemukset voisi tuoda julki. Tämä mielestäni vahvistaa 

käsitystäni siitä, että vammaisia ja vammautuneita ihmisiä ei nähdä eikä varsinkaan kuulla. 

Esimerkiksi tekstissä Au6 kirjoittaja on vammautunut liikenneonnettomuudessa ja saanut sen 

seurauksena aivovamman, jota ei ole tutkittu kunnolla onnettomuuden jälkeen. Kirjoittaja 

kertoo kärsineensä 14 vuotta onnettomuuden jälkeisistä oireista, eikä hän muun muassa pysty 

työskentelemään kunnolla aivovamman takia. Kirjoittaja tuntuu käyttäneen SKS:n keruuta 

väylänä kertoakseen omasta tilanteestaan, mikä mielestäni kertoo siitä, ettei hän koe tulleensa 

kuulluksi ainakaan terveydenhuollon henkilökunnan keskuudessa. Myös kirjoittajan teksti 

tukee tätä, sillä hän kertoo useamman kerran, ettei terveydenhuollossa ole uskottu hänen 
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oireitaan, tai sitten niitä on selkeästi vähätelty. Marjo-Riitta Reinikainen on pohtinut 

vammaisten naisten tarvetta omien kokemustensa julkituomiseen artikkelissaan 

Vammaisuuden ja sukupuolen käytäntöjen jäljillä (Reinikainen 2004). Hän toteaa, että 

“[s]eikkaperäiset vammautumis- ja sairauskertomukset voivat selittyä myös sillä, että 

vammaisilla naisilla ei ole hyväksyttäviä tiloja ja paikkoja kokemustensa kertomiselle, saati 

kuulluksi tai ymmärretyksi tulemiselle.” (Reinikainen 2004, 180.) Monet vammaiset naiset 

voivat kokea erillisyyttä ja yksinäisyyttä, jos eivät pääse kertomaan ja jakamaan omia 

kokemuksiaan. Reinikainen on lukenut omasta aineistostaan, että ei-vammaiset ihmiset eivät 

“-- ymmärrä tai halua kohdata  vammaista naista sellaisena kuin hän itsensä näkee ja kokee.” 

(Reinikainen 2004, 180). Samanlaisia kokemuksia on nähtävissä myös joissakin oman 

aineistoni haastatteluissa ja teksteissä. Tällaista taustaa vasten on helppo ymmärtää, miksi 

jotkut oman aineistoni arkistoteksteistä ovat hyvin yksityiskohtaisia ja tunnelatautuneita. 

Joillekin kirjoittajille vammaisaiheiset keruukyselyt ovat voineet olla ainoita paikkoja omien 

ajatusten ja kokemusten jakamiseen. Nykyään internet tarjoaa myös mahdollisuuksia omien 

kokemusten jakamiseen esimerkiksi blogien kautta. Lähes jokainen voi perustaa blogin ja 

kirjoittaa siinä itse valitsemastaan aiheesta, mutta koskaan ei ole taattua, että tekstin lukee 

joku. Sen sijaan arkistokyselyyn vastatessa voi olla varma, että teksti saa ainakin yhden 

lukijan, todennäköisesti useammankin. 

 

Olen anonymisoinut kaikki haastateltavat ja kaikki arkistotekstien kirjoittajat. Lisäksi olen 

muokannut kaikkia tietoja, jotka voisivat johtaa henkilöiden tunnistamiseen, eli erisnimiä ja 

paikkakuntia ja joissain tapauksissa myös diagnooseja. Joillakin informanteilla on 

harvinaiseksi luokiteltava diagnoosi, joten olen muuttanut sitä yleisempään muotoon, jotta 

henkilöiden tunnistettavuus ei toteutuisi.Vammaisuus on hyvin henkilökohtainen aihe, enkä 

ole halunnut ottaa riskejä sen suhteen, että tutkimukseni informantit tulisivat tahtomattaan 

tunnistetuiksi työssäni. 

 

Teemahaastattelu, kysely ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 

 

Olen toteuttanut tutkimukseni haastattelut itse, ja arkistoteksteissä olen käyttänyt 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toteuttamia vammaisaiheisia keruita vuosilta 1988 ja 

2014. Päädyin tekemään haastatteluita osittain oman kiinnostukseni vuoksi; olen aina 

ajatellut, että paras keino saada vastauksia itselle tärkeään aiheeseen on kysyä aiheen 

kannalta oikeat kysymykset. Haastattelu on kvalitatiivisessa tutkimuksessa paljon käytetty 
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aineistonkeruumetodi, mikä myös rohkaisi keräämään aineistoa haastattelemalla (ks. esim. 

Hirsjärvi & Hurme 2000). Kuten Sinikka Hirsjärvi ja Helena Hurme (2000) toteavat 

“haastattelu tutkimuksen aineistokeruumenetelmänä on joustava, moniin lähtökohtiin ja 

tarkoitusperiin sopiva menetelmä” (Hirsjärvi & Hurme 2000, 14). Käsittelen haastatteluissa 

haastateltavien henkilökohtaisia asioita, kuten terveydentilaa ja oman vammautumisen ja 

vammaisuuden kokemusta. En usko, että olisin saanut näihin kysymyksiin yhtä tarkkoja ja 

avoimia vastauksia millään muulla metodilla. Arkistotekstit otin mukaan monipuolistaakseni 

aineistoa, sillä neljä haastattelua on loppujen lopuksi vähän. Uskon, että koko työn 

perustaminen neljän haastattelun pohjalle olisi tuonut liian suppeita tutkimustuloksia. Vaikka 

haastattelut pitävät sisällään muun muassa naiseutta koskevaa pohdintaa, jota en löydä 

arkistoaineistosta, on arkistoaineisto silti erinomainen täydennys ja vastapaino 

haastatteluaineistolle. Olen kiinnostunut myös siitä, miten kirjoittajat ovat vastanneet 

arkistojen keruukyselyihin, kun kyselyjen johdannot ja varsinaiset kysymykset ovat olleet 

melko avoimia ja jättäneet vastaajille tulkinnanvaraa. 

 

Haastattelujen ja arkistotekstien sisällöt ja käsitellyt aiheet poikkeavat toisistaan. Toteutin 

haastattelut teemahaastatteluina, koska minulla oli jo haastattelukysymyksiä miettiessäni 

mielessäni selkeät teemat, joita haluaisin käsitellä haastatteluissa. Kansatieteilijä Helena 

Ruotsala toteaa artikkelissaan Matkoja, muistoja, mielikuvia – Kansatieteilijä kentällä, että 

teemahaastattelu sopii käytettäväksi myös silloin, kun tutkittava asia ei ole vielä kovin tuttu 

tai tutkimusasetelma on vielä avoin. Ruotsala kirjoittaa artikkelissaan, että teemahaastattelu 

“-- perustuu ajatukseen, että haastateltava tietää asiastaan, joten sen avulla tavoitellaan 

haastateltavan näkökulmaa, hänen tietämystään ja ymmärrystään asiasta”.  

Teemahaastattelussa vastaaja voi kertoa näkemyksensä ja kokemuksensa omin sanoin ilman, 

että olisi olemassa jonkinlaisia valmiita vastauksia. (Ruotsala 2005, 64.) Tärkeintä minulle on 

haastateltavien omat kokemukset ja se, kuinka he niistä kertovat, mutta olin kuitenkin 

varautunut siihen, etten osaisi kysyä kaikkea tarpeellista. Senkin vuoksi koen 

teemahaastattelun vahvaksi aineistonkeruumetodiksi tämän kaltaisessa tutkimuksessa. Kuten 

Hirsjärvi ja Hurme kirjoittavat, “[t]eemahaastattelu ottaa huomioon sen, että ihmisten 

tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, samoin kuin sen, 

että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa.” (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.)  Sairaudet ja 

terveydentila ylipäätään koetaan yleensä arkaluontoisiksi aiheiksi, ja sen takia ehkä hieman 

hankaliksi asioiksi käsiteltäväksi haastattelussa. Kun aiheena on vammautuminen ja 

vammaisuus, haastateltavat ja haastattelija tietävät, kuinka herkästä aiheesta on kysymys.  
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Haastatteluissa käytin teemalistaa, jossa oli mukana myös tarkkoja kysymyksiä. Kaikkia 

kysymyksiä en esittänyt suoraan, ja joitain jätin kysymättä, jos aiheet tulivat ilmi muulla 

tavoin.  Esimerkiksi ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta ei juuri käsitelty arkistoteksteissä, kun 

taas haastatteluissa nostin ne esiin, ja kävin läpi jokaisen haastateltavan kanssa. Toisaalta taas 

on joitain aiheita, jotka eivät tulleet esiin haastatteluissa, mutta joita käsiteltiin 

arkistoteksteissä, kuten lapsuus tai äitiys, joista muutamat vastaajat kirjoittivat. Yhtenä 

haasteena molempien aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa on juuri aineistojen toisistaan 

eriävät teemat. Esimerkiksi koen seksuaalisuuden olevan yksi tärkeä teema haastatteluissa jo 

siksi, että haastatteluissa se tuodaan näkyväksi. Vammaisen naisen seksuaalisuus on yleensä 

kielletty ja lähes tabu. Niinpä haastattelujen kautta halusin tuoda näkyväksi vammaisten 

naisten oman käsityksen omasta ruumiistaan ja seksuaalisuudestaan. Haastatteluja tehdessäni 

pyrin keskustelunomaiseen vuorovaikutukseen, ja joissain haastatteluissa haastateltava saattoi 

kysyä jotain minulta tai saatoin kysymättä kertoa esimerkiksi syistäni pro gradu -työn aiheen 

valintaan. Olen kysynyt haastateltavilta suurinpiirtein samat kysymykset, sillä minulle oli 

melko selvää, mitä teemoja halusin haastatteluissa käsitellä. Lisäksi kysyin jokaisen 

haastattelun loppupuolella, jos haastateltava itse haluaisi puhua jostakin, mitä itse en ollut 

tullut ajatelleeksi. Tällä tavoin lisäsin kolmanteen ja neljänteen haastatteluun kysymyksen 

haastateltavien käyttämistä apuvälineistä, sillä toinen haastateltava otti teeman esiin, kun se ei 

itselleni ollut tullut mieleen. Ensimmäisessä haastattelussa en siis käynyt läpi apuvälineitä 

koskevia asioita.  

 

Kansatieteilijä Helena Ruotsalan mukaan haastattelu on vuorovaikutustilanne, jota 

rytmittävät puhe, hiljaisuus ja tauot. Haastattelija ohjaa keskustelua, mutta ei laita sanoja 

haastateltavan suuhun. (Ruotsala 2005, 65.) Olen haastatteluissa pyrkinyt dialogisuuteen, 

mutta olen kuitenkin välttänyt haastateltavien puheen kommentointia kesken heidän 

puheensa. Haastattelutilanteissa pyrin näyttämään aktiivisen kuuntelijan osaani ilmeillä, 

eleillä ja katseella. Toki olen kommentoinut haastateltavien puheita niissä kohdissa, kuin se 

on tuntunut luontevalta ja tarpeelliselta ilman, että olen puhunut päällekkäin vastaajan kanssa. 

Haastattelujen litteraatioita lukiessani olen kuitenkin tullut siihen tulokseen, että olisin voinut 

kommentoida joitakin asioita enemmän sanallisesti, jotta dialogi olisi luontevampaa ja 

vähemmän töksähtävää. Näin jälkikäteen ajateltuna olen sitä mieltä, että kokenut ja vanhempi 

haastateltava olisi ehkä saanut haastatteluista enemmän irti. Olin 25-vuotias tehdessäni 

haastattelut, ja vaikka kerroin omista kokemuksistani koskien veljeni vammaisuutta, en tiedä, 

olenko ymmärtänyt oikein kaikki haastatteluissa esiin tulleet vivahteet, tai ovatko 
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haastateltavat jättäneet kertomatta jotakin nuoren ikäni takia. Tunsin yhden haastateltavan 

ennen haastattelua, ja loput heistä olin tavannut vain kerran ennen haastattelujen 

toteuttamista. Tämäkin on varmasti vaikuttanut haastattelujen kulkuun ja siihen, mistä 

asioista haastateltavat ovat puhuneet avoimesti ja mistä eivät. Kerroin kaikille 

haastateltaville, että minulla on vammainen veli, ja että se on vaikuttanut tutkimukseni aiheen 

valintaan. Kuitenkin on selvää, että omat kokemukseni veljeni vammaisuudesta eivät ole 

verrattavissa haastateltavien kokemuksiin heidän omasta vammaisuudestaan. 

 

Etnologi Pia Olsson (2016) pohtii artikkelissaan “Kyselyaineistojen dialogisuus”, mikä oikein 

saa kirjoittajat vastaamaan virallisen tahon järjestämiin kyselyyn tai kirjoituskutsuun. Hän 

mainitsee, että yksi tärkeimmistä kirjoittamiseen motivoivista tekijöistä on aihepiirin 

kokeminen kirjoittajalle tärkeäksi. Vammaisuus on kirjoittajille tärkeä aihe siinä mielessä, 

että jokainen kirjoittaja on kirjoittanut keruihin omasta elämästään, ei siis esimerkiksi jonkun 

toisen, kuten vaikka perheenjäsenensä, puolesta. Joissakin aineistoni arkistoteksteissä 

kirjoittaja antaa jonkin syyn sille, että päätyi vastaamaan keruukyselyyn. Yksi vuoden 2014 

keruupyyntöön vastannut kirjoittaja kertookin tekstissään, ettei koe itseään vammaiseksi, 

mutta esimerkiksi Kelan mukaan hän on vaikeasti vammainen. Kuitenkin hän on vastannut 

keruuseen kertoen omasta elämästään vammaisena Suomessa. Kirjoittajan vastaus on 

ristiriitainen sen kanssa, ettei hän itse koe itseään vammaiseksi, vaan ihmiseksi jolle on tullut 

erilaisia esteistä eteen elämässään. Ulkopuolelta, esimerkiksi Kelalta ja 

terveydenhoitohenkilökunnalta, tulleet määritelmät hänestä vammaisena ovat ilmeisesti 

kannustaneet kirjoittajaa kertomaan elämäntarinansa. Vaikka hän ei itse koe itseään 

vammaiseksi, ei hän myöskään kyseenalaista tai puolustele omaa oikeuttaan vastata 

keruukyselyyn. Kansatieteilijä Inkeri Hakamies on artikkelissaan viitannut Pia Olssonin 

tekstiin (Olsson 2014). Olsson toteaa, että yleensä keruukyselyihin vastanneet henkilöt ovat 

jakaneet kyselyiden järjestäjien arvot ja näkemykset, ja vastanneet kyselyihin odotusten 

mukaisesti. Kuitenkin joissain tapauksissa vastaajat ovat myös kertoneet omia 

elämäntarinoitaan silloinkin, kun niitä ei ole pyydetty. Omassa aineistossani arkistotekstin 

kirjoittaja toteaa, ettei koe itseään vammaisena, mutta on silti vastannut vammaisaiheseen 

keruuseen. Kirjoittaja kertoo motivaation vastaamiseen tulleen ulkopuolelta, kun eri tahot 

ovat määritelleet hänet vammaiseksi. Olssonin mukaan kyseessä on kirjoittajan 

vastakulttuuriperintö suhteessa keruukutsun ohjeistukseen ja arkiston päämääriin. (Hakamies 

2016, 229; Olsson 2014, 65–66, 85.) Arkistojen keruukyselyt voivat siis poikia kirjoituksia, 
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jotka eivät täysin vastaa kirjoitusohjeeseen tai joiden vastaajat ovat sen joukon ulkopuolelta, 

joille keruukutsu on alunperin suunnattu. 

 

Kaikki arkistotekstien kirjoittajat ovat tehneet valinnan siitä, että ovat vastanneet kyselyihin 

ja kirjoittaneet elämästään. Folkloristi Ulla-Maija Peltosen mukaan kirjoitetun aineiston 

ainutlaatuisuus on juuri siinä, että tutkija ei itse valikoi informantteja, vaan keruukyseihin 

voivat vastata kaikki, jotka haluavat. Keruukyselyt myös tavoittavat suuren mutta valikoidun 

joukon ihmisiä, todennäköisesti paljon suuremman kuin yksittäinen tutkija voisi tavoittaa. 

(Peltonen 1996, 286.) J. P. Roos on kuitenkin huomauttanut teoksessaan Suomalainen elämä 

(1987), omaelämäkerran kirjoittajat ovat vähemmistönä suhteessa koko väestöön. Suurin osa 

ihmisistä ei koskaan kirjoita omaelämäkertaansa, vaan sen kirjoittaja ja tekstin arkistolle 

lähettävä on aina poikkeuksellinen. Roos toteaakin, että omaelämäkerran kirjoittajalla on 

oltava vahva motivaatio kirjoittamiseen. Roos pohtii kirjoittamiseen johtavaa motivaatiota, ja 

arvelee sen liittyvän joko elettyyn elämään itseensä tai sitten haluun osoittaa esimerkiksi 

yhteiskunnassa tapahtunut kehitys. Hän toteaa myös, että varsinkin negatiiviset kokemukset 

vaikuttavat voimakkaasti kirjoittajan elämään, ja näkyvät kirjoitetuissa omaelämäkerroissa. 

(Roos 1987, 30–31.) Vammaisuus on hyvin henkilökohtainen kokemus, ja se voidaan 

joissakin tilanteissa ja joistakin näkökulmista tulkita negatiiviseksi kokemukseksi. Olettaisin, 

että juuri tämä on vaikuttanut monen vastaajan päätökseen kirjoittaa keruukyselyyn. 

 

Kyselyn voi toteuttaa monella eri tavalla, ja se voi olla tiukasti strukturoitu, jolloin jokainen 

vastaaja saa samat tarkat kysymykset, tai hyvin avoin, jolloin vastaaja itse voi valita 

näkökulmansa tai jotakin näiden kahden väliltä. Pekka Leimu kirjoittaa artikkelissaan 

“Kyselyt” (2005) kahden eri tavalla toteutetun kyselyn tuottamia vastauksia. Hän esittelee 

tiukasti strukturoidun kyselyn ja vertaa siitä saatuja vastauksia kyselyyn, jossa ei ollut muuta 

ohjeistusta kuin aihe, ei siis lainkaan kysymyksiä. Leimu vertailee näiden kahden kyselyn 

tuloksia keskenään, ja havainnoi muun muassa, että selkeästi strukturoitu kysely ei tuonut 

toivottavaa määrää vastauksia, vaan kyselyn pituus ja raskaus toivat alle tuhat vastausta. Sen 

sijaan avoin kysely tuotti lähes kaksinkertaisen vastausmäärän strukturoituun kyselyyn 

verrattuna. Kokonaissivumäärä oli avoimessa kyselyssä pienempi, mutta kysely tuotti myös 

vastauksia ja aiheita, joita kyselyn järjestäjät eivät olisi osanneet kysyä. Sen sijaan avoimen 

kyselyn läpikäyminen oli vaivalloisempaa kuin strukturoidun, sillä kirjoitukset saattoivat olla 

pitkiä tai lyhyitä ja käydä läpi aivan odottamattomia aiheita. (Leimu 2005, 79–81.) 

Invalidiperinteen keruuohje vuodelta 1988 on melko tarkka: se esimerkiksi painottaa, että 
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kyselyyn voivat osallistua vain tuki- ja liikuntaelinvammaiset henkilöt. Keruuohjeessa 

todetaan, että “[a]isti- ym. vammaiset eivät kuulu keruun piiriin.” (Ks. liite 2). Ohjeessa on 

listattu runsaasti aihepiirejä, joista voi kirjoittaa, vaikka kirjoittajien ei suoraan edellytetä 

käsittelevän niitä. Näiden lisäksi on kyselyyn on kirjattu joukko teemoja, joista kirjoittajat 

voivat ottaa aiheita omaan tekstiinsä. Vuonna 2014 järjestetyn vammaiskeruun kirjoitusohje 

antaa kirjoittajalle tilaa rakentaa omannäköisensä vastaus, vaikka antaakin joitain ohjeita 

esimerkiksi kehottamalla vastaajaa pohtimaan myös tulevaa. Vammaisena Suomessa -keruun 

kirjoitusohje on seuraavanlainen:  

 

Aloita elämäkertasi varhaisimmista muistoistasi ja kerro elämäsi kulusta aina nykyhetkeen ja 

tulevaisuuden pohdintoihin saakka. Kerro omalta kannaltasi merkittävistä tapahtumista ja 

hetkistä. Kaiken ei tarvitse liittyä vammaisuuden teemaan. Voit kuitenkin myös pohtia 

suhdettasi vammaisuuteen. Kirjoituksesi ei tarvitse olla kaunokirjallisuutta, mutta siinä saa 

olla mukana juonta ja tarinaa. Tarinan muoto ja pituus on vapaa, tärkeintä on aitous ja 

omakohtaisuus. 

 

Omaelämäkerrallisen tekstin kirjoittaminen ei ole yksinkertainen projekti, jossa kirjoittaja 

vain siirtää paperille kaiken kokemansa. Tuija Saresma toteaa väitöskirjassaan, että 

omaelämäkerrallisessa kirjoittamisessa “[s]ubjektius, kokemus ja kirjoitus kietoutuvat 

yhteen.” (Saresma 2007, 64). Omista kokemuksista kirjoittaminen on aina altis omien sekä 

muiden tunteiden ja ajatusten vaikutuksille, ja lisäksi myös yksilön kirjoitustaidot vaikuttavat 

siihen, millainen lopputuloksesta tulee. Saresma huomioi, että omaelämäkerta on yleensä 

kirjoitettu jälkikäteen, mikä erottaa sen esimerkiksi päiväkirjamerkinnöistä, joissa 

kirjoitusajankohta on tapahtuneen nykyhetki (Saresma 2007, 70). Jokainen kirjoittaja siis 

palaa nykyhetkestä niihin aikoihin, joista kirjoittaa. Omaelämäkerran kirjoittamiseen 

vaikuttaa muistelun konteksti ja se, kenelle teksti kirjoitetaan. Tuija Saresma toteaakin 

kerrontahetken määrittävän sen, millaiseksi kerronnan subjekti muodostuu sillä hetkellä ja 

sillä kertaa, kun omaelämäkertaa kirjoitetaan (Saresma 2007, 77). Myös Taina Ukkonen tuo 

teoksessaan esiin, että muistelijan nykyisyys vaikuttaa merkittävästi siihen, millä tavoin tai 

esimerkiksi millaisten tunteiden värittämänä muistelija muistelee menneisyyttään (Ukkonen 

2000, 138). Esimerkiksi vuoden 2014 keruun johdanto antaa selkeät ohjeet siitä, millaista 

näkökulmaa kirjoittajan toivotaan painottavan, vaikka siinä todetaan myös, ettei vammaisuus-

teeman tarvitse olla mukana koko tekstissä. Kirjoittaessaan jossain muussa kontekstissa 

vammaisuus-aiheisiin keruisiin vastanneet henkilöt olisivat todennäköisesti tuottaneet 
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erilaisia omaelämäkertoja. Sosiologi Anni Vilkko toteaakin, että elämäntarina on elämän 

esittämistä jollekulle, kuten kuulijalle tai lukijalle. Se ei siis ole pelkästään nykyisen minän 

selittämiseksi tehtyä elämänvaiheiden arviointia, vaan suunnattu tietylle yleisölle. (Vilkko 

1997, 77.) Pauliina Latvala huomauttaa, että arkistolle kirjoitetun kilpakeruutekstin oletettu 

lukijajoukko on melko laaja: siihen voivat kuulua keruun järjestäjät ja palkintolautakunta 

sekä arkiston työntekijät mutta myös laajempi joukko esimerkiksi tutkijoita. (Latvala 2004, 

161)  Oman tulkintani mukaan osa arkistoteksteistä on osoitettu ei-vammaiselle lukijalle, 

jolla ei ole käsitystä vammautumisen tuomista vaikeuksista jokapäiväiseen elämään. Vilkko 

kirjoittaa myös, että “[o]mäelämäkerran keskiössä on yksilö, joka ilmaisee 

elämäntapahtumiensa käsittelyssä ensiksi itseään ja vasta toissijaisesti häntä ympäröivää, 

hänet tuottanutta yhteiskuntaa.” (Vilkko 1997, 76). Tämän olen saanut lukea myös 

aineistostani. Toisaalta tulkintani mukaan yhteiskunta on tutkimukseni arkistoaineistoissa 

erilaisessa roolissa kuin yleensä on totuttu, sillä vammaisuus käy jatkuvaa vuoropuhelua 

yhteiskunnan kanssa. Yhteiskunta on joissakin teksteissä selkeästi yksi vammaisuuteen 

vaikuttava tai jopa vammauttava tekijä, ja monet kirjoittajat pohtivat suhdettaan ympäröivään 

yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin kelpaamisen, kuulumisen ja kykenemisen kautta. 

 

Analyysi ja luenta 

 

Etnologiassa muistitieto määritellään tiedoksi, joka pohjautuu tiedonantajan muistiin ja 

kokemuksiin (Peltonen 1996, 40; Fingerroos & Peltonen 2006). Outi Fingerroos ja Ulla-

Maija Peltonen toteavat, että “[m]uistitietoa lähteenä käyttävän tutkimuksen tavoitteena on 

tuoda esiin muistelijoiden omat näkökulmat menneisyydestä--” (Fingerroos & Peltonen 2006, 

10). Muistitieto on kuitenkin myös yhtä aikaa yksilöllistä ja henkilökohtaista mutta myös 

jaettua ja kollektiivista (Fingerroos & Peltonen 2006). Sosiologi Anni Vilkko ja historioitsija 

Karl Weintraub ovat korostaneet, että tutkijan pitää pyrkiä asettumaan elämänkertaa 

kirjoittavan yksilön asemaan, muuten hän ei voi lukea elämänkertaa rehellisesti eikä  voi 

tehdä oikeudenmukaisia tulkintoja (Vilkko 1997, 83; Weintraub 1975, 827). Olen pyrkinyt 

aineistoa lukiessani asettumaan aineiston kirjoittajien asemaan, mutta aina se ei ole ollut 

täysin mahdollista. Olen esimerkiksi sitä mieltä, että ihminen, jolla ei ole jatkuvia kipuja, ei 

pysty asettumaan sellaisen ihmisen asemaan, joka kärsii päivittäisistä, normaalia elämää 

rajoittavista kivuista. Tilanteen voi toki yrittää kuvitella, mutta se ei ole kuitenkaan sama asia, 

kuin päivittäisen kivun kokeminen. Omaelämäkerta on voimakkaasti yksilö-, tilanne- ja 

kulttuurisidonnainen (Vilkko 1997, 92). Sen voin todeta myös oman tutkimukseni aineiston 
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pohjalta: kahta samanlaista tekstiä ei ole, ei täysin samanlaisia kertomuksia vammautumisesta 

tai siitä, millaisena elämä on jatkunut vammautumisen jälkeen. 

 

Muistitietotutkimusta on ajoittain syytetty siitä, ettei se välttämättä ole kovin luotettavaa, 

koska se perustuu yksilön muistiin eikä dokumentoituun tietoon. Folkloristi Taina Ukkonen 

toteaa, että Suomessa muistitiedon asema alkoi vahvistua 1980-luvulla, jolloin sen avulla 

aiemmassa tutkimuksessa piiloon tai syrjään jäänyt menneisyys tuotiin näkyväksi (Ukkonen 

2000, 13). Ukkosen mukaan muistelukerronta voi tarkoittaa sekä haastattelussa tapahtuvaa 

muistelua että arkistoon tallennettua kirjoitettua materiaalia (mt, 30). Omassa työssäni 

tärkeintä on naisten kokemusten ja kokemuskertomusten kerääminen, eikä niinkään se, 

ovatko jotkin tapahtumat tai ajanjaksot oikein. Suhtaudun siis jokaiseen haastatteluun ja 

arkistotekstiin kyseenalaistamatta niiden totuuspohjaisuutta, ja oletan jokaisen kertomuksen 

olevan totta – ainakin kertojalleen.  

 

Minulla on tutkimuksessani kaksi aineistoa: yhtäältä haastatteluaineisto ja toisaalta 

arkistotekstien muodostama aineisto, jotka molemmat ovat omaelämäkerrallisia 

kokemuskertomuksia. En kuitenkaan ole arvottanut näitä aineistoja keskenään, vaikka 

olenkin ottanut analyysiin enemmän teemoja haastatteluaineistosta. Pohdin läpi tulkinnan 

myös sitä, onko jokin tietty aineistosta esiin tuleva seikka riippuvainen siitä 

aineistomuodosta, jossa se tulee esiin. Otan esimerkkinä naiseuden: arkistotekstien kirjoittajat 

eivät ole pohtineet naiseutta teemana lainkaan, oletettavasti koska sitä ei ole keruun 

alkujohdannossa kysytty. Molemmat arkistokeruut on suunnattu kaikille vammaisille, eikä 

vastaajien suhteen ole tehty mitään eroa esimerkiksi iän tai sukupuolen suhteen. Jos olisin 

voinut haastatella niitä naisia, jotka ovat vastanneet arkistojen keruukyselyihin, olisin voinut 

kysyä aiheista, joita kirjoitukset eivät käsittele. Mahdollisiin arkaluontoisiin aiheisiin olisin 

ehkä saanut vastauksia tai sitten en, mutta ainakin aihe ‘vammainen nainen’ olisi tullut esiin, 

ja vastaaja olisi voinut pohtia sitä. Analysoin aineistoani siis pääasiassa teemalähtöisesti, 

vaikka kaikki käsittelemäni teemat eivät ole löydettävissä kaikesta käyttämästäni aineistosta.  

 

Anni Vilkko kuvaa omaelämäkertojen luennan vaiheita teoksessaan Omaelämäkerta 

kohtaamispaikkana (1997). Hän tiivistää luennan prosessin kahteen vaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa elämäntarinoista alkaa esiintyä silmiinpistävän selkeästi jokin 

asiantila, ilmiö tai kerrontatapa. Toinen vaihe on systemaattinen lähiluku, jossa yksittäiset 

kertomukset käydään yksitellen läpi. (Vilkko 1997, 102.) Olen tehnyt itse juuri näin: 
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tarkastellut aineistoa ensin yhtenä joukkona, jossa tekstien yhteinen tekijä on ollut 

vammaisuus. Tämän jälkeen olen keskittynyt tarkastelemaan jokaista haastattelua ja tekstiä 

omana kokonaisuutenaan, ja pyrkinyt löytämään jokaisesta hallitsevia teemoja ja tunnetiloja 

sekä muodostanut kullekin identiteettikertomuksen. Olen lukenut arkistotekstejä ja 

haastattelujen litteraatioita useaan kertaan, jotta olen löytänyt niistä kaiken työni kannalta 

oleellisen, ja jotta olen voinut varmistua tekemistäni tulkinnoista. Joissain tapauksissa olen 

muodostanut tulkinnan uudelleen, jos teksti tai litteraatio on näyttäytynyt erilaisena 

lukemiskertojen jälkeen. Kuten folkloristi Jyrki Pöysä kirjoittaa artikkelissaan, tärkein 

lähiluvun periaate on aineiston useaan kertaan lukeminen, mutta kuitenkin niin, etteivät 

lukukerrat ole samanlaisia (Pöysä 2010, 338-339). Omaan lukemiseeni on vaikuttanut se, että 

olen lukenut koko aineistoa kerralla vaihtaen välillä haastattelun litteraatiosta arkistotekstiin 

ja takaisin. Pöysä toteaa myös, että lähilukua voisi jatkaa loputtomiin, sillä teksteistä voi aina 

tehdä uusia tulkintoja ja uusia analyysejä (mt, 340). Tämän olen huomannut myös omassa 

työssäni: luettuani litteraatioita ja arkistotekstejä uudelleen tauon jälkeen olen löytänyt 

tärkeitä kohtia, jotka on ehdottomasti saatava mukaan analyysilukuihin. Lähes joka 

lukukerralla olen ihmetellyt sitä, miten sokeasti olen aineistoa aiemmin lukenut. 

 

Tutkimukseni aineistoa voisi luokitella elämänkertomuksiksi tai identiteettikertomuksiksi. 

Elämänkertomus on Taina Ukkolan mukaan “-- avoin, eri tilanteissa eri tavoin tuotettu, 

päättymätön kertomus, jonka avulla kertoja arvioi ja tulkitsee elämänvaiheitaan ja 

kokemuksiaan.” (Ukkonen 2000, 33). Laura Aro puolestaan on luonnehtinut 

identiteettikertomusta “kertomukseksi minusta”. Aron mukaan identiteettikertomus 

muotoutuu läpi ihmisen elämän, ja jokainen kertoo sitä eri ihmisille ja eri konteksteissa. (Aro 

1996, 51-52.) Sosiologi Anni Vilkko puolestaan toteaa, että “[e]lämäntarinan ydin on siinä, 

kuka yksilö kokee olevansa ja kuinka hänestä tuli tämä tietty persoona.” (Vilkko 1997, 76).  

Oman tulkintani mukaan suurin osa arkistoteksteistä voidaan luokitella elämänkertomuksiksi, 

ja haastattelut identiteettikertomuksiksi. Mielestäni tämä jako kuvaa hyvin aineistojen 

erilaisuutta esimerkiksi siitä näkökulmasta, että monet arkistotekstien kirjoittajat aloittavat 

omien kokemustensa kertomisen aivan lapsuudesta, ja kuvaavat vaiherikkaasti eri 

elämänvaiheitaan. Haastatteluissa sen sijaan haastateltavat ovat heille esitettyjen kysymysten 

johdosta pohtineet enemmän omaa itseään ennen ja jälkeen vammautumisen, eivätkä ole 

samalla tavalla kertoneet omia elämänvaiheitaan, kuten joissakin arkistoteksteissä. 

Haastatteluissa haastateltavat kuvailevat omia tunteitaan ja reaktioitaan ennemmin kuin 

konkreettisia tapahtumia, mikä päästää haastattelijan syvälle kertomukseen. Haastattelut ja 
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jotkut arkistoteksteistä keskittyvät läpikäymään muutosta ei-vammaisesta vammaiseksi. 

Tämän vuoksi kutsuisin ainakin osaa aineiston teksteistä myös muutoskertomuksiksi.  

 

Alla on taulukko, johon olen koonnut kaikki aineistona olevat arkistotekstien kirjoittajat ja 

haastateltavat ja koodit, joita heistä käytän. Samalla olen kirjoittanut tiivistetysti jokaisen 

henkilön ydinkertomuksen ja teemat, joita kukin tuo esiin. 

 

 

Kirjoittaja / 
haastateltava 

Vamman muoto Ydinkertomus ja teemat  

Av1 (vanhempi keruu liikenneonnettomuus, 
jäi huono ryhti ja 
kovat kivut 

Vammautuminen juuri ennen eläkkeelle pääsyä, 
humalainen kuski törmäsi autoon. Saa paljon apua 
muilta. Usko Jumalaan, kiitollisuus 
henkiinjäämisestä. 

Av2 (vanhempi keruu) polio, sairastui 12/13-
vuotiaana 

Oikea jalka jäi halvaantuneeksi. Kyläläiset etsivät 
syytä vammautumiseen tytöstä itsestään (esim. liian 
iloinen luonne). Hänen naimisiinmenoa 
paheksuttiin kylällä, samoin lasten hankintaa. Koki 
tulleensa yhteiskunnan hyväksymäksi kun alkoi 
saada invalidirahaa. 

Av3 (vanhempi keruu) liikenneonnettomuus, 
josta seurauksena 
osittainen 
halvaantuminen, 
afasia, murtumia. 

Onnettomuuden jälkeiset tuskat olivat kovat, yritti 
itsemurhaa niiden takia. Menetti paljon: 
harrastukset, työn, liikunnan, aviomiehen ja haaveet 
perheestä. Kokemus vääränlaisena vammaisena 
olemisesta. Vihaa onnettomuuden uhrina olemisen 
kokemusta. 

Av4 (vanhempi keruu) Putosi heinänluukusta 
töitä tehdessään. 

Putoamisesta jäi vino asento, sai myöhemmin uudet 
nivelet lonkkaan ja polveen. Puhekyky ja 
liikkuminen vaikeutuneet aivohalvausten jälkeen.  

Av5 (vanhempi keruu) 14-vuotiaana 
lonkkanivel meni 
kahdesti sijoiltaan 

Lonkan kipsaus epäonnistui ja toinen raaja jäi toista 
lyhyemmäksi. Sairastui lisäksi tubiin ja oli kotona 
vuodepotilaana 2,5 vuotta. 

Au6 (uudempi keruu) auto-onnettomuus, 
siitä seurannut niskan 
retkahdusvamma 

14 vuotta onnettomuuden jälkeen todettiin 
aivovamman jälkitila. Hänen oireitaan ei tutkittu 
kunnolla onnettomuuden tapahduttua, vaikka oireita 
on päivittäin ja ne mm. estävät työnteon. 

Au7 (uudempi keruu) allerginen astma Astma johti lopulta sairaseläkkeelle joutumiseen. 
Kirjoittaja on yrittänyt toimia pienyrittäjänä, mutta 
on havainnut, että eläkkeen ja yrittäjänäolemisen 
yhdistäminen on hankalaa tukiviidakon takia. 

Au8 (uudempi keruu) vammautuminen 
liikenne- 

Pysyviä liikunta- ja näköoireita. Työkyvytön, mutta 
opiskelee omaksi iloksi. 
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onnettomuudessa 

Au9 (uudempi keruu) MS-tauti 17-vuotiaana Oireita näössä, tasapainossa ja liikkumisessa. 
Diagnoosin saamiseen meni pitkään, mutta lopulta 
kokeiden ja magneettikuvien jälkeen diagnoosina 
MS-tauti. 

Au10 (uudempi keruu) Epäonnistunut polven 
tekonivelleikkaus 

Leikkaus vahingoitti hermoa, joka ei koskaan täysin 
parane. Kipuja ja vaikeuksia liikkumisessa. 
Ongelmia erityisesti kaupungilla ja busseissa 
liikkuessa rollaattorin kanssa. Sanoo kuitenkin 
ihmisten olevan avuliaita. 

Au11 (uudempi keruu) Loukannut selän 
kaatuessa 

Vaikeuksia erityisesti liikkumisessa ulkona ja 
julkisissa rakennuksissa. Kritisoi erityisesti sitä, että 
esteettömyys ei toteudu hyvin julkisissa tiloissa. On 
kiitollinen saamistaan apuvälineistä ja 
kuljetuspalvelusta sekä siitä, että vieraatkin ihmiset 
ovat niin auttavaisia. 

Au12 (uudempi keruu) Sairastui reumaan 17-
vuotiaana 

Useita keinoniveliä, mm. polvissa ja olkapäissä. Ei 
koe itseään vammaisena, pikemminkin henkilönä, 
jolle on tullut erilaisia esteitä eteen. 

   

N1 Tule-sairaus Liikkuminen hankalaa nivelten kulumien takia. 
Mukana vertaistukitoiminnassa, jonka avulla 
pystynyt käsittelemään sairauttaan. Erottaa 
vammaisten ja ei-vammaisten maailmat toisistaan. 

N2 Harvinainen 
lihassairaus 

Diagnoosin saaminen vaikeaa. Paljon kipuja ja 
liikkuminen on hankalaa. Kova paikka, kun joutui 
luopumaan mm. työnteosta ja liikunnan 
harrastamisesta sairauden myötä. 

N3 Epäonnistunut 
selkälekkaus 

Toinen jalka halvaantunut, hankala liikkua. 
Joutunut luopumaan paljosta (työt, harrastukset, 
sos. suhteet), mutta saanut myös paljon 
vammautumisen kautta. 

N4 Halvaantuminen  Elämän totaalinen muutos vammautumisen myötä. 
Ei pärjää arjessa ilman apua. Kokee, että 
vammautumista on turha surra, kun niin on kerran 
käynyt.  

 

Käytän työn haastattelulainauksissa lyhennettä ‘K’ ilmaisemaan esittämääni kysymystä tai 

kommenttiani haastattelussa . Haastateltavaan eli vastaajaan viittaan aina kirjaimella ‘V’. 
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4. Aineiston analyysi  

  

4.1. Muutos ja identiteetti 

   

Vammautuminen, selviytyminen ja hyväksyminen 

 

Psykologisesta näkökulmasta vammautuminen voi olla traumaattinen kriisi. Traumaattisen 

kriisin eri vaiheita ovat sokkivaihe, reaktiovaihe, käsittelyvaihe ja uudelleen suuntautumisen 

vaihe. Diagnoosin saaminen voi johtaa sokkivaiheeseen, jossa ihminen ei käsitä tapahtunutta 

tai kieltää sen. Tunteet voivat purkautua hallitsemattomasti tai ihminen voi kieltää tunteet 

kokonaan ja toimia mekaanisesti. Olen tässä luvussa tarkastellut, kuinka vammautumisen 

kriisin prosessointi tulee esiin haastatteluaineistossa ja miten vammautumisesta kerrotaan. 

Eräs haastateltava kertoo ulkoistaneensa itsensä vammautumisesta ja pyrkineensä 

käsittelemään tapahtumaa rationaalisesti ja sen ulkopuolelta, aivan kuin kaikki olisi 

tapahtunut jollekin toiselle. Toinen haastateltava puolestaan kertoi, miten oli itkenyt useita 

tunteja vihdoin saatuaan diagnoosin. Sokkivaihetta seuraa reaktiovaihe, jossa ihminen 

pikkuhiljaa alkaa kohdata traumaattisen tapahtuman ja alkaa työstää sitä. Myös 

reaktiovaiheessa tunteet saattavat vaihdella rajustikin, ja koko keho voi reagoida 

järkytykseen. Reaktiovaiheen jälkeen tulee käsittelyvaihe, jossa tapahtuman kieltäminen 

päättyy ja se aletaan ymmärtää todeksi. Ihminen alkaa kohdata oman tilanteensa, mutta ei 

vielä jaksa pohtia tulevaa. Viimeinen kriisin vaihe on uudelleen suuntautumisen vaihe, jossa 

kriisiin johtanut tapahtuma tai tilanne alkaa vähitellen tulla osaksi elämää, eikä se ole enää 

jatkuvasti mielessä. Kriisi on voinut jopa tuoda uusia voimavaroja. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, etteikö tapahtunut palaisi mieleen ja toisi mukanaan ahdistavia tunteita ja ajatuksia. 

(Suomen Mielenterveysseura, 2018.) Eräs haastateltava kertoo oman vammautumisensa 

palaavan mieleen aina syksyisin, kun vammautumisen vuosipäivä on lähellä. 

 

Syksy on aina semmonen semmonen aika, jollon mä sitä mietin, koska se oli marraskuussa 

kun mä halvaannuin ja tota niin. Niin ainakin vuosipäivän lähestyessä niin kyllä sitä miettii. 

(N4, halvaantunut tuntemattomasta syystä) 

 

Haastatteluja tehdessäni aloitin jokaisen haastattelun kysymällä, miten haastateltava on 

vammautunut, ja mikä on hänen saamansa diagnoosi. Halusin kysyä myös vammautumiseen 

ja diagnoosin saamiseen liittyvistä tunteista, sillä en ole varma, olisivatko kaikki 
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haastateltavat kertoneet niistä ilman kysymistä. Vertaillessani haastattelujen litteraatioita ja 

arkistotekstejä keskenään huomasin, että arkistoteksteissä kovin monet eivät kerro siitä, mitä 

tunteita vammautuminen herätti. Monet vastaajat kertovat kuinka vammautuminen on 

tapahtunut, ja mitä siitä on seurannut, mutta eivät välttämättä käsittele suoraan omia 

ajatuksiaan tai tunteitaan vammautumisen hetkellä. 

 

K: Mitä tunteita sulla sit liitty tähän sairastumiseen? 

V: No se alkuhan meni ihan sumus varmaan varmaan itse asias vuos ellei kaks sillai 

tavallaan et mähän olin kauheen sitä mieltä koko ajan et mä en oo missään nimessä 

invalidisoitunut lopun iäks vaan mä paranen. Ja tietysti ensin olikin se ekat kaks vuotta 

lääkäritkin sano, et katotaan mihin suuntaan menee ja tiedettiin se että en koskaan palaudu, 

mut että kuntoutumista tapahtuu. Ja et mä en pelkästään kuntoudu vaan mähän tuun ihan 

työkykyiseksi, mutta et se oli selkeesti ihan selvää kieltämistä et en niinku hyväksyny sitä 

ollenkaan. No sitte tuli tietenkin vihan tunteet ihan hirveet, ehkä vähän katkeruuttakin jossain 

kohtaa siin alussa, et miks piti käydä mulle, ja suru on minust ehkä vaikee sanoo koska mä en 

ite ehkä kokenu siin kohtaa sitä et se oli sellast taisteluu ja eteenpäin menemisen meininkiä et 

suruu siin ei viel ollu ollenkaan ehkä. 

K: Joo, tuliks sitä surua sitte myöhemmin? 

V: Tuli varmaan sitte kun myöns sen että mitä on käyny sit kun rupes käsittelee niitä asioita 

vähän et missä sitä oikeesti mennään. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 

 

Yllä olevassa lainauksessa haastateltava kertoo, kuinka vammautumisen aiheuttamaa kriisiä 

ei voi käsitellä kerralla. Siihen liittyvät tunteet ja ajatukset muuttuvat ajan kuluessa, ja niihin 

luonnollisesti vaikuttaa myös oman fyysisen kunnon muuttuminen tai ennallaan pysyminen. 

Vaikka vammautuminen vaikuttaa omaan kehoon ja omaan toiminnallisuuteen, muutosta voi 

olla hyvin vaikea ajatella lopullisena, varsinkaan siinä tapauksessa jos lääkärit eivät ole 

varmoja vamman lopullisesta muodosta.  

 

K: Miten sä oot sitten ite käsitelly tätä sun vammautumista ja sen tuomia tunteita? 

V: No tietyst mä oon hirveesti puhunu erilaisille ihmisille avustajille muun muassa ja sitte 

mun äitini kanssa oon paljon puhunu. Tietyst se on meille molemmille vaikee asia kun ollaan 

niin läheisiä, mutta sitten oon myös psykologin apua saanu, mutta tosin kyllä en 

alkuvaiheessa todellakaan vaan sitten vasta niinkun [kaupunkiin] kun olin muuttanu niin eli 

melkein 10 vuotta sen jälkeen kun oon vammautunu. (N4, halvaantunut tuntemattomasta 
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syystä) 

 

Kysyin haastateltavalta, kuinka hän on käsitellyt sekä konkreettista vammautumista että sen 

mukanaan tuomia tunteita. Haastateltava kertoo nimenomaan puhuneensa asiasta, eikä 

mainitse käyttäneensä mitään muuta väylää asian käsittelemiseen. Hän kertoo, kuinka on 

puhunut vammautumisestaan monien eri henkilöiden kanssa, mutta asiantuntijan apua hän on 

saanut vasta 10 vuotta vammautumisen jälkeen. Puhuminen ja omista kokemuksista 

kertominen on myös oman tarinan uudelleen tulkintaa, jossa jokainen tulkintakerta on 

erilainen kuin aiempi. (Ks. Hynninen 2017.)  

 

Muutamassa arkistotekstissä tuli esiin, kuinka vammautumiselle etsitään syytä tai syyllistä. 

Eräs vanhemman arkistotekstin kirjoittaja antaa ymmärtää, että hänen mielestään hänen 

vammautumisensa oli  osa Jumalan suunnitelmaa. Hänen vammautumisensa tapahtui 1970-

luvun lopulla, kun toisen auton humaltunut kuski törmäsi kirjoittajan ja tämän ystävän 

autoon. Kirjoittaja on pettynyt ja ehkä myös vihainen humaltuneelle kuskille ja siihen, kuinka 

välinpitämättömästi tämä on suhtautunut aiheuttamaansa onnettomuuteen. 

 

Se osaa harmittaa, että se nuori poika joka ajoi [ystävän] auton perään humalaisena, jätti 

meidät siihen keskelle tietä pimeään iltaan, minut tajuttomana verilätäkköön. [Ystävää] ei 

sattunut niin pahasti, hän säilytti tajuntansa ja pysäytti auton ja hälytti ambulanssin ja 

toimitti sairaalaan. Poika sai 500,- sakkoa ja sen pituinen se. Olisi edes käynyt katsomassa 

mitä on saanut aikaan! (Av1, vammautunut auto-onnettomuudessa) 

 

Vammautuminen muuttaa konkreettisesti arkea ja siihen asti elettyä elämää. Vammautumisen 

jälkeen on vaikeaa ellei suorastaan mahdotonta jatkaa arkea samalla tavoin kuin ennen 

vammautumista, sillä oma fyysisen toimimisen aleneminen ja mahdolliset kivut rajoittavat 

jokapäiväistä elämää sekä kotona että kodin ulkopuolella. 

 

K: Millä tavalla sun arki sitten muuttu entiseen verrattuna? 

V: Ihan totaalisesti. Liikunnallinen koko ajan menossa olevast ihmisest tuli ensimmäiset neljä 

vuotta oikeest mä olin sängyssä sohvalla lääkäris kuntoutukses sairaalas kovis kivuis ja aika 

tavalla lääkkeiden vaikutuksen alaisena et silleen tavallaan. Ja liikunnallisesta muutenkin 

aktiivisesta et me oltiin kauheen aktiivinen perhe joka suuntaan.  

K: Se jäi sitten.  
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V: Se jäi ihan totaalisesti, mut siin kohtaa se ei minuu haitannu tietenkään missään millään 

tavalla en tiedostanu sitä vielä siinä koska tota mul oli niin kovaa suoriutumista ja 

selviytymistä aina päiväst toiseen enhän mä sillon tietenkään ajatellu et mä en pääse 

liikkumaan kun mä en päässy sängystä sohvalle mut silti niinku sinnikkäästi päätin tääl 

kotoon et kaiken sen minkä pystyn tekee ite niin teen et se oli niinku sellanen et en niinku 

halunnu heittäytyy taas niinku ihan muiden hoidettavaks vaikka se tekeminen oli pientä mutta 

silti halusin yrittää suoriutua ite. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 

 

Haastateltava tuo ilmi sen, kuinka vammautuminen tarkoitti hänelle väistämättä muuttumista 

itsenäisestä, toiminnallisesta henkilöstä avun kohteeksi. Kuitenkin hänelle on ollut tärkeää, 

ettei hän ole ollut pelkästään muiden autettavana, vaan pystyy toimimaan jonkin verran myös 

itse. Vammautumisen jälkeenkin haastateltavalla on ollut suuri halu pärjätä ja suoriutua myös 

itse, mikä voidaan nähdä suomalaiseen kulttuuriin kuuluvana osana. Pärjäämistä voi 

tarkastella monesta eri näkökulmasta. Yksi arkistotekstin kirjoittaja kertoo, kuinka 

muutettuaan kotoaan opiskelemaan hän päätti pärjätä vain Kelan myöntämällä opiskelutuella, 

eikä halunnut saada avustusta vanhemmiltaan. Kirjoittaja toteaa, että sai rahat riittämään, 

vaikka joutui lisääntyvien kipujen takia kulkemaan taksilla kouluun.  

 

Sosiologi Matti Kortteinen kirjoittaa teoksessaan Kunnian kenttä (1992) selviytymisestä, joka 

määrittyy hänen tutkimilleen suomalaisille työntekijöille kunnia-asiaksi. Selviytyminen on 

yhteydessä yksilön omaan moraaliseen arvoon, ja jos yksilö ei selviydy, hän menettää 

kasvonsa. (Kortteinen 1992, 50.) Monessa tutkimissani vammaisten naisten kirjoittamisessa 

arkistotekstissä tulee ilmi tarve selviytyä ja pärjätä omillaan. Toisaalta pärjääminen ei 

välttämättä tarkoita, ettei voisi pyytää apua muilta ihmisiltä. Esimerkiksi eräs vanhempaan 

arkistokyselyyn vastaaja kirjoitti, kuinka hän maalla ollessaan saa apua naapureilta ja 

tuttavilta. Hänen tekstissään selviytymisen ytimessä oli se, että kirjoittaja ylipäätään kykeni 

viettämään aikaansa maalla eikä se, että hän olisi selvinnyt siellä ilman apua.  Aineistossani 

on myös paljon samanlaista muistelua kuin Taina Ukkosen tutkimilla metallityöläisnaisilla, 

jotka toivat selviytymiskertomuksissaan esiin vaikeuksien kestämisen pakon (Ukkonen 2000, 

139). Seuraavassa arkistotekstissä kirjoittaja kirjoittaja osoittaa sanavalinnallaan, että hänellä 

ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa elämää onnettomuuden jälkeen, ja sinnitellä 

onnettomuudesta johtuvien oireiden kanssa. Tulkintani mukaan nimenomaan sinnittely viittaa 

tässä selviytymiseen ja vaikeuksien kestämisen pakkoon. 
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Olin siis 17-vuotias, ja mitä oli vaihtoehtoina? Jatkaa, sinnitellä. (Au6, niskan 

retkahdusvamma) 

 

Ilona Kemppainen ja Ulla-Maija Peltonen käsittelevät artikkelissaan “Muuttuva sankaruus” 

arkipäivän sankaruutta, joka suomalaisten kerronnassa on keskeinen elämää kannatteleva 

rakennusaine. Arjen sankaruutta määrittää toisto ja jatkuvuus – ei siis yksittäinen sankariteko 

– sekä niukoissa oloissa eläminen. Heidän mukaansa arjen sankaruutta on myös vakavan 

sairauden kanssa kamppailu. (Kemppainen & Peltonen 2010, 33.) Omassa artikkelissaan 

Kemppainen tarkentaa, että yleensä arjen sankaruudella tarkoitetaan jonkinlaista 

selviytymistarinaa. Vaikeaa elämää voivat määrittää esimerkiksi köyhyys tai sairaus, mutta 

arjen sankari selviytyy silti  vaikeuksistaan. (Kemppainen 2010, 193.) Eräässä 

arkistotekstissä kirjoittaja toteaa, ettei ole “terveen elämään tottunut, vaan sopeutunut ja 

pitänyt pintan[sa]” (Av5). Mielestäni tämä kuvaa sitä, että kertoja ei koe päässeensä helpolla, 

mutta on silti pärjännyt: sopeutunut elämään surkastuneen jalan ja muiden terveyttä 

koskevien vastoinkäymisten kanssa ja lopulta elänyt hyvän elämän. Mielestäni kirjoittaja 

kävisi hyvin arjen sankarin esimerkistä, sillä hänen elämänsä on (muiden aineistoni 

kertomusten ohella) esimerkki fyysisten rajoitteiden kanssa  kamppailemisesta päivittäin. 

Mutta kuten Kemppainen ja Peltonen toteavat artikkelissaan, arjen sankaruutta ilmentää 

paradoksi. Jotta muutkin tietäisivät sankarista, jonkun olisi hänestä kerrottava. Kuitenkaan 

kertoja ei voi olla sankari itse, koska sankaruuteen ei voi pyrkiä tietoisesti (Kemppainen & 

Peltonen 2010, 34).  

 

Aineistossa esiin tulleessa pärjäämisessä voi olla myös kyse naisellisesta 

vastuurationaliteetista, josta sosiologi Marjo-Riitta Reinikainen kirjoittaa artikkelissaan 

“Vammaisuuden ja sukupuolen käytäntöjen jäljillä” (Reinikainen 2004, 180–181). Naisellisen 

vastuurationaliteetin mukaan naisen ensisijainen tehtävä on huolehtia muiden hyvinvoinnista, 

usein oman hyvinvointinsa kustannuksella. Nainen ei halua olla huolehdittavana, vaan hänen 

tulisi huolehtia muista, esimerkiksi perheenjäsenistään. Naisellisen vastuurationaliteetin yksi 

muoto on omista tunteista ja tuntemuksista vaikeneminen, joka pitää yllä läheisten 

hyvinvointia. Havaitsin tällaista pohdintaa sekä joissakin haastatteluissa että muutamissa 

arkistoteksteissä. Monet arkistotekstit kertovat esimerkiksi kivuista, joista ei puhuttu muille. 

Reinikainen kertoo artikkelissaan myös omassa aineistossaan esiin tulleesta käsityksestä  

hyväksyttävästä eli “sopeutuneesta” vammaisesta, jota vammaisdiskurssi usein toistaa. 
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“Sopeutunut” vammainen on positiivinen, ei valita omaa tilaansa eikä ole vaivaksi muille, 

vaan pystyy itse ratkomaan ongelmansa. (Reinikainen 2004, 180-181.) Mielestäni tämä on 

tullut esiin varsinkin arkistoteksteissä. Esimerkiksi vanhempaan keruukyselyyn vastannut 

kirjoitaja Av1 kuvaa arkistotekstissään elämäänsä suurelta osin myönteisesti. Hän joutui 

auto-onnettomuuteen juuri ennen eläkkeelle pääsyä 1970-luvun lopulla. Tekstistä käy ilmi 

onnettomuuden fyysiset muutokset ja kivut, mutta kuitenkin kirjoittaja on pääasiassa 

positiivinen ja osoittaa kiitollisuutta siitä, että selvisi onnettomuudesta hengissä. Hän on 

kiitollinen myös saamastaan konkreettisesta avusta ja avuliaista ihmisistä. Mielestäni hän on 

kirjoittamansa tekstin perusteella todella sopeutunut vammaisuuteensa. 

 

Ennen vammautumisen hyväksymistä päällimmäisiä tunteita voivat olla asian kieltäminen ja 

vähättely, jolloin henkilö usein ajattelee parantuvansa ja vammautumisen olevan vain 

väliaikaista. Joissain tapauksissa diagnoosin saaminen voi viedä useita kuukausia.  Kaikki 

haastateltavat kertoivat, että olivat diagnoosin kuullessaan ajatelleet parantuvansa, vaikka se 

ei lääkärien mukaan olisikaan ollut mahdollista. Asian hyväksyminen voi viedä jopa vuosia, 

sillä usein vammautuminen tarkoittaa suurissa määrin elämän muuttumista. Jos 

vammautumisen taustalla on sairaus, se yleensä tarkoittaa ainakin fyysisen, ehkä myös 

henkisen, kunnon vääjäämätöntä heikkenemistä ajan myötä. Tällöin kyseessä ei ole 

yksittäinen tapahtuma, joka muuttaa elämää, vaan koko ajan läsnä oleva tila, joka saattaa 

muuttaa elämää vielä lisää sairauden edetessä. Asian kieltäminen voi olla hyvin voimakasta, 

ja kieltämisestä ylipääseminen vaatii aikaa ja työtä.  

 

Jostain olin saanut kuulla, että toipuminen saattaa kestää parikin vuotta. Niinpä olin aluksi 

toiveikas, uskoin ajan mittaan toipuvani. Niinhän ei käynyt ja tuli päivä jolloin oli katsottava 

totuutta silmiin, se oli vaikea hetki. Katselin jalkojani ja näin miten erilaiset ne olivat. (Av2, 

polio) 

 

“-- Mul liittyy semmosia katkeria tunteita -- muuten sitte vammautuminen on ollu silleen suht 

helppo hyväksyä, koska sille ei maha enää mitään. Et oonhan mä alkuun ensimmäisen 

kymmenen vuotta varmaan yrittäny kaikkee mahollista ja kaiken maailman huuhaa-hoitoja, 

mut kun ei sille voi mitään niin ei sille voi mitään, parempi vaan yrittää elää näin.” (N4, 

halvaantunut tuntemattomasta syystä) 

 

En halunnut kuulla puhuttavankaan vammastani. (Av3, vammautunut auto-onnettomuudessa) 
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Kieltäminen saattaa johtaa myös oman tilan vähättelyyn, mikä voi vaikuttaa muiden ihmisten 

suhtautumiseen. Jos sairastuva itse vähättelee esimerkiksi kipujaan, voi ulkopuolisten olla 

hankalaa tai mahdotonta ymmärtää, että kyse on jostain enemmästä kuin vain ohimenevästä 

kolotuksesta. 

 

V: -- tota mul kyl mä mul oli kieltämistä ja vähättelyä mä harrastin sitä itse ja myös muutkin 

suhtautu muhun että “No kauanhan niitä nyt kolotuksia.” Ja: “Onhan niitä nyt särkyjä, ettei 

ettei tää nyt, että otat nyt vaan aspiriinin ja vähän lepäät ja sitten se menee.” 

K: Luuletko että tavallaan se sun vähättely aiheutti myös muitten vähättelyä? Vai onks se 

jotenkin yleinen suhtautuminen ehkä vähän? 

V: Se on aika yleinen suhtautuminen tai sanotaan että mua pidettiin ennakkokäsitys minusta 

oli semmonen reipas ja iloinen että niinku ja toimelias että.. Myönnän, että se niinku mua ei 

osattu ajatella siten, että mä olisin oikeesti kipeä enkä mä sit sitä niinku kauheesti tuonukaan 

julki. (N1, tule-sairaus) 

 

Diagnoosin saaminen ei välttämättä ole nopeaa tai helppoa. Eräs arkistotekstin kirjoittaja 

kertoo, kuinka hänellä oli muutoksia kuulossa, tasapainossa ja tuntoaistissa. Ensimmäisellä 

lääkärikäynnillä nainen sai oireisiin nenäsumutetta ja toisella käynnillä tabletteja. Vasta 

kolmannella käyntikerralla hän sai lääkäriltä lähetteen erikoissairaanhoitoon, kun nenäsuihke 

ja tabletit eivät olleet auttaneet. Nainen kirjoittaa, kuinka hänestä tuntui siltä, että lääkärin 

mielestä hänen oireitaan ei olisi ollutkaan. Nainen kirjoittaa myös epätietoisuudesta, joka voi 

lopulta johtaa epävarmuuteen siitä, voiko mitään sairautta ollakaan. 

 

Mikä minulla on, kunpa joku auttaisi minua, enkä edes tiedä onko tämä sairautta, ajattelin. 

(Au9, ms-tauti) 

 

Eräs haastateltava kertoo, miten diagnoosin saaminen kesti yhdeksän kuukautta. Hän 

sairastaa harvinaista lihastautia, johon Suomessa sairastuu vain muutama ihminen vuodessa, 

eivätkä monet lääkärit tunnista hänen sairauttaan. Haastateltava kertoo, miten tilanne muuttui 

vasta, kun hän pääsi erikoissairaalaan oikeanlaisiin kokeisiin, joista tauti selvisi. 

 

Se kesti yhdeksän kuukautta tää diagnoosin saaminen, se oli todella rankkaa aikaa koska 

mua psykiatrille ja joka paikkaan yritettiin usuttaa. (N2, harvinainen lihastauti) 
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Kyseinen haastateltava kertoo kuinka hän on kohdannut epäluuloa ja fyysisen sairauden 

mitätöimistä väitteellä, että sairaus on hänen mielessään.  Marjo-Riitta Reinikaisen (2004) 

mukaan  naisten sairaudet on ollut helppo tulkita yksilön henkiseksi häiriöksi ennemmin kuin 

fyysiseksi sairaudeksi. Reinikainen kirjoittaa, kuinka naiset ovat olleet länsimaisessa 

lääketieteessä ja sen historiassa poikkeaviksi luokiteltuja. Naiset on Reinikaisen mukaan 

tulkittu “-- poikkeaviksi normatiivisesta mies-ruumiista ja potentiaalisesti myös mieleltään 

häiriintyneeksi”. (Reinikainen 2004, 182.) Tämän takia diagnoosin saaminen on myös 

tärkeää. Ulkopuolelta saatu diagnoosi voi todistaa henkilölle, että hänellä on jokin sairaus tai 

vamma, ja se voi oikeuttaa hänet tuntemaan, että kaikelle hänen kokemalleen ja hänen 

kivuilleen on olemassa selitys.  

 

Huojentavaa ja helpottavaa oli kuitenkin, että kaikille oireilleni löytyi syy kaikkien 

tutkimuksien jälkeen. Itkin neurologin diagnoosia, itkin syvästi ja surin sitä, etten ollut enää 

se sama nuori nainen kuin ennen. (Au9, ms-tauti) 

 

Sain vaikeita ahdistuskohtauksia. 1970-luvun lopulla allergiat olivat vielä suuri mysteeri niin 

lääkäreille kuin potilaillekin, niinpä kohtaukset oli helpointa tulkita henkiseksi 

ylirasitukseksi. Ja olihan asia niinkin, että vähemmällä - ja halvemmalla - päästiin, kun 

määrättiin rauhoittavaa lääkettä ja lepoa. Vasta kun aloin luottaa enemmän omiin 

havaintoihini kuin turruttavaan hoitoon, ja hakeuduin yksityisen lääkärin vastaanotolle, 

tilanne alkoi selvitä: sairastin allergista astmaa. (Au7, allerginen astma) 

 

Tärkeimmäksi tueksi haastateltavat nimesivät läheisten antaman tuen ja muilta 

samankaltaisen kokeneilta saadun vertaistuen. Vertaistuki tarkoittaa tukea, jonka henkilö voi 

saada toiselta samanlaisen tai lähes samanlaisen tilanteen kokeneelta henkilöltä. 

Psykoterapeutti Irja Mikkonen kuvaa vertaistukiryhmän toimintaperiaatetta seuraavasti: 

“Vertaisryhmissä pystytään käsittelemään tunteita kokemustiedon pohjalla, mikä tapahtuu 

siten, että ryhmäläinen antaa kokemuksensa toisten käytettäväksi ja vastaanottaja eläytyy 

siihen kuin se voisi olla hänen oma kokemus.” (Mikkonen 2011, 214). Vertaistuki on erilaista 

psykologin apuun verrattuna, sillä aina asiantuntijan osaaminen ei ole yhtä hyödyllistä kuin 

samanlaisessa tilanteessa olevalta henkilöltä saatu tuki. Monet vammais- ja 

sairausyhdistykset järjestävät vertaistukiryhmiä, joissa ryhmäläiset voivat yhdessä käsitellä 

vammautumista tai sairastumista ja sen mukanaan tuomia muutoksia. Asioiden käsittely voi 
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myös helpottaa vammautumisen hyväksymistä, ja kolme haastateltavaani kertoi vertaistuen 

olleen merkittävässä roolissa vammautumisen hyväksymisessä. Yksi haastateltava kertoi 

sairastuttuaan kouluttautuneensa vertaistuen vetäjäksi ennen kuin oli itse käynyt yhdessäkään 

tapaamisessa. Kuitenkin hän pystyi vetämänsä ryhmän kautta käsittelemään myös omaa 

sairastumistaan ja vammautumistaan. Lisäksi kaksi muuta haastateltavaa kertovat: 

 

Ensin mie löysin vertaistuen -- vertaistuen kautta sit pikkuhiljaa pääs mukaan vertaistensa 

toimintaan. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 

 

Vertaistuki on semmonen kaikille sairaille sellasta, se ois ehdoton edellytys et ois joku jonka 

kanssa voi keskustella et sellaset jotka ei suostu sellasis käymään, niin mun mielestä ne jää 

tosi paljon vaille sellast hyvin tärkeetä asiaa. (N2, harvinainen lihassairaus) 

 

Yksi haastateltava ei ole saanut apua vertaistuesta, sillä hän ei ole löytänyt muita ihmisiä, 

jotka olisivat vammautuneet samalla tavalla kuin hän. Hän kertoo kuitenkin saaneensa 

keskusteluapua eri ihmisiltä, muun muassa perheenjäseniltään ja avustajiltaan. Nainen kertoo 

käyneensä myös psykologin vastaanotolla, mutta saaneensa tätä apua verrattain myöhään; 

vasta kymmenen vuotta vammautumisen jälkeen, kun suurin avun tarve olisi ollut heti 

vammautumisen tapahduttua (N4, halvaantunut tuntemattomasta syystä). 

 

Vammautumiseen liittyy myös se, että vammautuneesta henkilöstä aletaan useissa 

yhteyksissä käyttää sanaa vammainen. Kysyin haastateltavilta, mitä mieltä he olivat sanasta 

‘vammainen’. Minun mielestäni sanalla on negatiivinen kaiku, vaikka sanaa käytetäänkin 

varsinkin virallisissa yhteyksissä hyvin neutraalisti. Haastateltavat kokivat, että sana oli 

ensinnäkin liian yleistävä. Yhden määritteen alle niputetaan iso joukko erilaisia ihmisiä, 

joiden toiminta-, kehitys- ja ymmärryskyky saattavat poiketa hyvin suuresti toisistaan. 

Suomen kielessä ‘vammainen’ tarkoittaa sekä fyysisesti että psyykkisesti vammaisia 

henkilöitä, ja yhdistävä tekijä tuntuukin olevan merkityksessä “vajavainen valtaväestöön 

nähden”. ‘Vammainen’ saattaa hämmentää myös ulkopuolisia ihmisiä: jos kutsuu jotakuta 

vammaiseksi, ei aina ole selvää, onko se loukkaava vai vain neutraali ilmaisu. Sanaan 

‘vammainen’ liitetään usein negatiivisia konnotaatioita, joten kaikki haastateltavat eivät 

halunneet ajatella itseään vammaisina. Toisille sana vammainen oli lähinnä neutraali 

esimerkiksi sen takia, että Suomessa on vammaislaki, ja esimerkiksi Kansaneläkelaitos 

käyttää sanaa hyvin neutraalissa kontekstissa; se maksaa vammaistukia ja siltä anotaan 
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vammaisten kuntoutusta. Kuitenkin sana saatetaan kokea negatiivisena ja suorastaan 

haukkumasanana, jolloin henkilö haluaa ehkä mieluummin itse päättää sanasta, jolla häntä 

kutsutaan. Eräs haastateltava sairastaa nivelrikkoa, ja sairaus rajoittaa hänen liikkumistaan. 

Hän ei kuitenkaan haluaisi, että häntä kutsuttaisiin vammaiseksi, vaan parempi nimitys 

hänelle olisi esimerkiksi tule-sairas. Tule tarkoittaa tuki- ja liikuntaelimiä eli luita, niveliä, 

nivelsiteitä, jänteitä ja lihaksia. Niinpä tule-sairaus ymmärretään sairaudeksi, joka on näissä 

osissa kehoa. 

 

Identifioituminen 

 

Vammautuminen muokkaa identiteettiä ja kehonkuvaa väistämättä. Vammautumisen myötä 

ihminen joutuu usein luopumaan monista tärkeiksi koetuista asioista. Monet haastateltavani 

kertovat, että suurin luopumisen tuska on koskenut entistä liikunnallista elämää. Kaikki 

haastateltavani kuvailevat olleensa liikunnallisia, aktiivia ja sosiaalisia ihmisiä ennen 

vammautumista, joten muutos vammautumisen jälkeen on ollut valtava. Vammautuminen on 

lisäksi tarkoittanut monelle työelämästä pois jättäytymistä, sillä työnteko ei ole enää 

onnistunut. Erityisen rankka tilanne on ollut eräälle haastateltavalle, joka on työskennellyt 

hoitotyössä ennen sairastumistaan, ja koki roolinsa yhteiskunnassa muuttuneen 

vammautumisen myötä täysin päinvastaiseksi: hoitajasta tuli hoidettava. Hän kuvaa omaa 

tilannettaan seuraavasti: 

 

K: Tota, tästäkin on tullu tosi, tästä että miten vammautuminen vaikutti ruumiinkuvaasi ja 

identiteettiisi. 

V: No se identiteettihän, jos niinku aattelee, sehän muuttu mulla niinku sen että ihan niinku 

mun rooli meni täysin täs maailmas ja yhteiskunnassa et sehän muokkas identiteettiä ja sen 

uuden minäkuvan ja identiteetin luominen sanotaan luominen ja itsen hyväksyminen et sehän 

pitää tavallaan luoda ihan uudelleen ja se oli kyl vaikeeta ja se on ollu pitkä prosessi. Et 

ehkä mä nyt vasta olen sit niinku voin kuvitella tai sanoa et mul on identiteetti siinä mielessä 

et mä olen pitkäaikaissairas ja vammanen nainen kuitenkin kuitenkin olen nainen et en oo 

enää mä en oo pelkkä vammanen, mä oon vammanen nainen kyllä. (N1, tule-sairaus) 

 

Vammasta on kuitenkin joillekin tullut osa identiteettiä, jolloin se on osa naista itseään. 

Vammautuminen voi olla samanlainen oleellinen osa kuin esimerkiksi käsi tai jalka, eikä sitä 

voi enää erottaa ihmisestä itsestään. Joillekin se voi olla luonnollinen jatkumo 
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vammautumisessa ja oman identiteetin muokkautumisessa, kuten alla olevat 

haastattelulainaukset osoittavat.  

 

Jotenkin sitä kuitenkin mieltää ittensä vammaseks -- eikä se oo välttämättä millään tavalla 

negatiivinen ajatus mulla itellä, että mä kyllä pystyn puhumaan itestäni vammaisena ja 

laskemaan leikkiä siitä asiasta, mutta tuntuu et se on monille muille isompi juttu. (N4, 

halvaantunut tuntemattomasta syystä) 

 

Se [vamma] on ihan jo osa minua se vaan on ja ehkä just sen takiakin, että se on niin osa 

minua -- se ei oo sellain erillinen asia minussa. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 

 

Joillekin taas vamma tai sairaus voi olla asia, joka ainakin aluksi syrjäyttää kaiken muun 

identiteetissä:  

 

En jatkanut elämääni enää yksin, pelkkää minua ei enää ollut. Lukioon palasi seuraavana 

syksynä apuvälineiden kanssa minä ja ms-tauti. (Au9, ms-tauti) 

 

Eräs haastateltava kertoo, että kokee oman kehonsa ja kehonkuvansa muuttuneen sairauden 

myötä ja nimenomaan sellaiseksi, josta hän ei pidä ja jonka kanssa hän ei ole sinut. Sen sijaan 

hänen identiteettiinsä ei ole juuri muuttunut: hän kokee suurimpien sairauden tuomien 

muutosten olevan yhteydessä hänen kehoonsa, eikä siihen, mitä hän loppujen lopuksi itse 

kokee olevansa. Hän kokee, että vammaisuus ja hänen määrittelemisensä vammaiseksi tulee 

ensisijaisesti ulkopuolisilta tekijöiltä, kuten Kelalta ja terveydenhoitohenkilökunnalta. Oman 

tulkintani mukaan haastateltava tarkoittaa sitä, että hänen kehonsa on vammainen, mutta hän 

itse ei sitä ole arkipäiväisessä elämässä. 

 

Ulkoisessa muutoksessa mie olen vammainen, mutta sit taas niinku tää muu muu asia niin 

mie elän tät mun ihan normaalii elämää tavallaan. Et vaikka se onkin ongelmallista ja 

muuta, mut en mie ajattele sitä silleen joka päivä et mie mie oon nyt joku vammainen täs kun 

mä aloin nyt sitäkin miettii et kelpaankohan mie tähän sun hommaas [haastateltavaksi 

gradua varten] et oonks mie että kun mie en oo niinku vammautunu sillä taval ku joku on 

vaikka liikenneonnettomuudessa, kun tää on menny taas tän niinku sairauden myötä tullu tää. 

Ja sit miehän olen vammainen noin niinku terveydenhoitoväen mielestä ja Kelan ja kaikkien 

niiden mielestä miehän olen vammainen ja saan vammaisen hoitotukea ja semmosta, mut et 
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en mie nyt välttämättä jokapäiväisessä elämässä ajattele et mie olen vammainen. (N2, 

harvinainen lihassairaus) 

 

Samanlaisia kokemuksia vammaisesta kehosta erillisenä omasta itsestä on myös muilla 

naisilla:  

 

Fysioterapeutti kehotti minua hakemaan yksilöllistä kuntoutusta ja koetin hakea Kelan 

sivuilta kaavaketta kuntoutukseen. Silloin jouduin ensimmäisen kerran kohtaamaan asian että 

minut määritellään vaikeavammaiseksi. Käsittämätöntä. En tunne itseäni vammaiseksi tai 

miksikään muuksikaan lokeroiduksi määritelmäksi. Olen ihminen jolle on tullut esteitä eteen 

ja ne on ylitetty yksi kerrallaan tavalla tai toisella. (Au12, tulehduksellinen nivelsairaus) 

 

Asian voi nähdä myös päinvastoin, kuten tulee ilmi eräässä arkistotekstissä. Tekstissä nainen 

kertoo, kuinka oli 12-vuotiaana sairastunut polioon ja sen myötä hänen vasen jalkansa oli 

halvaantunut pysyvästi. Jalkaa oli leikattu useita kertoja, ja vammautuminen vaikutti muun 

muassa työnsaantiin sotavuosien jälkeen. Tekstissään nainen kertoo, kuinka haastavaa hänen 

elämänsä on ollut. Aikuisiällä hän oli hakenut invalidirahaa, mutta sitä ei ensin myönnetty. 

Nainen valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka päätöksellä invalidiraha hänelle 

myönnettiin. Nainen kirjoittaa keruuvastauksessaan, että rahan saamisen myötä hän kokee 

olevansa oikeutettu yhteiskunnan apuun. Oman tulkintani mukaan kirjoittaja kokee 

kelpaavansa yhteiskunnalle vammaisena, kun hän on saanut vammaisrahaa. Myös ikään kuin 

kuulumattomuus mihinkään lokeroon, tässä tapauksessa vammaisiin tai ei-vammaisiin, voi 

aiheuttaa yhteiskuntaan kuulumattomuuden tunteen.  

 

Niin oli yhteiskunta lopultakin tunnustanut minut. (Av2, polio) 

 

Toisessa arkistotekstissä nainen kirjoitti omasta kokemuksestaan, kuinka hän tunsi olevansa 

väärällä tavalla vammainen. Lopulta nainen on päätynyt kokemaan, ettei ole ollut mitään, kun 

ei ole ollut vammainen muttei myöskään ei-vammainen. 

 

-- en ollut edes kunnon vammainen, ei pyörätuolia, ei epilepsiaa, en täyttänyt 

kuntoutuspaikkojen pääsyvaatimuksia, pätemisen tarve valtava, halu olla edes jossain hyvä 

vaan en ollut mitään, en terve en vammainen. (Av3, vammautunut auto-onnettomuudessa) 
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Itsensä tunteminen vammaiseksi väärällä tavalla ei ollut aineistossani aivan tavatonta. 

Vaikeaa on juuri se, jos ei sovi mihinkään lokeroon: jos on esimerkiksi liikuntavammainen, 

mutta ei tarvitse pyörätuolia eikä rollaattoria. Silloin ihminen voi kokea jäävänsä 

jonkinlaiseen välitilaan, jossa ei saa tarvitsemaansa tukea, koska hänen fyysinen kuntonsa on 

liian hyvä, huolimatta esimerkiksi siitä, onko hänellä päivittäisiä kipuja, jotka kuitenkin 

rajoittavat liikkumista. Tällöin kertomusta itsestä ja vammasta määrittää välitila, jossa 

ihminen pysyy kunnes hän syystä tai toisesta pystyy määrittämään itsensä uudelleen ja tätä 

kautta poistuu välitilasta. 

 

Asioista luopuminen ja arjen voimavarat 

 

Fyysinen vammautuminen muuttaa elämää väistämättä. Usein se johtaa myös joistakin 

asioista luopumiseen - tai ainakin tiettyjen asioiden muuttumiseen. Kaikki haastateltavat eivät 

kokeneet, että he olisivat joutuneet nimenomaan luopumaan joistain asioista, vaan he kokivat 

elämänsä muuttuneen niin, etteivät jotkut asiat enää olleet mahdollisia. Luopumisesta 

puhuttaessa ensimmäinen mieleen tuleva asia kaikilla haastatelluilla oli liikunta, josta monet 

haastateltavat kertoivat nauttineensa ennen vammautumista. Toinen asia, josta kaikki kokivat 

luopuneensa, oli työ tai ammattiin valmistava opiskelu. Työssäkäyntiin tai opiskeluun ei ollut 

enää joko fyysisiä mahdollisuuksia tai voimavaroja. Vammautuminen vaikuttaa myös 

sosiaalisiin suhteisiin ja lähes kaikilla sosiaaliset suhteet olivat vähentyneet. Arjen 

hankaloituessa muun muassa sosiaalisista suhteista kiinni pitäminen saattoi jäädä vähälle, kun 

jaksaminen ei enää riittänytkään samoihin asioihin kuin ennen vammautumista. Kuten eräs 

haastateltava ilmaisee:  

 

K: Niin no täst tulikin sitte, että vammautuminen on kuitenkin vaikuttanu sun sosiaalisiin 

suhteisiin. 

V: On on on on. Ensin kävi silloin tietenkin ihmiset. Osa ei oo uskaltanu tulla, pelkäs mitä 

näkee, ja sit osa tuli ensin ja kävi ja niinku oli mukana muutaman kuukauden sillai kauheen 

myötäeläen. Sit niit pikkuhiljaa rupes tippumaan pois niit ystävyyssuhteita ja sitte taas se että 

ite ei jaksanu, ei ollu voimavaroi lähtä mihinkään, ja sit ne vähäiset voimavarat jos ois 

käyttäny kyläilyyn tai jonneen menoihin niin sit se ois taas ollu niin pois siit arjes 

jaksamisesta. Et kylhän siin sellain ympyrä on vieläkin selkeesti ite sanon et, ja huomaan nyt 

näin ajatellen kun sit rupee oikein tälleen ruotimaan niin vieläkin se on sitä et ei vaan oo 

voimavaroja. Sit jos lähtis viel yrittäis tehä sitä mitä ennen tai ees käydä kyläs ja tavata niit 
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ihmisii niin sit se ois niinku mulle paljon helpompaa tää arjen selviytyminen ja.. Vaikeempaa 

anteeks, vaikeempaa. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 

K: Nii et sit menis ne voimavarat siihen. 

 

Jokainen haastateltava ja arkistotekstin kirjoittaja pystyy toimimaan oman vammansa 

sallimissa rajoissa. Kaikki haastateltavat asuvat kotonaan, minkä useat mainitsivat yhtenä 

itsenäisyyden säilymisen merkkinä. Tulkintani mukaan kotona asuminen on monelle 

haastateltavalle voimavara, ja sen menettäminen voi olla pelkona, jos oma fyysinen kunto 

alkaa heiketä muun muassa iän tai sairauden etenemisen takia. Yksi haastateltava asuu yksin 

kotonaan ilman päivittäistä apua. Eräs toinen asuu yksin, mutta ei pärjää arjessaan yksin 

ilman apua. Kaksi muuta haastateltavaa asuvat puolisoidensa kanssa. Toinen heistä pystyy 

toimimaan arjessa, vaikka sanoo ettei pärjäisi yksin. Toinen taas tarvitsee apua enemmän, 

eikä juuri kykene toimimaan yksin ollessaan. Hänellä on avustaja paikalla koko hereillä 

olonsa ajan. 

 

En mä nyt voi sanoo, et mä oisin tällä hetkelläkään mitenkään tyytymätön elämääni, mutta 

että onhan se tottakai muuttanu ihan hirveesti et on riippuvainen koko ajan toisten ihmisten 

avusta. (N4, halvaantunut tuntemattomasta syystä) 

 

Yhdessä arkistotekstissä nainen kirjoitti, kuinka hän oli joutunut luopumaan 

perhehaaveistaan. Kirjoittaja oli ollut kihloissa, ja hänellä oli sulhasensa kanssa 

hääsuunnitelmat valmiina. Liikenneonnettomuudessa vammautuminen johti lopulta 

kihlauksen purkamiseen ja perhehaaveiden menetykseen. Sama kirjoittaja kertoo 

myöhemmin tekstissään, kuinka vammautuminen ja elämän muuttuminen johti 

masennukseen ja itsetuhoisiin ajatuksiin. Hän myös kirjoitti “vihaan onnettomuuden uhrina 

olemisen kokemusta”. Eräs vaikeasti vammautunut haastateltava otti esiin myös oman 

fyysisen koskemattomuutensa, josta hän on joutunut luopumaan. Halvaantumisen tuoma 

avuttomuus esimerkiksi pukeutumisessa pakottaa hänet turvautumaan muiden apuun 

päivittäin. Lisäksi haastateltava kertoo menettäneensä kaiken fyysisen menetyksen ohella 

ainakin osittain oman henkisen reviirinsä: 

 

K: Ootsä sit joutunu luopumaan jostain? 

V: No joo kyllä tietysti on aika paljon joutunu luopumaan. No muun muassa siitä fyysisestä 

koskemattomuudesta ja ja tota tavallaan osittain myös omasta henkisestä reviiristä. Niin 
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jollain tavalla ihmiset jotenkin, en tarkota tässä avustajia vaan muita alan, ihmisiä niin tota 

päättää aika paljon asioista niin että mua kuullaan, mutta mun mielipiteistä ei välttämättä 

välitetä. Ja sit tietysti liikunta oli mulle tärkeeta olin innostunu hiihtämisestä ja juoksemisesta 

ja sitte pelasin sählyä. Ja sitten erittäin rakas harrastus pianonsoitto, jota oon tehny, 

harrastanu kuusvuotiaasta asti, niin se jäi. Ja sitten leipominen oli kyllä toinen intohimo 

kanssa ja oisin halunnukin että olis saanu jotenkin elämässään sitäkin toteuttaa. (N4, 

tuntemattomasta syystä halvaantunut) 

 

Vammautuminen tai sairastuminen on usein elämän käännekohta, joka jakaa eletyn elämän 

ajanjaksoihin aikaan ennen vammautumista ja aikaan vammautumisen jälkeen. Eräs 

haastateltava kertoo, kuinka vammautumisen myötä tullut “uusi elämä” ei hänen mielestään 

ole millään tavalla huonompi kuin ennen vammautumista ollut “vanha elämä”: 

 

K: Mietitkö sä sitten usein tätä sun vammautumista siis totta kai et se on läsnä mutta muulla 

tavoin? 

V: En enää, en enää et nyt se on niin osa mun elämää. Itseasias että et ainut millä taval se 

ehkä jossain ilmenee, niin mä aina puhun siitä ajasta ennen tätä tapahtumaa ja jälkeen 

tämän tapahtuman et mul on nyt ihan uus elämä enkä ollenkaan sano et on yhtään huonompi. 

Et itse asias mä just sanoin et en mä enää oo varma et vaihtaisinks mä tätä enää edes 

entiseen koska nyt tilanne on jo sellainen että mä oon paljon menettänyt mut ihan äärettömän 

paljon saanut. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 

 

Ennen haastattelujen tekoa kuvittelin, että usko jumalaan tai johonkin muuhun tulisi esiin 

useassa haastattelussa, mutta sain huomata olleeni väärässä. Vain yksi haastateltava toi 

uskonnon esille haastattelussa. Nainen kertoi, että on saanut omasta seurakunnastaan paljon 

ystäviä, ja että siellä ihmiset suhtautuvat häneen “niin hyvin siis kun voi suhtautua”. Toinen 

haastateltava ei puhunut uskonnosta tai seurakunnasta, mutta kertoi, että saadessaan tietää 

sairaudestaan hän oli muiden muassa vihainen jumalalle siinä missä kaikelle ja kaikille 

muillekin. Hän kertoi myös “tehneensä vaihtokauppoja” Jumalan kanssa. Toisaalta usko 

johonkin suurempaan on tuonut hänelle myös lohtua. 

 

V: Kyl mä olin niinku vihanen. Ja vihanen varmaan Jumalalle ja ja kaikille, että et miks 

minulle nyt näin kävi. -- Tämmösiä vaihtokauppoja tuli tehtyä jumalan kanssa niinku just, 

että että jos nyt annat tän kestää niinku niin kauan niin sitten mä niinku lupaan sitä ja tätä ja. 
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Niinkun ihan tälläst lapsellista. Mutta, mutta se oli jollain tavalla olevinaan niinku semmosta 

ehkä itselle toivoa herättävää et jos se nyt tää tää syötti jotenkin niinku menis jotenkin perille 

tai jotain. Että ehkä se nyt ku aattelee nythän mua niinku naurattaa vähän, et voi vitsi et 

kaikkee mäkin nyt aikuinen nainen ja ammatti-ihminen. Niin eihän tämmönen kaupankäynti 

niinku johda tuloksiin, että se ei se ei niinku sit semmosta jumala ei harrasta tämmöstä 

kaupankäyntii tai kuka hän nyt sit onkin. Mä en oo uskonnollinen et se ei oo mun ollenkaan 

pelastus ja ei tulekaan, et mun jumala on nyt joku mikä, mut on nyt kuitenkin olemassa. 

K: Onks se sit auttanu sua kanssa, se et sulla on jonkinlainen jumala? 

V: On se silleen et kuitenkin nää kaupankäynnit ja sit se että kyl mä sit oon saanu semmosta 

jotenkin lohtua. Et tää ei nyt lopu tää elämä sit kuitenkaan lopu siihen että tää on mun 

maatuva keho, et mul on olemassa kuitenkin joku tämmönen sielu tai tämmönen et meil on 

erilaisia näitä kehoja ja meitä sitten elämä kohtelee vähän erilailla. (N1, tule-sairaus) 

 

Vanhemman keruun arkistoteksteissä vuodelta 1988 usko näkyy enemmän. Monet kirjoittajat 

sivuavat uskoaan tai Jumalaa kirjoituksissaan. Yhdessä tekstissä kirjoittaja kertoo saaneensa 

“apua ylhäältä” kestääkseen useat leikkaukset. Toisessa tekstissä taas kirjoittaja uskoo 

vammautumisensa olleen osa Jumalan tahtoa. Tulkitsin arkistotekstin perusteella, että 

kirjoittaja on koko elämänsä ollut liikkeessä, ja lepo on jäänyt hänen elämässään 

toissijaiseksi. Hän on tehnyt suunnitelmia myös eläkkeellä olemiseen, ja on muun muassa 

suunnitellut kutovansa kankaita. Tapahtunut onnettomuus ja sen johdosta vammautuminen on 

pakostakin saanut naisen lepäämään ja hidastamaan tahtiaan: 

 

Kun sitä sen verran tajusi, että on pakko sopeutua tilanteeseen, sanoin: “On Jumalalla 

keinot, panee minut rahan edestä lepäämään kun en muuten osaa.” (Av1, vammautuminen 

auto-onnettomuudessa) 

 

Yllä olevassa lainauksessa tulee ilmi, kuinka kirjoittaja ei suhtaudu vammautumiseen 

välttämättä luopumisena jostakin, vaan pikemminkin muutoksena, johon on sopeuduttava ja 

joka tuo elämään myös jotain myönteistä. Tämänkaltaisiakin kokemuksia aineistossa on:  

vammautumisen kautta monet kirjoittajat ovat löytäneet itsestään uusia puolia. 

Vammautuminen ei siis aina suoraan tarkoita pelkästään luopumista jostakin, vaan se on 

tuonut mukanaan jopa uudenlaisia voimavaroja, esimerkiksi uusia ystävyyssuhteita 

vammaisjärjestön toiminnan kautta. 
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Minä ja muu maailma: vamman näkyvyys ja huomioiduksi tuleminen 

 

Läheisten suhtautuminen vammautumiseen tai sairastumiseen voi olla keskeisenä tekijänä 

koko tilanteen käsittelemisessä. Vammautuminen ei myöskään voi olla vaikuttamatta 

perheenjäseniin ja läheisiin, sillä usein kyseessä on äiti, tytär, vaimo, naisystävä tai ystävä. 

Sillä on siis laajemmat vaikutukset kuin moni tulee ajatelleeksi. Etenkin parisuhteessa ja 

perheen kesken tilanne koskettaa jokaista siihen kuuluvaa.  

 

-- mut ne kovat kipuilut käyny koska totta kai luonnollisesti avioliittoa ajatellen oltiin 

suhteellisen nuori pari ja sehän saneli paljon ja muutti koko meijän avioliiton dynamiikkaa. 

N3, epäonnistunut selkäleikkaus 

 

Analysoimani haastattelut ja kirjoitukset sisälsivät pohdintaa sosiaalisen elämän 

muuttumisesta. Kaikki haastateltavat kertoivat, että heidän sosiaaliset piirinsä olivat 

pienentyneet ja jotkin sosiaaliset suhteet olivat jääneet kokonaan pois. Monilla yhteydenpito 

oli loppunut tai vähentynyt entisten työ- ja opiskelukaverien kanssa. Eräs haastateltava 

kertoo, kuinka työporukan suhtautuminen häneen muuttui, kun hän sai tietää sairaudestaan 

ollessaan työelämässä. Työkaverit eivät enää kysyneet mukaan työporukan yhteisiin 

ajanviettoihin, ja pikkuhiljaa hänet jätettiin tapahtumien ulkopuolelle. Eräs arkistotekstin 

kirjoittaja puolestaan kertoo, kuinka hänen ystäväpiirinsä on pienentynyt, ja vain työkaverit 

jääneet jäljelle. Kirjoittaja ei ole työkyvyttömyyseläkkeellä, vaan hänen on käytävä töissä 

toimeentulon takia. Työstä suoriutuminen vie niin paljon resursseja, ettei hän pysty 

ylläpitämään muita sosiaalisia suhteita. Toinen haastateltava kertoo samanlaisista 

kokemuksista, kuinka omat sosiaaliset piirit pienenivät: 

 

Ensin kävi tietenkin ihmiset, osa ei oo uskaltanu tulla, pelkäs mitä näkee ja sit osa tuli ensin 

ja kävi ja oli mukana muutaman kuukauden sillai kauheen myötäeläen. Sit niit pikkuhiljaa 

rupes tippumaan pois niit ystävyyssuhteita. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 

 

Haastateltavani ovat kokeneet vieraiden ihmisten taholta sekä positiivista että negatiivista 

kohtelua. Jos vamma on näkyvä, vieraat ihmiset saattavat sortua avoimeen tai piilotettuun 

tuijottamiseen. Tällöin ei-vammainen henkilö saattaa tiedostamattaan toiseuttaa vammaisen 

henkilön eli tehdä hänestä epänormaalin tai vieraan. Toisaalta voidaan ajatella, että vamma 

toiseuttaa vammautuneen, sillä näkyvä vamma on merkkinä fyysisestä erilaisuudesta. Jos taas 
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vamma ei näy ulospäin, tuntemattomat sortuvat helposti vamman vähättelyyn. Tällöin 

esimerkiksi invavessan tai vammaisille tarkoitetun parkkipaikan käyttöä saatetaan arvostella 

ja kommentoida kuin se ei vammaiselle kuuluisi. Myös fyysisesti vammautuneen ihmisen 

hidas eteneminen kävellen tai pyörätuolilla työnnettäessä saattaa hermostuttaa ei-vammaisia 

ihmisiä, kuten haastatteluissa kävi ilmi. Monet sanoivat, että ihmisten kärsimättömyys ja 

välinpitämättömyys auttamiseen, esimerkiksi ovien avaamisessa, on hyvin yleistä. Eräässä 

haastattelussa tuli ilmi, että vammaiset saattavat muuttua näkymättömiksi ei-vammaisten 

silmissä. Tämä voi tapahtua erityisesti silloin, kun vammainen tarvitsisi esimerkiksi myyjää 

kaupassa.  Mielestäni tämän kaltainen tilanne kuvaa hyvin sitä, miten vammaiset saattavat 

todella olla näkymättömiä muille ihmisille. Eräs haastateltava sanoo tuntevansa, ettei ole 

muille ihmisille huomion arvoinen. Arkistoteksteissäkin monet kirjoittivat vieraiden ihmisten 

suhtautumisesta vammaan. Kirjoittaja A7 kertoo, kuinka hänen kävellessään ulkopuoliset 

saattavat epäillä hänen olevan alkoholin tai päihteiden vaikutuksen alaisena, koska 

liikkuminen on huonoa. Samanlaisia ikäviä kokemuksia oli muillakin kertojilla:  

 

Käveleminen muuttui todella hankalaksi. Kesälomamatkallani kävin Helsingissä ja siellä 

kävellessäni eräs täysin tuntematon nainen tuli viereeni ja sanoi minulle: "Noin nuori nainen 

ja humalassa keskellä päivää! Häpeäisit!". (Au9, ms-tauti) 

 

Nykyajan suorituskeskeisyys heijastuu myös vammautuneiden ihmisten elämään. Eräs 

haastateltava puhui yleisestä ilmapiiristä, joka vaatii vammaisiakin ihmisiä suorittamaan 

oman osuutensa yhteiskunnassa. Hän kuitenkin mainitsi asian kaksijakoisuuden: vammaiset 

yhtäältä saavat ja toisaalta heidän täytyy kantaa oma panoksensa yhteiskunnalle joko työn tai 

opiskelun muodossa. Kuitenkin samaan aikaan yhteiskunta ei ehkä olekaan valmis tukemaan 

vammaisten panostusta esimerkiksi työelämässä. Tämä synnyttää ristiriitaa, etenkin 

suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa työn arvostus on huomattavan korkea. Kuten 

haastateltava sanoo “suoriutumisen onnistumiseen sen yksilön tasolla niin ei kyl panosteta 

hirveen paljon ollenkaan” (N3, epäonnistunut selkäleikkaus). 

 

Kaikki haastateltavani haluaisivat ei-vammaisten ihmisten ymmärtävän, että vammaiset 

ihmiset eivät ole sen huonompia kuin ei-vammaisetkaan ihmiset. Tylyn käytöksen takana voi 

olla myös epätietoisuutta siitä, miten vammaiseen sitten pitäisi suhtautua. Yksi 

haastateltavista koki, ettei häneen tarvitsisi suhtautua mitenkään eri tavalla kuin ennen 
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vammautumista, mutta se tuntuu olevan monelle ei-vammaiselle hankalaa. Ylipäätään 

vammaisen henkilön kohtaaminen on haastateltavien mukaan vaikea tilanne ei-vammaiselle. 

 

Siinä voi olla semmonenkin näkökulma, että nää terveet  ihmiset ja nää ne ei niinku kans 

tiedä mitä ne sanois ja miten pitäis suhtautua kun ei kukaan sano eikä itsekään osaa sanoa et 

ei muhun tarvi suhtautua yhtään eri tavalla että en mä mikskään oo muuttunu. (N1, tule-

sairaus) 

 

Toisten ihmisten suhtautuminen voi olla semmosta niinku, että ne ei oikein tiedä miten ne 

muhun suhtautuis. (N4, halvaantunut tuntemattomasta syystä) 

 

Sama haastateltava toteaa, että hänestä on tullut enemmän erakko vammautumisen jälkeen. 

Tähän on vaikuttanut myös esimerkiksi se, että kaupoilla käydessä myyjät eivät huomioi 

häntä, vaan puhe suunnataan hänen avustajalleen. Monet ihmiset myös tuijottavat salaa 

pyörätuolissa istuvaa, kun suoraan ei kehdata katsoa. Hän kertoo vielä, että usein muut 

ihmiset suhtautuvat häneen kuin vähä-älyiseen:  

 

-- sitte vasta kun ite aukasee suun -- tai osoittaa sen selvästi vastapuolelle, että mä oon se, 

joka hoitaa sitä asiaa ja joka on niinku vastuussa siitä asiasta, oli sitte vaikka joku lääkärissä 

käynti tai muu, niin tota sit vasta ihmisten suhtautumistapa muuttuu et mun pitää tavallaan 

osoittaa se et mä oon ihan älyllinen olento. (N4, halvaantunut tuntemattomasta syystä) 

 

Saman asian pukee sanoiksi myös toinen keruutekstin kirjoittaja, joka kokee tulleensa 

kohdelluksi lapsena: 

 

Ylimalkainen, joskus loukkaavakin, kohtelu on yleisempää, kuin asiallinen tukeminen. 

Palveluiden maksajina tähän kansanosaan ei suhtauduta liikemaailmasta tutulla "asiakas on 

kuningas" -mentaliteetilla, vaan alentuvasti. Usein puhutaan kuin lapselle, lässyttäen, 

vähätellen, tai kiertoilmauksia käyttäen. Aivan kuin ihmisen liikuntakyvyn taso peilaisi hänen 

sisintään, henkistä minäänsä. (Au7, allerginen astma) 

 

Ylläolevat lainaukset osoittavat myös sen, että usealle ei-vammaiselle sana ‘vammainen’ 

tarkoittaa usein kehitysvammaista ihmistä mahdollisen ruumiillisen vamman lisäksi. 

Mielestäni tällaisissa tapauksissa voidaan puhua vammaisten ihmisten stereotypian 
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yleistämisestä, stereotyyppistämisestä. Stuart Hall kirjoittaa, että stereotypian luomisessa 

“käytetään hyväksi ‘kahtiajakamisen’ strategiaa”, jossa normaali ja hyväksyttävä erotetaan 

epänormaalista ja ei-hyväksyttävästä (Hall 1999, 190–191). Ihmiset laativat stereotypioita 

sosiaalisen ja symbolisen järjestyksen ylläpitämistä varten. Tulkintani mukaan ei-vammaiset 

ihmiset stereotyypittävät vammaisia ihmisiä luokitellen heidät yhdeksi ja samaksi joukoksi, 

jolloin mikä tahansa fyysinen vamma saattaa edustaa myös vammaa kehityksessä ja 

ymmärtämisessä. Hallin mukaan stereotyyppistäminen on usein yhteydessä valtaan ja siihen 

liittyvään eriarvoisuuteen (mt. 192). Tällöin valta kohdistetaan alempiarvoisiin tai sellaisiin 

ryhmiin, jotka on suljettu ulkopuolelle epänormaaleina tai ei-hyväksyttävinä. Voidaan sanoa, 

että ei-vammaiset ihmiset epäävät vammaiselta ihmiseltä oikeuden tulla kuulluksi tai tulla 

kohdelluksi älyllisesti tasavertaisina vain sen takia, että he olettavat fyysisen vamman 

tarkoittavan aina myös henkistä vammaa ja siirtävät tämän oletuksen käytäntöön fyysisesti 

vammaisia ihmisiä kohdatessaan. 

 

Stereotypinen suhtautuminen vammaisuuteen voi juontaa juurensa osittain myös siitä, kuinka 

eri tavalla vammaiset henkilöt esitetään esimerkiksi kirjoissa ja elokuvissa. Vammaisuutta on 

käsitelty elokuvissa hyvin pitkälti negatiivisessa valossa. Vammaisten oikeuksien 

puolestapuhuja, opettaja Richard Rieser toteaa teoksessaan Mustat lasit (2011), että useimmin 

elokuvissa vammaisuus nähdään epänormaalina tilana, oli kyseessä sitten psyykkinen tai 

fyysinen vammaisuus. Rieserin mukaan elokuvissa usein kuvataan yksilön reaktiota 

vammaisuuteen, eli yleensä vammainen henkilö taistelee voittaakseen vammansa, etsii ja 

löytää parannuskeinon vammaansa, on säälitty henkilö, kuvataan passiivisena uhrina tai sitten 

hän on ilkeä, hyökkäävä ja kostonhaluinen, koska kantaa kaunaa vammansa vuoksi. (Rieser 

2011, 13.) Myöhemmin Rieser kirjoittaa vielä, että vaikka elokuvien vammaisissa 

henkilöhahmoissa on myönteisiäkin esimerkkejä, niin silti suurimmassa osassa elokuvia 

vammaista henkilöä ja vammaisuutta käytetään juonikeinona, mikä lähinnä vahvistaa 

kielteisiä stereotypioita (Rieser 2011, 17). Elokuvilla, joissa vammaisia esitetään, on 

vaikutusta sekä vammaisiin henkilöihin itseensä että muihin ei-vammaisiin henkilöihin, ja 

siihen, miten he vammaisiin ihmisiin suhtautuvat. Esimerkiksi stereotypia vammansa 

voittavasta henkilöstä on ongelmallinen, koska se vihjaa lähes minkä tahansa vamman olevan 

voitettavissa. Jos vammaa ei pystykään voittamaan, se vaikuttaa sekä vammaiseen henkilöön 

itseensä että muihin ihmisiin hänen ympärillään. Richard Rieserin mukaan tällainen 

stereotypia voi saada vammaisen henkilön tuntemaan, että hänen pitää olla parempi kuin ei-

vammaiset henkilöt, jotta hän voi saada heidän hyväksyntänsä (Rieser 2011, 73). 
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Eri uskonnoissa vammautuminen on usein nähty rangaistuksena, kuten jo aiemmin olen 

tuonut ilmi. Tämä on varmasti vaikuttanut suhtautumiseen vammaisuuteen varsinkin 1800-

luvulla ja 1900-luvun alkupuolella. Tästä kirjoittaa myös eräs vanhempaan SKS:n keruuseen 

vastannut nainen. Kirjoittaja on elänyt lapsuutensa 1930-luvulla, ja sairastunut polioon 

vuosikymmenen lopulla 12-vuotiaana. Polion seurauksena hänen vasen puolensa halvaantui, 

ja vasen jalka jäi lopullisesti halvaantuneeksi. Hän kertoo, että pienessä maalaiskylässä 

“kylän ämmät” etsivät hänestä syitä sairastumiseen ja vammautumiseen. Hänen 

optimistisuutensa ja iloinen luonteensa nähtiin vammautumisen aiheuttajana, samoin se, että 

hänen äitinsä ompeli hänelle vaaleanpunaisen silkkimekon koulun päättäjäisjuhlaan. 

Vastaustekstin perusteella nainen nähtiin aina ensisijaisesti vammaisena. Hän kirjoittaakin, 

että kylällä häneltä myös odotettiin sen mukaista käytöstä: 

 

Oli ihmisiä, joiden mielestä minun olisi pitänyt istua kädet ristissä nurkassa ja vammautua 

myös henkisesti. (Av2, polio) 

 

Nainen kirjoittaa myös, kuinka hänen ei koskaan odotettu menevän naimisiin ja perustavan 

perhettä – kotikylällä sitä vaihtoehtoa jopa paheksuttiin. Kun hän sitten nuorena naisena meni 

kihloihin, ajateltiin sen johtuvan siitä, että hän oli raskaana. Vanhoillisten käsitysten mukaan 

vammaista naista ei kukaan huolisi vapaaehtoisesti. Muusta aineistostani en löytänyt 

samankaltaisia kokemuksia vieraiden ihmisten suhtautumisesta, joten tätä voi selittää 

vastaajan korkea ikä ja pienellä paikkakunnalla eletty lapsuus ja nuoruus.  

 

Monessa haastattelussa ja arkistotekstissä tuli ilmi myös tyytymättömyys terveysalan 

henkilökuntaan. Yhden arkistotekstin kirjoittaja kertoo vastauksessaan, kuinka hänen 

vammoihinsa ei uskottu julkisessa sairaanhoidossa, ja kuinka esimerkiksi vakuutusyhtiö on 

laiminlyönyt hänen tapauksensa, eikä ole muun muassa maksanut tarpeellisia tutkimuksia.  

 

Nyt 31 vuotiaana menin itse maksavana neurologille, koska edelleenkään kukaan kunnallisen 

puolen erikoissairaanhoidosta ei ole ottanut vakavissaan sanomistani ongelmista. -- Jälleen 

jään asiassani täysin hoitamatta jos en itse maksaen suorita tutkimuksia. (Au6, auto-

onnettomuudesta johtuva niskan retkahdusvamma) 
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Yhdellä haastateltavalla on harvinainen lihassairaus, ja vaikka sairaus on virallinen ja 

diagnosoitu, ovat jotkut vieraat lääkärit yrittäneet kumota diagnoosin ja ehdottaa omia 

tulkintojaan oireista. Haastateltavan mukaan se on erityisesti sairauden alkuvaiheessa 

johtanut epämiellyttävään kohteluun, ja hän on itse joutunut monesti oikaisemaan lääkäriä ja 

kertomaan omasta taudinkuvastaan. Varsinkin terveyskeskuksessa asioidessa sairauden 

harvinaisuus on ongelma lääkäreille, jotka eivät tiedä siitä juuri mitään. Lisäksi hän kertoo 

saaneensa lääkäreiltä osakseen vähättelyä oireisiin ja sairauteen liittyen. 

 

Lääkäreitten kanssa on ollu usein et todella silleen ongelmallista et ne on suhtautuneet koska 

ne ei tiedä tästä niin ne on suhtautunu aika inhottavasti, et se on ollu mulle aika kurja paikka 

monta kertaa. (N2, harvinainen lihassairaus) 

 

Vieraiden ihmisten suhtautuminen näkyy myös niinkin arkisissa paikoissa kuin 

parkkipaikoilla ja yleisissä vessoissa. Jos fyysinen vamma ei näy helposti ulospäin, ovat 

ulkopuoliset ihmiset kärkkäästi kommentoimassa esimerkiksi auton jättämistä inva-paikalle - 

huolimatta tuulilasiin jätetystä parkkiluvasta. Ulkopuoliset saattavat olla halukkaita 

tuomitsemaan vammaisia, jos heidän vammansa ei näy ulospäin. On ehkä luonnollista 

luokitella ihmisiä ei-vammaisiin ja vammaisiin sen mukaan, millaisia tulkintoja ulkopuoliset 

ihmset tekevät heidän ulkonäöstään ja liikkumisestaan. Monet ulkopuoliset tuntuvat 

kaipaavan näkyvää todistetta esimerkiksi kivuista tai siitä, että liikkuminen on jollain tavalla 

vaikeaa. Pyörätuolissa istuvan kipuja ei epäillä, mutta halvaantunutta jalkaa saatetaan 

vähätellä tavalliseksi jalkakivuksi, jota on kaikilla joskus. 

 

Ehdottomasti parempi olla näin [näkyvästi vammainen] kun sillä tavalla että se ei näy päälle, 

ja ihmiset uskoo paremmin jos jotain sanoo, et mie oon sairas, että ihmiset uskoo paljon 

paremmin et on sairas jos se näkyy. (N2, harvinainen lihassairaus) 

 

Sillon ku -- must näky et mä oon halvaantunu niin kyllähän mua sillon pidettiin ihan 

invalidina -- mutta mä oon vaan oppinu selviytymään asioitten kaa, mä oon oppinu 

kävelemään täl tuntopökkelöjalalla, niin se onkin muuttanu selkeesti ihmisten suhtautumista. 

Mä en oo enää invalidi muiden silmissä, näin mä luulen. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 
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Muutama haastateltava kuitenkin mainitsi yleisen suhtautumisen vammaisiin ihmisiin 

muuttuneen hieman parempaan suuntaan. Kuitenkin he kaikki totesivat, että suhtautumiseen 

vaikuttaa paljon ulkonäkö ja esimerkiksi se, kuinka paljon vammaisuus näkyy ulospäin.  

 

Erityisesti yksi haastateltavani puhui vammaisten ja ei-vammaisten maailmoista jakaen ne 

selvästi kahdeksi eri arjen kokemuskentäksi. Haastattelussa hän käytti ilmaisua terveiden 

maailma, joten käytän sitä itsekin. Hänen vammansa ei näy selkeästi ulospäin, joten häneen ei 

välttämättä suhtauduta sairaana tai vammaisena. Ensinnäkin hän koki olevansa näissä 

maailmoissa eri rooleissa: hän kertoi rakentavansa ja ylläpitävänsä “melkein terveen ihmisen” 

roolia liikkuessaan kaupungilla ja yleisillä paikoilla. Haastateltava kertoi rakentavansa 

terveen maailman roolia, joka alkoi aamulla kahvin keittämisellä ja itsensä ehostamisella. 

Meikkaaminen ja laittautuminen oli hänelle tärkeä osa kotoa poistumista ja oman tulkintani 

mukaan sitoi häntä enemmän terveiden maailmaan. Terveiden maailmassa hän koki, että 

siellä hänen on pärjättävä kuin sairautta ei olisikaan tai sitten sairaudelle annetaan vain pieni 

rooli, ja muiden ihmisten annetaan ymmärtää, että kaikki on aina hyvin. Oman heikkouden 

myöntäminen terveiden maailmassa oli hänelle hankalaa, mutta hän koki, että iän myötä 

sekin alkoi helpottua. Vammaisten maailmassa taas hän koki, että omat heikkoudet on 

sallitumpaa näyttää ja silti erilaiset vammaiset voivat olla tasavertaisia keskenään. 

Esimerkiksi avun pyytäminen oli hänelle helpompaa muilta vammaisilta kuin ei-vammaisilta 

ihmisiltä. Haastateltava puhui myös vammaisen ja terveen ihmisen rooleista. Hänen 

mukaansa “vammaisen rooli on kuitenkin kovempi minust kuin terveen”, mutta samalla hän 

totesi, että terveilläkin on oma roolinsa tässä hektisessä, ulkonäköä ja menestymistä 

arvostavassa yhteiskunnassa. Hän kertoo olleensa “hyvin mukana tässä oravanpyörässä”: hän 

oli sairastumisensa aikoihin töissä ja opiskeli samaan aikaan. Sairastumisen myötä työt ja 

opiskelut jäivät väistämättä ja hän toteaakin: “mä kyl tipuin periaatteessa aika korkeelta”. 

 

Se on varmaan ihan osa mun mun et mä en niinku halua sitä jakaa kaikkea sillä tavalla et mä 

olen jotenkin niinku, nyt on tää vammaisten maailma ja terveiden maailma niin on kyl ihan 

selkeesti erilaiset. eri on niissä niin eri rooleissa mun kohalla se on kyl hyvin selkee just kun 

näin et sit kun mä oon, pääsen kotiin niin mä voin oikeestaan niinku semmosen melkein 

terveen roolin heittää pois. En mä tee sillä niin joskus hyvin, hyvin mä en kerkee 

kauppakassia tyhjentää kun mä haluan niinku siis kaikki ja meikit äkkiä pois ja ja jotenkin 

niinku silleen et ‘ah, mä selvisin tänne saakka ja tän päivän voitin niinku putkeen’. (N1, tule-

sairaus) 
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Terveiden maailmaa sivutaan myös eräässä vanhemmassa arkistotekstissä, jossa kirjoittaja 

kertoo eläneensä terveiden maailmassa terveiden ihmisten ehdoilla. Käsitän lauseen niin, että 

kirjoittaja on pärjännyt yhtä hyvin kuin ei-vammaisetkin ihmiset.  

 

Olen elänyt terveitten maailmassa terveitten ehdoilla. Helppoa ei ole ollut koskaan, mutta 

elämältä se on maistunut. (Av2, polio) 

 

Toinen haastateltava ei erottanut selkeästi vammaisten ja ei-vammaisten maailmoja 

toisistaan, mutta hän viittasi ei-vammaisten maailmaan käyttämällä sanaa ulkomaailma:  

 

Enhän mä vieläkään muuten oo kauheesti tuol ulkomaailmas mutta sit vertaistuki kaikki nää 

yhdistystoiminnat kaikki se sellanen missä mä jaksan niin oon mukana. (N3, epäonnistunut 

selkäleikkaus) 

 

 

Kehonkuva: ulkonäkö ja toiminnallisuus  

 

Antropologi Taina Kinnunen toteaa teoksessaan Lihaan leikattu kauneus (2008), että 

ruumiinkuva on sekä kulttuurinen että subjektiivinen. Kinnusen mukaan “[i]hminen peilaa 

normaaliuttaan ja kelpoisuuttaan kulttuurinsa vakiintuneisiin käsityksiin ja ihanteisiin.” 

(Kinnunen 2008, 39.) Jos keho muuttuu radikaalisti, kuten voi tapahtua vammautuessa, 

muutos vie omaa kehoa kauemmas kulttuurin käsityksistä ja ihanteista. Silloin oma 

normaalius ja kelpoisuus joutuvat uudelleen määriteltäviksi, ja kehonkuva ja sen kokeminen 

muuttuu vammautumisen myötä aivan konkreettisesti. Eräs haastateltava kertoi, kuinka hän ei 

toispuoleisesti halvaantuneena enää myöskään hahmota toista puoltaan lainkaan. Tällöin 

esimerkiksi fysioterapiassa tehtävät jumppaliikkeet ovat hyvin vaikeita ja liikkuminen 

ylipäätään voi tuottaa ongelmia.  

 

K: Multa jäi kysymättä toi, että miten vammautuminen vaikutti ruumiinkuvaasi ja 

identiteettiisi. 

V: Ihan ihan hirveesti. Must tuli ihan toispuoleinen. Must tuli -- sitten kun se tuntoaisti tunto 

häviää, niin sitähän et enää hahmota toista puolta. Mähän en vyötäröstä alaspäin hahmota 

mun oikeeta puolta. Se on jännä se on niinku ihan vieläkin mulle sellanen, et mä en pysty 
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niinku et mun on pakko kattoo peilistä ja siltikään mä en meinaa niinku tajuta jotain 

jumppaliikkeitä mitä tehään fysioterapiassa vaikka ja kun ajattelee et yläselän jotain et 

lapaluita pitää laittaa niinku yhteen niin mä en niinku se ei mee tonne mun aivoihin mä en 

saa niinku sitä liikettä toteutettu. Et se oikeesti siis kehonkuva se hävis oikeesti jo ihan 

pelkästään se kehollisuuskin muuttu ihan toisenlaiseks. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 

 

Lisäksi oma ulkomuoto saattaa muuttua niin paljon, ettei muutosta osaa hahmottaa kunnolla. 

Eräs haastateltava kertoo, kuinka sairaus ja siihen kuuluva lääkitys muuttivat hänen 

ulkonäköään: ennen hoikasta ja liikunnallisesta, ulkonäöstään huolehtivasta naisesta tuli 

“harmaa hiirulainen”, joka kärsii lisäksi kortisonin aiheuttamasta rajusta painonnoususta. 

Haastateltava sanoo vielä, ettei ole vieläkään sopeutunut muuttuneeseen ulkonäköönsä. Sama 

haastateltava kertoo myöhemmin, että kokee oman kehonsa ja kehonkuvansa muuttuneen 

sairauden myötä ja nimenomaan sellaiseksi, josta hän ei pidä ja jonka kanssa hän ei ole sinut. 

Toisaalta haastateltava erotti identiteetin ja kehonkuvan toisistaan, jolloin hän koki 

sairautensa ja vammautumisensa vaikuttavan kehonkuvaan ja sitä kautta identiteettiin. 

 

K: Tääkin on nyt tullu tässä useaan kertaan esiin, mut jos mä nyt vielä kysyn, että millä 

tavoin sun sairaus on yhteydessä sun identiteettiin. 

V: No tuota sanotaan niin että mun mielestä se on ehkä sen ruumiinkuvan kautta, se on aika 

suuressa yhteydessä mut sitte taas niinku ehkä täs arjen elämässä vaikka oonkin silleen että 

joutuu niinku toinen avustaa ja muuta mut ehkä mä oon jollain tavalla niinku kuitenkin 

tottunu siihen että mun elämäni on tämmöstä. Et mie en niinku sitä sure et se on ainoastaan 

toi et miten mie olen muuttunu, mun keho on muuttunu. -- Niin voiks sen jotenkin rajata 

sillee? Mun mielestä ainakin jos on kaks asiaa, että ruumiinkuva ja identiteetti. (N2, 

harvinainen lihassairaus) 

 

Toinen haastateltava kertoi, että hän koki ulkonäkönsä jollain tavalla puutteelliseksi 

vammautumisen takia:  

 

K: Joo. Miten sitten sun suhde sun kehoon, onks se muuttunu? 

V: No on se muuttunu. Tavallaan ne muutokset mitä tulee kehoon tän vamman myötä niin niin 

ja elämän myötä niin ne on ehkä vähän rajumpia kun mitä ihan vanhenemisessa tulis ja tota 

toisaalt mun on ehkä helppo hyväksyä ei oo sitä semmosta välttämättä semmosta painetta 

itelläkään että tota  pitäis olla jonkun tietyn kaavan mallinen mutta sitte taas, niin niin no 
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sitte ei taas toisaalta tunne itteään yhtään semmoseks naiselliseks. (N4, halvaantunut 

tuntemattomasta syystä) 

 

Haastattelujen perusteella vammautuneet naiset eivät ole irrallaan nykypäivänä vallitsevasta 

ulkonäkökeskeisestä kulttuurista huolimatta siitä, onko heille mahdollista pyrkiä vastaamaan 

vallitsevia ulkonäkökäsityksiä. Kaksi haastateltavaa mainitsi painonnousun olevan 

vammautumisen aiheuttamaa. Molemmille painonnousu ja sen myötä muuttunut ulkonäkö oli 

hankala asia käsitellä, ja he kokivat sen suurimpana ulkonäköön negatiivisesti vaikuttavana 

seikkana. Marjo-Riitta Reinikainen referoi artikkelissaan Sharon Stonen näkökantaa, jonka 

mukaan naisia ja naisruumiita arvostellaan lähinnä ulkonäkökeskeisesti. Myös naiset itse 

osallistuvat tähän arvosteluun. Stone myös antaa ymmärtää, että tytöille opetetaan, kuinka 

heidän arvonsa on riippuvainen heidän ulkonäöstään. (Reinikainen 1999, 346.) Näin ollen ei 

ole vaikea kuvitella, kuinka omasta mielestä negatiiviseen suuntaan muuttunut ulkonäkö 

vaikuttaa myös kokemukseen omasta itsestä. 

 

Kehon muuttuminen voi joissain tapauksissa johtaa myös yksilön toiminnallisuuden 

muutokseen ja nimenomaan sen vähenemiseen. Toiminnallisuuden väheneminen puolestaan 

voi johtaa fyysisiin rajoitteisiin arjessa. Vammautumisen ja fyysisten rajoitteiden takia monet 

käyttävät arjessaan erilaisia apuvälineitä. Esimerkiksi harvinaista lihastautia sairastava nainen 

kertoi, että hänellä on sairauden takia kotona käytössään kävelykepit, joilla hän liikkuu 

asunnossa. Kodin ulkopuolella hän käyttää pyörätuolia. Toisella haastateltavalla on 

käytössään katetrointivälineet, joiden käytön hän pystyy hoitamaan itse. Liikkumiseen hän ei 

tarvitse apuvälineitä. Yhden haastateltavan puoliso toimi hänen omaishoitajanaan, toisella 

taas kävi useampi avustaja päivän aikana. Kehon muutoksista johtuva avun tarve voi johtaa 

suuriinkiin muutoksiin arjessa, jos päivittäiset toimet eivät onnistu ilman toisen ihmisen apua. 

Avun tarve on yksilöllistä, eivätkä kaikki vammaiset tai vammautuneet välttämättä tarvitse 

päivittäistä apua ulkopuolisilta. Apuvälineistä kerrottiin jonkin verran myös 

arkistoaineistossa. 

 

Kulkiessani ensimmäisiä kertoja rollaattorin kanssa kaupungilla, monet tuttavani lausuivat 

säälinsä ääneen: "Oletko sä noin huonoon kuntoon mennyt?" Se, että itse koin rollaattorin 

käyttöönoton liikuntakykyni kannalta edistyksenä - aloin taas päästä ulos seinien sisältä; 

tekemään vaikka vain pienenkin lenkin - ei oikein saanut ymmärrystä. Rollaattoriahan 

käyttävät ikäloput, todella huonokuntoiset ihmiset. (Au7, allerginen astma) 
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Arkistoteksti osoittaa, kuinka kirjoittaja itse kokee rollaattorin käyttämisen vain 

liikuntakykyään ja sitä kautta hyvinvointiaan edistävänä tekijänä, mutta tuttavien silmissä 

rollaattori näyttäytyy ensisijaisesti huonon liikuntakyvyn merkkinä. 

 

Kipu arjen rajoitteena 

 

Vammautumiseen liittyy monessa tapauksessa myös kipuja. En haastatteluissa keskittynyt 

tarkemmin haastateltavien kipukokemuksiin, mutta kaikki haastateltavat kertoivat, että heillä 

on päivittäin kipuja, jotka rajoittavat heidän fyysistä toimijuuttaan. Sama tuli ilmi myös 

arkistoteksteissä. Yksi haastateltavista kertoi, että hänellä on oma kipulääkäri, jonka 

pääasiallinen tehtävä on löytää hänelle kipulääkitys, jotta kovia kipuja tulisi harvemmin tai 

parhaassa tapauksessa ei ollenkaan. Lääketieteen tohtori ja kivunhoidon asiantuntija Anneli 

Vainio kirjoittaa artikkelissaan Kipu ja kieli, kuinka kipu vaatii sekä tunnistamista että 

tunnustamista. Jos kipua ei tunnusteta, se voi saada kipua tuntevan jopa torjumaan kipunsa. 

Jos hoitohenkilökuntaan kuuluva kieltää potilaan kivun olemassa olon, hän kieltää potilaalta 

myös myötätunnon. (Vainio 2018, 30.) Akuutti kipu muuttuu krooniseksi sen jälkeen, kun 

kipua kestää yli 2-3 kuukautta (Kalso 2018, 110). Näin ollen kaikki haastateltavat ja keruisiin 

vastanneet kärsivät kroonisesta kivusta. Pitkään kestävällä kivulla on monia vaikutuksia: se 

rajoittaa toimimista ja elämästä mielekästä elämää. Krooninen kipu on usein yhteydessä 

unettomuuteen ja jopa masennukseen. (Vainio 2004, 67–69.)  

 

Terveyden ja hyvinvoinnin lehtori Maj-Britt Eloranta on pro gradu -työssään nostanut esiin 

sen, että kivuilla on vaikutusta päivittäiseen mielialaan (Eloranta 2002, 11). Vaikeat kivut 

vaikuttavat mielialaan laskevasti ja lisäävät muun muassa ärtyneisyyttä.  Mielestäni siis 

fyysisesti vammautuneilla henkilöillä on ikään kuin kaksinkertainen taakka kannettavanaan: 

vammautumisen lisäksi usein toistuvat kivut vaikuttavat elämänlaatuun ja altistavat 

sairastumista masennukseen. Eräs haastateltava kertoi suoraan, että oli vammautumisen 

jälkeen saanut diagnoosin keskivaikea masennus. Myös yhdessä arkistotekstissä vastaaja 

kertoo, kuinka hän on joutunut liikenneonnettomuuteen 17-vuotiaana. Hänen hoitamaton 

niska- ja aivovammansa aiheuttivat muiden oireiden lisäksi päivittäistä kipua edelleen 31-

vuotiaana eikä hän pysty enää toimimaan samalla tavalla kuin ennen onnettomuutta.  
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Miksi kukaan ei uskonut että olkapääni oli todella kipeä? Jos niskan retkahdusvamma olisi 

aikanaan tutkittu kunnolla, eikä jätetty “mitään ei ole tehtävissä” lauseeseen, olisin varmasti 

paremmassa kunnossa. (Au6, auto-onnettomuudesta johtuva niskan retkahdusvamma) 

 

Myös haastatteluissa kipu tuli esiin, vaikka useissa varsin lyhyesti. Kipua kuvataan yleensä 

hyvin voimakkaana, eikä kipulääkitys välttämättä vie kipuja täysin pois, vaikka se 

helpottaisikin elämää. 

 

Mul on hirvittävän kovia kipuja, jolloin mie en voi tehdä muuta kun mie vaan itken et siihen 

ei niinku auta kun se menee jotenkin yli sen homman niin sit se tulee niin kova. Niin tietysti 

sillon se tuntuu todella kurjalta, että sillon sillon on aika vaikee niinku löytää mitään 

semmost kovin helpottavaa asiaa siihen mutta. Et onneks ne sitten kipulääkkeet, mul on hyvin 

vahva lääkitys et tota kyl ne sit aina jossain vaiheessa auttaa mut se että nukun yöt erittäin 

huonosti ja just näitten kipujen takii. (N2, harvinainen lihassairaus) 

 

Mul oli ihan valtavat kivut ja ennen ku ne saatiin hallintaan, tietysti ensin meni hirveesti 

lääkkeitä mut eihän ne vie hermosärkyy kokonaan pois. Sit piti löytää niit muita 

kivunhallinnan keinoja -- Mul on aamut hirveen kivuliaita ja vaikeita ennen kun mä pääsen 

pääsen saan lääkkeet tehoomaan ja muuta. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 

 

Eräs haastateltava kuvailee kipuaan kutsumalla sitä “kaveriksi”. Mielestäni tämä osoittaa 

hänen suhtautuvan kipuun asiana, josta ei lääkkeistä huolimatta pääse eroon. Kipu on läsnä 

jokapäiväisessä arjessa, ja tuo omat rajoitteensa kaikkiin päivittäiseen elämään. 

 

Mulla on aika vahva kipulääkitys mä en pärjää ilman kipulääkitystä. Mulla on selässä niitä 

kulumia, ja nyt on polvissa ja käsissä ja ja. Että mul on niinku se kipu on niinku se mun 

kaveri. (N1, tule-sairaus) 

 

Sairauden ja kivun kokemuksen on ajateltu olevan muut ulossulkeva asia. Se jää kaiken 

sellaisen ulkopuolelle, josta voidaan kommunikoida ja joka on sosiaalisesti olemassa. 

(Utriainen & Honkasalo 2004, 39.) Tämä näkyy myös aineistossani, sillä varsinkin 

arkistoteksteissä kipu mainitaan lähes ohimennen eikä sille anneta paljon tilaa teksteissä. 

Esimerkiksi reumaa sairastava nainen on kärsinyt kivuista todennäköisesti koko sairautensa 
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ajan. Kuitenkin hän arkistotekstissään tuo kivun kokemuksen esiin pari kertaa lyhyesti, ja 

vain yhden kerran hieman pidemmin kerrottuna: 

 

Olin puoli vuotta kuullut joka taholta kuinka matala kipukynnys minulla on. Nyt se selvisi 

kuinka matala. Minulle sanottiin ettei yksikään ns. terve jolla on vastaava pullistuma selässä 

olisi pystynyt laittamaan edes sormenpäitään lähellekään lattiaa. Reuma nostaa 

kipukynnystä, tottumus kipuun. (Au12, reuma) 

 

Naiseus ja seksuaalisuus 

 

Käsittelen naiseutta ja seksuaalisuutta pelkästään haastatteluvastausten perusteella. 

Arkistoaineistossa vastaajat eivät maininneet naiseutta tai seksuaalisuutta oikeastaan 

lainkaan. Uudemmassa arkistokyselyssä seksuaalisuutta ei mainitu millään tavoin erikseen, 

mutta keruun johdanto on melko lyhyt, eikä nosta esiin muitakaan teemoja. Sen sijaan 

vuonna 1988 toteutettu kysely antaa yhdeksi kirjoitusaiheeksi seksuaalisuuden 

(“seksuaalisuus, ilo vai ongelma”, ks. liite 2). Tästä huolimatta yhdessäkään aineistooni 

valikoidussa tekstissä ei kirjoiteta seksuaalisuudesta, mikä on mielenkiintoista. Yhtenä syynä 

voi tietysti olla aikakausi; 1980-luvulla seksuaalisuus miellettiin yksityisasiaksi, ja varsinkin 

iäkkäämmille vastaajille siitä kirjoittaminen on voinut osoittautua vaikeaksi. Fyysisellä 

vammautumisella on suuri vaikutus myös naiseuden kokemiseen. Kun oma vartalo muuttuu 

nopeasti ja hallitsemattomasti, muutokset voivat tuntua niin suurilta, että kehoon uudelleen 

sopeutuminen vaatii aikaa. Tällöin myös oma naiseus saattaa jättäytyä taka-alalle ja sen 

uudelleen löytäminen voi olla vaikeaa. Monet haastateltavani kertoivat, että naiseus on 

kuitenkin edelleen olemassa heissä ja kaksi kertoi löytäneensä sen uudelleen vammautumisen 

jälkeen. 

 

Mä en oo pelkkä vammanen mä oon vammanen nainen kyllä -- mä pidän siitä [naiseudesta] 

nyt kynsin hampain kii, se on jotenkin mun ainoo voimavara. (N1, tule-sairaus) 

 

Kyl mä kuitenkin koen myös olevani nykysin nainen vaikka mä olen vammautunut nainen. -- 

[Naiseus] tuli sit takasin kuitenkin et kyl sen jälkeen sit kun pääs käsittelemään niitä asioita 

niin kyl mä oon ihan vahvasti nainen. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 
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Monesti vammautuneita ja vammaisia ihmisiä luokitellaan yhteiskunnassa sukupuolettomiksi, 

jolloin naiseus tai mieheys jää taka-alalle jopa niin totaalisesti, etteivät muut ihmiset odota 

vammaisten ja vammautuneiden pystyvän tai haluavan toteuttaa naiseutta tai mieheyttä. 

Vammaisuus sanelee kuitenkin paljon naiseutta, koska sekin on viime kädessä yhteiskunnan 

valtaväestön määrittämä ominaisuus. Naiseus voi myös olla kadoksissa, vaikka se ei näkyisi 

ulospäin. Yhdellä haastateltavalla vamma vaikutti hyvin vahvasti tunnottomuutena vyötäröstä 

alaspäin. Tällöin ulkopuolisille vamman koko laatu ei näy ulospäin, mutta henkilö itse tuntee 

olevansa poikkeuksellinen tai jopa vajavainen nainen.  

 

Naiseus oikeesti, jos mä niinku ajattelen jo ihan ensin omakohtasesti, sehän koki minus ihan 

hirveen sehän oli mulle ihan romahdus enhän mä enää ollu nainen. Jos ajattelet että 

vyötäröst alaspäin sulla ei oo mitään tuntoo ni ja sit se vähäinen tunto, mikä jossain oli niin 

se oli vaan yhtä kivun tuntoa, niin kylhän siin aika hirvee osa vietiin naiseutta. Et vaikka se ei 

näkyny ulospäin, sekin oli niin jännä et kun sitähän ei nähny kukaan. Siis näkyhän se 

tietenkin liikkumisena mut et oikeesti se ihan ihan naiseuden muuta kun se et sä nilkutat ja 

oot väärä ja et täytäkään sitä tavallisen ihmisen normia mikä sun pitäis täyttää et sillä 

tavallahan se naiseus poikkes. Et ethän sä ollu enää yhteiskunnas omasta mielest ihmisten 

silmissäkään sellanen nainen sä olit vaan sä olit vaan ihminen. (N3, epäonnistunut 

selkäleikkaus) 

 

Vaikka eräs haastateltava kokee olevansa “enemmän nainen” kuin parikymmentä vuotta 

aikaisemmin, toteaa hän kuitenkin että oli nuorempana naisellinen nainen ja haluttu nainen - 

ominaisuuksia, joita hän ei enää liitä omaan kehoonsa. Toinen haastateltava taas kokee, että 

sairaus syrjäyttää naiseuden: 

 

Sairaus tuo siihen [naiseuteen] oman lisähommansa, että on aika vaikee pysyy naisena kun 

on sairas, pysyis semmosena viehättävänä kaikin tavoin kun sit kuitenkin koko aika joutuu 

pyytää toiselt apuu ja semmosta niin kyl se syö, ei sille minkään voi. (N2, harvinainen 

lihassairaus) 

 

Haastateltava viittaa tässä myös parisuhteeseensa ja parisuhteisiin yleensä: kun toinen 

sairastuu ja toisesta tulee hoitaja, on vaikea säilyttää suhde ensisijaisesti parisuhteena. Suhde 

saattaa lipsahtaa hoidettava-hoitaja -suhteeksi, jos vammautunut osapuoli joutuu pyytämään 

jatkuvasti apua. Toisaalta hän toteaa myöhemmin, että “jos suhde on hyvä, niin kyl se sen 
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[sairauden] kestää”. Toinen haastateltava puolestaan arvelee, että hänen ja hänen miehensä 

parisuhteen pelastus oli se, ettei miehestä tullut haastateltavan hoitajaa missään vaiheessa. 

 

Eräs haastateltava jakoi vammaisten ja ei-vammaisten maailman kahtia: “vammaset 

hyväksyy mut niinku naisena ja mä voin olla naisellinen” (N1, tule-sairaus). Muiden 

vammaisten seurassa hän voi olla oma itsensä ja olla niin nainen kuin vain voi ja haluaa olla. 

Sen sijaan ei-vammaisten keskuudessa hän on ensisijaisesti vammainen, ja vasta sen jälkeen 

kaikkea muuta. Sosiologi Marjo-Riitta Reinikainen kirjoittaa artikkelissaan, että vammaisten 

naisten kokemus omasta naiseudesta näyttää liittyvän joko siihen, että vamma tai 

vammaisuus on mahdollista peittää tai siihen, että nainen kyseenalaistaa ja mahdollisesti 

hylkää perinteiset naisellisuuden ulkonäkönormit (Reinikainen 2004, 194). Yksikään 

haastateltava ei tulkintani mukaan hylännyt perinteisiä naisellisuuden ulkonäkönormeja, vaan 

monet käyttivät niitä nimenomaan vertailukohtina omaan ulkonäköönsä ja olemukseensa. 

Haastateltavat tiedostivat oman poikkeavuutensa suhteessa nykykulttuurissa esillä oleviin 

naiseuden ja naisellisuuden kriteereihin.  

 

Naiseus saattaa aiheuttaa myös ristiriitaisia tuntemuksia. Tietyssä iässä ihmisiltä odotetaan 

yleensä tiettyjä asioita, kuten perheen perustamista tai työelämässä olemista ja siinä 

etenemistä. Etenkin naisilta odotetaan sopivan kumppanin löytämistä ja lasten hankkimista  

Eräs haastateltava kertoo, kuinka nämä odotukset eivät tunnu koskevan häntä, koska hän ei 

ole samalla viivalla ei-vammaisten kanssa. Toisaalta hän on helpottunut siitä, että 

ulkopuolelta ei tule odotuksia, jotka hän on itsekin jo hylännyt oman itsensä suhteen. 

Toisaalta häneen suhtaudutaan kuin sukupuolettomaan ihmiseen, minkä hän kokee 

negatiivisena: 

 

K: No niin hetkinen. Niin kun puhuttiin noista ulkopuolelta tulevista odotuksista tai mitä sä 

sanoit että tuntuu että niitä odotuksia ei oo, niin turhauttaako se että tavallaan että kukaan ei 

oleta että sä - ? 

V: No tavallaan se on helpotus ehkä mä en itekään odota enää niit tai mul ei oo enää niitä 

ajatuksia siitä elämänkulusta mitä sillon aikasemmin oli mutta sit ehkä se jollain tavalla 

myös loukkaa että ei niinku suhtauduta normaalina ihmisenä ja normaalina naisena. (N4, 

tuntemattomasta syystä halvaantunut) 
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Asia on siis kaksijakoinen: toisaalta haastateltava jätetään niin sanotusti normaaliksi koetun 

naiseuden ulkopuolelle, minkä hän kokee loukkaavana ehkä siksi, koska tällöin muut 

päättävät hänen naiseutensa ilmaisun hänen puolestaan. Toisaalta haastateltava on helpottunut 

siitä, ettei hänelle aseteta samoja tavoitteita ja päämääriä kuin ei-vammaisille naisille, koska 

hänelle ne olisivat vaikeat, ellei suorastaan mahdottomat, toteuttaa. Osaltaan tähän 

vaikuttavat varmasti yhteiskunnan tarjoamat roolit vammaisille naisille. Yhteiskunta 

yksinkertaistaa vammaisen naisen subjektina kapeaan rooliin, johon ei kuulu työssäkäynti, 

avioliitto tai äitiys. Vammaisille ei ole tarjolla niin sanottuja aikuisten rooleja, vaan heidät 

alennetaan lähes lapsen tasolle vailla oikeuksia tai vastuita. Jos nainen vammautuu, hänelle ei 

osoiteta enää odotuksia oman elämänsä suhteen.  Kuten Marjo-Riitta Reinikainen (2007) 

kirjoittaa: “Mikäli vammaisiin naisiin kohdistuu alhaisemmat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset 

rooli- ja osallistumisen odotukset kuin vammaisiin miehiin, vammaisille naisille voi tällöin 

tarjoutua rajoittuneemmat toimintamahdollisuudet kuin vammaisille miehille.” (Reinikainen 

2007, 13.) Mikäli siis odotuksia ei ole, ei ole myöskään väyliä tai keinoja omien roolien ja 

oman osallistumisen lisäämiseen.  

 

Haastatteluissa sivuttiin myös seksuaalisuutta ja sen muutosta vammautumisen jälkeen. 

Vammaisten ihmisten seksuaalisuus on aina nähty asiana, jota täytyy kontrolloida. 

Kontrollointi on tapahtunut yleensä terveydenhuollon kautta, sillä ammattilaisten ja 

asiantuntijoiden näkemykset muokkaavat paljon yleistä näkemystä vammaisten henkilöiden 

seksuaalisuudesta ja sen toteuttamisesta. Kuten Susan Eriksson kirjoittaa artikkelissaan, 

vammaisia ihmisiä ei välttämättä rohkaista lainkaan toteuttamaan seksuaalisuuttaan. 

Vammautumisen ajatellaan jotenkin syrjäyttävän seksin ja seksuaalisuuden, aivan kuin 

vammaisuus ja vammautuminen johtaisivat seksuaalisuuden täydelliseen katoamiseen. 

Erityisesti tämä koskee kehitysvammaisia henkilöitä, jotka koetaan mieleltään ja haluiltaan 

lasten kaltaisiksi ei-seksuaalisiksi ihmisiksi. Samoin tuntuu olevan vammautuneiden 

kohdalla: fyysinen vammautuminen johtaa yleisen mielikuvan mukaan seksuaalisuuden 

katoamiseen tai kyvyttömyyteen joko tuntea seksuaalisuutta tai toteuttaa sitä. Yhtenä syynä 

voi olla se, että naisen seksuaalisuus on edelleen kytköksissä reproduktioon, kuten 

yhteiskuntatieteilijä Tuula Juvonen toteaa (Juvonen 2006, 75). Karkeasti sanottuna tämän 

ajatuksen mukaan vain reproduktiivinen naisen ruumis nähdään seksuaalisena, ja näin ollen 

naiset, joiden ei odoteta lisääntyvän, eivät täytä seksuaalisen ruumiin määritelmää. Usealla 

haastateltavalla seksuaalisuus ja seksuaalinen kanssakäyminen oli jatkunut vammautumisen 

jälkeenkin, tosin luonnollisesti kaikki vastaajat kokivat seksuaalisuuden muuttuneen. Yksi 
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vastaajista oli joutunut luopumaan seksuaalisista kokemuksista vaikean fyysisen vammansa 

takia. Hän kertoo hyväksyneensä asian, vaikka se ei ole ollut helppoa. Muut haastateltavat 

kertoivat seuraavaa: 

 

Niinku seksuaalisuuteen silleen, että tota se ei oikeastaan sillon vaikuttanu kun mulla on ollu 

se parisuhde olemassa jo. Et tosi tälläset niinku rakastelussa niin pieniä rajotteita koska 

ääriasentoja ja jotain tälläsiä jos on ollu oikein kipee niin sit on kyllä selänkääntö ollu ollu, 

et kyl se niinku semmosia. (N1, tule-sairaus) 

 

No sanotaan että jos ei sairaus sitä [seksuaalisuutta] muuta niin kyl mie ihmettelen jos on 

nimenomaan joku vakava sairaus kysymyksessä että ja ja siin on just se että kestääkö se 

toinen puoliso sen. Että jos on niinkun oikee oikeesti rakastunu niin se kestää, mut jos se 

suhde voi jo muutenkin huonosti niin sanosinpa että se ei kestä koska siin 

[vammautumisessa] tulee kaikkee sellast et ei voi olla kuin jossain yhdessä määrätyssä 

asennossa tai kun toiseen sattuu ja kaikkee tällasta että kyl se kyl se muuttaa tosi paljon sitä. 

et jos suhde on hyvä niin kyl se sen kestää ja sit pystyy aina niinku olee niinku 

kekseliäisyydellä pystyy montakin estettä voittamaan -- Se on vaatinu kyllä jo hyvän suhteen 

ennen sairastumista koska siit tulee niin paljon ja sitte jos on just joku pyörätuoli-ihminen ja 

sil on paljon kivuliaita paikkoja niin voihan sen vaan kuvitella et se ei oo ihan helppoo ja sit 

siihen vielä lisätään vanheneminen naisella tai niinku miehelläkin, tietenkin, se on selvää että 

mun mielestä se vaatii ihan hirveesti semmosta keskusteluu ja hyvää parisuhdetta mutta 

muuttunut on. (N2, harvinainen lihassairaus) 

 

K: Tota, tää nyt menee aika paljon ton kans päällekkäin, mutta miten koet itsesi naisena? 

V: Hmm juuri vammasena naisena ja just just siihen se niinku sanelee kun se on minust niin 

jännä asia, et kun se ei näy päällepäin. Mut mun vamma vaikuttaa niin vahvasti vyötäröstä 

alaspäin minun sisuskaluihini genitaalialueella. Mulhan on koko genitaalialueet lopun ikää 

tunnottomat ni se on jo niin iso asia et jos mä niinku ajattelen jo nyt voidaan mennä samal sit 

jo tietyst sinne avioliiton puolelle niin kylhän se on ollu iso tekijä meille myös avioliitossa, 

koska tota enhän mä oo enää sen selkäleikkauksen ensimmäisen selkäleikkauksen jälkeen niin 

enhän mä oo enää voinu kokee seksuaalisuutta samal taval ku terveenä mutta se ei poissulje 

seksuaalisuutta sit heti perään. 

K: Niin et se on vaan muuttunu. 

V: Se on muuttunu, seksuaalisuus on muuttunu mut edelleen on olen voimakkaasti luojan 
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kiitos et oon huomannu sen, että seksuaalisuus on päästä kiinni ja hyvin pitkälle korvien 

välis. Ja tietysti sit se että ollaan löydetty puolison kaa taas taas niinku ne omat tapamme 

niinku toteuttaa meijän se meijän meidän niinku naisena ja miehenä meijän parisuhdetta 

seksuaalisesti. (N3, epäonnistunut selkäleikkaus) 

 

Vammaisten ja vammautuneiden naisten kohdalla tulee muistaa, että jokaisella yksilöllä on 

oma seksuaalisuutensa. Kun vammaiset naiset kertovat seksuaalisuudestaan, kertovat he siitä 

usein vammansa kautta. Seksuaalisuutta määrittää vahvasti esimerkiksi kehon fyysinen 

kyvykkyys, ja monet vammaiset naiset tuovat sen itse ilmi (esim. Eriksson 2015, 175.) Tämä 

käy ilmi myös ylläolevista haastattelulainauksista, joissa haastateltavat tuovat esiin sairauden 

mukanaan tuomat kivut, muutokset ja rajoitukset, ja miten niiden vaikutusta parisuhteeseen ja 

seksuaalisuuteen ei voi välttää. Haastatteluissa tulee ilmi parisuhteen suuri merkitys 

seksuaalisuudelle. Luotettava ja vakaa parisuhde on varmasti yksi tekijä, joka mahdollistaa 

naisen seksuaalisuuden säilymisen myös vammautumisen jälkeen. Usealla haastateltavalla oli 

parisuhde jo ennen vammautumista, mikä on varmasti vaikuttanut heidän kokemuksiinsa 

omista parisuhteistaan. Haastatteluista käy ilmi, että haastateltavat ovat puolisoidensa kanssa 

yhdessä sopeutuneet muuttuneeseen parisuhteeseen ja etsineet tapoja, joilla parisuhdetta voi 

edelleen toteuttaa, vaikka fyysisiä tai muita rajoitteita on tullut.   
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5. Lopuksi: kertomusten moniäänisyys 

 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia fyysisesti vammautuneiden naisten kokemuksia ja 

kertomuksia omasta vammautumisestaan. Aineistona olen käyttänyt neljää haastattelua ja 

yhteensä kahtatoista Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon lähetettyä keruuvastausta. 

Kirjoituksista viisi on kerätty vuonna 1988 järjestetyn Invalidiperinne -keruun tuottamista 

vastauksista ja loput seitsemän vuonna 2014 järjestetyn Vammaisena Suomessa -keruun 

aineistosta. Olen käyttänyt haastattelu- ja arkistoaineistoja rinnakkain, jotta saisin 

mahdollisimman kattavasti tietoa fyysisen vammautumisen tuottamasta muutoksesta naisen 

elämässä. Vammaisuus ei ole uusi tutkimusaihe etnologiassa ja antropologiassa, mutta 

aiemmassa suomalaisessa tutkimuksessa ei ole tarkastellut vammautumiseen ja sen 

aiheuttamaan muutokseen liittyviä kokemuksia muutoin kuin aivovammapotilaiden kohdalla 

(Marttila 2014). Vammaisten naisten tutkimisen koen tärkeäksi, koska vammaisten tutkimus 

on varsinkin historiassa painottunut miesten tutkimiseen.  Vammaisuutta on pitkään tutkittu 

vammaisten henkilöiden ulkopuolelta, ja siksi minulle on ollut tärkeää, että saan 

kysymyksiini vastauksia suoraan vammaisilta naisilta itseltään. Tämä ei vie vammaisuuden 

tutkimusta kokonaan vammaisryhmän sisälle, koska en itse ole vammainen nainen. 

Mielenkiintoni vammaisuuteen on kuitenkin syntynyt omista lähtökohdistani, sillä veljeni 

syntyi vaikeasti vammaisena ja olen ollut tekemisissä vammaisuuden kanssa lapsesta lähtien 

sekä myös työskennellyt vammaisten ihmisten kanssa. 

 

Näkökulmasta riippuen vammaisuus voidaan määrittää joko yksilön tai yhteisön ja 

yhteiskunnan kautta. Vammaisuuden yksilöllinen malli on kuitenkin kapea ja palauttaa 

vammaisuuden syyt ja seuraukset pelkästään yksilöön eikä ota huomioon yhteiskunnan 

vaikutuksia. Vammaisuuden sosiaalinen ja yhteiskunnallinen malli sen sijaan tarkoittaa, että 

vammaisuus ei ole yksilön henkilökohtainen tragedia, vaan myös yhteiskunnalla on osansa 

vammaisen ihmisen elämässä ja siinä, miten vamma sitä määrittää. Esimerkiksi 

apuvälineiden kanssa kulkemisen helppous tai vaikeus määrittyy osittain yhteiskunnan 

toimien mukaan, esimerkiksi siten, mahdollistavatko kadut pyörätuolilla liikkumisen ja 

pääseekö keppien kanssa kulkeva julkisiin rakennuksiin. Myös vammaisten henkilöiden 

oikeuksia koskeva yleissopimus määrittää vammaisuuden seuraukseksi vammaisten 

henkilöiden ja erilaisten asenteista ja ympäristöstä johtuvien esteiden välillä tapahtuvasta 

vuorovaikutuksesta (FINLEX 27/2016). 
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Halusin tarkastella tutkimuksessani sitä, kuinka fyysisesti vammautuneiden naisten elämät 

ovat muuttuneet vammautumisen jälkeen ja miten he kertovat muutoksesta ja arjestaan. 

Kysymys on hyvin laaja, ja kattaa monet elämän osa-alueet. Vaikka kertojat kuvailivat 

kokemustaan  vammautumisista, jotka tapahtuivat yksittäisissä kehossa ja elämissä, 

kirjoitukset ja haastattelut osoittivat, että vammautuminen vaikutti myös heidän läheisiinsä 

sekä ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. Niin vammautuneen kuin läheistenkin on 

sopeuduttava muuttuneeseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi vammautunut äiti tai puoliso ei 

voi enää jatkaa samanlaisessa arkisessa roolissa kuin ennen vammautumista. 

Vammautuminen vaikuttaa lisäksi työntekoon, vapaa-aikaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Lähes 

kaikki aineistoni haastateltavat ja arkistotekstien kirjoittajat kertoivat, etteivät ole pystyneet 

jatkamaan työntekoa vammautumisen jälkeen. Poikkeuksena oli yksi arkistotekstin kirjoittaja, 

joka jatkoi työelämässä ja hankki itse toimeentulonsa, mutta hänkään ei kyennyt jatkamaan 

omassa ammatissaan, vaan joutui vaihtamaan huonommin palkattuun työhön. Fyysiset 

rajoitteet vaikuttavat myös vapaa-ajan harrastuksiin, sillä monet kertoivat joutuneensa 

luopumaan liikunnan harrastamisesta. Liikunnasta luopuminen oli suuressa osassa 

aineistoani, sillä lähes kaikki kertoivat siitä. Toinen suuri ja merkityksellinen luopuminen 

koski luopumista joistakin ihmissuhteista. Aineistossa tuli ilmi, kuinka hyvin monet 

vammautuneet huomasivat sosiaalisten piirien pienentyneen vammautumisen myötä. Syynä 

saattoi olla vammautumisen viemät voimavarat, jolloin arjen pyörittäminen ja kivut veivät 

lähes kaikki voimat. Suurena syynä mainittiin myös vammautuminen itsessään. Monet ei-

vammaiset tuttavat ja ystävät saattoivat haastateltavien ja arkistotekstien kirjoittajien mukaan 

pelästyä tapahtunutta ja ikään kuin kaikota sen myötä. Muuttunut elämäntilanne vaatii 

työstämistä, jotta sen pystyi hyväksymään ja jotta siinä oli mahdollista nähdä myös jotain 

hyvää. Tässä prosessissa moni kirjoittaja koki saaneensa apua vertaistuesta, jossa samassa 

tilanteessa olevat henkilöt jakoivat kokemuksiaan ja tukivat näin toisiaan. Kolme 

haastateltavaa kertoi saamansa vertaistuen tärkeydestä vammautumisen jälkeen ja korosti, 

että juuri vertaistuki oli auttanut heitä käsittelemään ja hyväksymään oman vammautumisen 

ja sen tuoman elämänmuutoksen. Yksi heistä kertoi myös toimineensa vertaistuki-

tapaamisessa vetäjänä. Myös hän korosti vertaistuen olevan korvaamatonta.  

 

Vammautumisen jälkeen haasteita asettavat oma vammautunut keho ja ympäristön ja muiden 

ihmisten asettamat rajoitukset. Oman kehon fyysiset muutokset vaikuttavat kehonkuvaan 

konkreettisesti. Kehonkuva on sekä kulttuurinen että subjektiivinen, mikä tarkoittaa, että 

henkilön kehonkuva on ainakin jossain määrin riippuvainen sekä ympäröivästä 
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yhteiskunnasta että yksilön käsityksestä omasta kehostaan (ks. Kinnunen 2008). 

Haastatteluissa tuli esiin, kuinka kehonkuvan muuttuminen koettiin lähes aina jollain tapaa 

negatiivisena. Joko kokemus liittyi muuttuneeseen ulkonäköön tai sitten ruumiin 

toimintakyvyn muuttumiseen. Ruumiin toimintakyky muuttui yleensä negatiiviseen 

esimerkiksi niin, että vammautuminen toi uusia rajoituksia, ja esimerkiksi liikkuminen 

hankaloitui. Toimintakyvyn rajoittuminen rajoitti myös informanttien itsenäisyyttä. Tämä tuli 

esiin sekä haastatteluissa että joissakin arkistoteksteissä. Itsenäisyyden menettäminen tarkoitti 

joutumista enemmän tai vähemmän riippuvaiseksi muiden ihmisten avusta. Toisaalta 

aineistossa tuli esiin myös halu pärjätä itse edes jossain määrin, mikä vaikuttaa olevan 

tyypillistä suomalaisille (esim. Kortteinen 1992) ja etenkin suomalaisille naisille (ks. 

Reinikainen 2004).  

 

Vammautuminen voi tehdä naisesta ulkoisesti näkyvän muille ihmisille, jos vamma itsessään 

on näkyvä tai vaikea peittää. Silloin vammautumisesta saattaa seurata tuijottamista, 

epämiellyttävää kohtelua tai näkymättömäksi jättämistä. Aineistossa tuli ilmi, kuinka vieraat 

ihmiset saattavat katsoa vammaista henkilöä salaa ja vaivihkaa kuin kuvitellen, ettei katseen 

kohteena oleva todella huomaa häneen kohdistuvaa katsetta. Vieraat ihmiset voivat toiseuttaa 

vammaisen henkilön pelkällä katseella, jolloin katseella tarkoitetaan erilaista ja vierasta. 

Toiseuttaminen on yksi tapa tehdä jostakin vieras, epänormaali ja joukkoon kuulumaton 

(toiseudesta ks. esim. Löytty 2005). Toisaalta aineiston kertojat myös kuvasivat, kuinka 

vammainen saattaa muuttua näkymättömäksi ei-vammaisten joukossa. Tällöin voi olla 

hankala saada esimerkiksi palvelua liikkeessä, jos myyjä välttelee vammaisen kohtaamista. 

Sosiaalisesta näkökulmasta voidaankin oikeastaan sanoa, että muut ihmiset vammauttavat 

vammaisen ihmisen aina uudestaan omalla käytöksellään. 

 

Yksi keskeisistä tutkimuskysymyksistäni käsitteli vammautuneen identiteettiä, tarkemmin 

sanottuna sitä, miten vammautuminen vaikuttaa yksilön identiteettiin ja kokemukseen itsestä 

ja paikasta maailmassa. Aineistoni vahvisti oletustani siitä, että vammautumisen jälkeen 

yksilön on muodostettava identiteettinsä uudelleen. Analysoimani suulliset ja kirjalliset 

kertomukset toivat esiin, että identiteetin uudelleen rakentamiseen vaikuttavat muun muassa 

muuttunut ulkonäkö, vamman tuomat rajoitteet ja niistä johtuvat luopumiset. Vamman laatu 

voi vaikuttaa identiteetin uudelleen rakentamiseen, sillä esimerkiksi etenevä sairaus voi 

muuttaa identiteettiä pikkuhiljaa. Yksi haastateltavista tosin koki toisin: hän koki, ettei hänen 

identiteettinsä ollut muuttunut lainkaan, sillä hänelle kehonkuva ja identiteetti olivat täysin 
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erillään toisistaan. Niinpä muuttunut ulkonäkö ja sairauden tuomat rajoitukset eivät 

koskettaneet hänen identiteettiään.  

 

Uuden ídentiteetin muodostamista vammaisena voi vaikeuttaa epäily siitä, onko henkilö 

tarpeeksi vammainen. Aineistossani tämä epäily näkyi sekä ulkoapäin tulevana määrittelyn 

paineena että sisäisenä pohdintana: jotkut kirjoittajat ovat epäilleet, ovatko heidän fyysiset 

vammansa tarpeeksi vaikeita, jotta he voivat ylipäätään kutsua itseään vammaiseksi. Toisia 

taas ei tunnusteta vammaisiksi. Usein ulkoa ja sisältäpäin tuleva määrittely eroaa toisistaan ja 

tilanne on monella tavalla ristiriitainen. Siinä missä Kansaneläkelaitos ja lääkäri voivat todeta 

henkilön vaikeasti vammaiseksi, vaikka hän ei itse näin kokisi, nämä tahot voivat myös evätä 

esimerkiksi henkilön kuntoutustarpeen vedoten siihen, ettei hän ole tarpeeksi vammainen. 

Tämä voi synnyttää sisäisen ristiriidan ja vaikeuttaa identiteetin muodostumista. Kuten 

johdanto-luvussa lainaamani THL-blogin kirjoitus sanoo, vammaisia työikäisiä henkilöitä on 

yhteiskunnassa paljon tilastoitua enemmän, jos ihmisten annetaan itse määritellä oma 

vammaisuutensa. Jos tilastoidaan vain jonkin vammaistuen piirissä olevat henkilöt, 

vammaisten henkilöiden määrä vähenee reilusti. Tämäkin osoittaa, kuinka henkilön käsitys 

omasta itsestä ja omasta vammaisuudesta ei aina vastaa viranomaisen käsitystä hänestä. 

Vammaisuus määritellään siis henkilön ulkopuolelta, ja usein määrityksen tekee lääkäri.  

 

Haastaatteluaineistoni valotti omalta osaltaan sitä, miten vammautuminen vaikuttaa oman 

naiseuden kokemiseen. Haastateltavani kertoivat esimerkiksi, että vammaisuus saattaa aluksi 

syrjäyttää naiseuden. Joissain tapauksissa naiseus oli mahdollista löytää uudelleen. 

Haasteltavat kokivat myös, että usein ulkopuoliset ihmiset saattavat vammautumisen jälkeen 

nähdä ensin vamman ja vasta sitten (jos sittenkään) naisen ja naiseuden. Vajavaisen tai 

puuttuvan naiseuden kokemus ei aina välttämättä välity muille ihmisille, varsinkaan jos se 

johtuu näkymättömästä vammasta. Eräs haastateltava kuvalikin, kuinka vammautumisen 

aiheuttama tunnottomuus oli pääsyynä hänen naiseutensa kadottamiseen. Aineistosta 

tekemäni tulkinnan mukaan naiseus onkin vahvasti yhteydessä henkilön ulkonäköön ja 

siihen, kuinka muut ihmiset kohtelevat henkilöä vammautumisen jälkeen. Monet 

haastateltavat vertailivat omaa ulkonäköään ja olemustaan valloilla olevan ihanteeseen, ja 

kokivat, että vertailussa vamma syrjäytti naiseuden. Yksi haastateltava kertoi, kuinka 

vammaisuus oli vaikuttanut siihen, millaisia odotuksia yhteiskunta ja hän itse asettivat 

hänelle. Haastateltava totesi, ettei häneltä enää odotettu seurustelemista miehen kanssa tai 

perheen perustamista. Tämän myötä hän oli itsekin huomannut, ettei enää asettanut sen 
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suuntaisia odotuksia itselleen. Vammaisille naisille tarjolla olevien roolien ja odotusten 

vähyys on hyvin yleistä. Yhteiskunta tuntuu ajattelevan, ettei vammaisen naisen ole 

mahdollista olla mitään muuta kuin vammainen. 

 

Tarkastellessani haastattelukysymyksiäni aineiston analyysin jälkeen olen löytänyt niistä 

joitakin puutteita. Vaikka kysymyksiä laatiessani pyrin olemaan keskittymättä pelkästään 

vammautumisen tuomiin negatiivisiin puoliin, olen silti jossain määrin tehnyt niin. En ole 

keskittynyt erityisesti vammaisuuden tuomiin negatiivisiin asioihin, mutta yhtä kaikki en ole 

myöskään kysynyt sen mahdollisesti tuomista hyvistä asioista. Haastatteluissa en esimerkiksi 

kysynyt, onko vammautuminen tuonut elämääsi jotain hyvää, mitä siinä ei aikaisemmin ollut. 

Kuitenkin tämä kielteisten asioiden tahaton korostaminen on ollut niin syvällä ajattelussani, 

etten ole huomannut sitä ennen kuin nyt käytyäni aineistoa yhä uudestaan läpi lähiluvun 

myötä. Todennäköisesti olisin saanut näihin kysymyksiin yllättäviäkin vastauksia, jos olisin 

kysynyt vammautumisen tuomista myönteisistä asioista.  

 

Toinen asia, josta näin jälkikäteen ajateltuna en osannut kysyä mitään, on kipu ja sen 

kokeminen. En itse ollut kiinnittänyt huomiota kipuun ja sen käsittelemiseen haastattelujen 

aikana, vaikka lähes kaikki haastateltavat kertoivat siitä. Kipua kuvattiin haastatteluissa 

voimakkaaksi, elämää haittaavaksi ja päivittäiseksi tai lähes päivittäiseksi “kaveriksi”. En 

ollut tajunnut haastatteluissa kysyä mitään vammaan liittyvistä kivuista, niiden yleisyydestä 

ja vaikutuksista arkeen. Luulen yhtenä syynä tähän olevan, ettei kipu näy ulospäin. Jos 

ihmisellä on kipuja, ulkopuoliset eivät välttämättä huomaa, että nyt toista sattuu. 

Vammautumisen tuomat kivut saattavat kuitenkin olla erittäin voimakkaita ja päivittäisiä. 

Joillakin kipu alkaa hallita elämää, jos se luo rajoituksia tavalliseen arkeen ja muuttaa 

merkittävästi suhdetta ympäröivään maailmaan. 

 

Tutkielmani tuntuu lähinnä pintaraapaisulta mielenkiintoiseen aiheeseen. Mielestäni 

vammaisuudessa ja sen kokemisessa on vielä paljon tutkittavaa etnologiassa, ja laajempaa 

tutkimusta voisi tehdä esimerkiksi kivusta, sen tuntemisesta ja siihen sopeutumisesta/ei-

sopeutumisesta sekä fyysisen ympäristön vaikutuksista ja apuvälineiden roolista vammaisen 

ihmisen arjessa. Myös ei-vammaisten ihmisten suhtautumista vammaisiin olisi 

mielenkiintoista tutkia lähemmin, sillä kuten tässäkin tutkimuksessa tulee ilmi, monet ei-

vammaiset suhtautuvat vammaisiin henkilöihin välinpitämättömästi tai suorastaan 

negatiivisesti. Haastattelu- ja elämäkerta-aineistoa voisi hyödyntää jatkossa vastaavanlaiseen 
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tutkimukseen, esimerkiksi keräämällä jollakin tietyllä tavalla vammautuneiden henkilöiden 

sekä heidän lähipiirinsä kokemuksia ja kertomuksia. Käyttämäni Vammaisena Suomessa -

arkistokeruun aineisto on tallennettu Suomen Kirjallisuuden Seuran arkiston lisäksi 

Yhteiskunnalliseen tietoarkistoon, joten aineiston saatavuus ja sen käyttäminen 

tutkimustarkoituksessa on vaivatonta ja valmiiksi anonymisoitua. Mielestäni tärkeää on 

ylipäätään käyttää arkistoihin kerättyä aineistoa, koska ne tarjoavat yleensä paljon laajemman 

tutkimusaineiston kuin yksittäinen tutkija voisi muulla tavoin saavuttaa. Haastatteluaineiston 

ja kirjoitetun arkistoaineiston yhdistäminen puolestaan tarjoaa mahdollisuuden täydentää 

keruukyselyaineistoa tutkijan itsensä valitsemista teemoista kuten omassa tapauksessani 

vammaisuuteen ja naiseuteen liittyen. 
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Liitteet 

 

Liite 1 

 

Haastattelukysymykset 
 
Miten vammauduit 
Millainen diagnoosi 
Mitä tunteita vammautumiseen liittyy 
Oliko vammautuminen helppo hyväksyä, mikä oli ensimmäinen reaktio 
Syytätkö jotakuta/jotakin vammautumisestasi 
Miten olet itse käsitellyt vammautumistasi 
Mistä ja keneltä saanut konkreettista apua vammautumisen käsittelyssä (esim. vertaistuki) 
Mietitkö vammautumistasi usein 
 
Millä tavalla se muutti elämääsi, esim. millaista arki on nyt verrattuna aikaisempaan 
> miten pystyt toimimaan tällä hetkellä 
Tarvitsetko avustajaa > tunnetko olevasi yhtä itsenäinen kuin ennen vammautumista 
Oletko joutunut luopumaan jostakin vammautumisen takia (esim. liikuntaharrastus) 
 
Miten koet (vieraiden) ihmisten suhtautuvan vammaisuuteesi 
Oletko joutunut kokemaan ikävää/negatiivista kohtelua  
Miten haluaisit vaikuttaa yleiseen suhtautumiseen vammaisiin henkilöihin 
Muuttiko vammautuminen sosiaalisia suhteitasi 
 
Miten vammautuminen vaikutti ruumiinkuvaasi ja identiteettiisi 
Miten koet itsesi naisena 
Onko suhde kehoosi muuttunut 
Onko seksuaalisuutesi muuttunut 
 
Onko vamma yhteydessä identiteettiisi, millä tavoin 
Ajatteletko itseäsi vammaisena > mitä sana vammainen sinulle tarkoittaa 
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Keruukutsut: 
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