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Tutkielmassani tarkastelen vammaisten ihmisten vanhemmuuden kokemuksia nykypäivän 
Suomessa sekä sitä, miten vammaiset ihmiset, kertoessaan vanhemmuudestaan, 
suhteuttavat oman itse kerrotun vanhemmuuden tarinansa ja kulturaalisesti konstruoidun 
vanhemmuuden mallitarinan toisiinsa. Vanhemmuuden mallitarinalla tarkoitan tässä 
tietyssä ajassa ja kulttuurissa määritellyksi tullutta, kaikkien kulttuurin jäsenten jakamaa 
käsitystä hyvästä vanhemmuudesta. Vanhemmuuden mallitarinan voi jakaa myös isyyden 
ja äitiyden mallitarinoiksi. 
 
Tutkielmani nojaa vammaisuuden sosiaaliskonstruktionistiseen ymmärtämiseen, jolloin 
vammaisuus konstruoituu muun muassa kulttuurituotteissa, medioissa sekä ammattilaisten 
ja maallikkojen puhetavoissa. Toisaalta vammaisuus ymmärretään tässä myös sen 
materialistis-historiallisen näkökulman kautta, jolloin vammaisuus syntyy ihmisten 
asenteissa ja sitä ilmennetään esimerkiksi esteettömyysnäkökulman huomiotta jättämisellä. 
Lisäksi tutkielmassa huomioidaan elimellisen vamman merkitys yksilölle itselleen. 
 
Aineistona tutkielmassani on kymmenen vammaisen vanhemman haastattelut. Aineisto 
jakaantuu kunkin haastateltavan kohdalla yhteen elämäkertahaastatteluun ja yhteen 
vanhemmuusteemahaastatteluun. Haastatteluaineisto on analysoitu narratiivisen analyysin 
keinoin sekä teemoittelemalla. 
 
Aineistosta muodostui neljä tyyppitarinaa. Keskustarinassa vanhemmuus rinnastuu paljolti 
vanhemmuden kulturaaliseen mallitarinaan, kun taas vastatarinassa ilmenee vastaan 
puhumista vanhemmuudelle kulturaalisesta keskuksesta annettuja määrittelyjä vastaan. 
Myös konfliktitarinassa ilmenee vastustusta ulkopuolelta tuleviin 
vanhemmuusmäärittelyihin ja pystyvyysoletuksiin, mutta siinä tämä vastakkainasettelu 
ilmenee vastatarinaa sanallistetummin. Selviytymistarinassa vanhempi on selvinnyt 
elämässään kohtaamistaan koettelemuksista, jotka ovat myös vaikuttaneet 
vanhemmuuteen, mutta on selviytymisen myötä tullut lähemmäs vanhemmuuden 
kulttuurista mallitarinaa. 
 
Tutkimustulosten perusteella vammaisten ihmisten vanhemmuuden kokemus on usein 
erilainen suhteessa vanhemmuutta ulkopuolelta arvioiviin tai määritteleviin tahoihin, 
vaikkakin tässä on vaihtelua. Vanhemmat itse määrittelevät vanhemmuuttaan 
pääsääntöisesti ”tavalliseksi”, jolloin määritys samaistuu vallalla oleviin vanhemmuuden 
(äitiyden/isyyden) mallitarinoihin. Vanhemmuudessa joudutaan kuitenkin paikoin 
puhumaan myös ulkopuolelta määriteltyjä vammaisen vanhemman kategorioita vastaan ja 



todistamaan kelpoisuuttaan vanhempana eri tavoin kuin ei-vammaisen ihmisen 
vanhemmuudessa. 
 
 
 
Avainsanat: vammaisuus, vanhemmuus, vammaistutkimus, kulttuurinen mallitarina, 
marginaali, narratiivisuus 



SISÄLLYS 
 
1 JOHDANTO ..................................................................................................................... 5 

2 VAMMAISUUDEN YMMÄRTÄMINEN JA VAMMAISUUSTUTKIMUKSEN 

VIITEKEHYKSET .............................................................................................................. 9 

2.1 Katsaus vammaistutkimukseen .................................................................................. 9 

2.2 Vammaisuuden yksilömalli ...................................................................................... 12 

2.3 Vammaisuuden sosiaalinen malli ............................................................................. 13 

2.4 Keskustelua vammaisuuden sosiaalisesta mallista - mitä sen jälkeen? ..................... 16 

2.5 Tutkielmani vammaistutkimukselliset lähtökohdat .................................................. 18 

3 VAMMAISTEN IHMISTEN VANHEMMUUS ............................................................ 20 

3.1 Vammaiset vanhemmat aiemmassa tutkimuksessa ja lähtökohtani vanhemmuuden 

tarkasteluun .................................................................................................................... 20 

3.2 Tarinallinen kiertokulku olemisen merkityksellistäjänä ........................................... 22 

3.3 Vanhemmuuden kulttuurinen rakentuminen ja vanhemmuuden mallitarinat ........... 24 

3.4 Marginaalisuus ja vanhemmuus marginaalissa ........................................................ 28 

3.5 Kategorisointi ja vastapuhe ...................................................................................... 31 

3.6 Käsitteiden hyödyntäminen ja tutkimusongelma ..................................................... 34 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ...................................................................................... 35 

4.1 Aineiston keruu ja haastattelumenetelmät ................................................................ 35 

4.2 Haastateltavan oma ääni - kuuluuko se? ................................................................... 38 

4.3 Tutkimuksen eettisyys ............................................................................................. 42 

4.3 Narratiivinen lähestymistapa .................................................................................... 44 

4.4 Aineiston käsittely narratiivisen ja temaattisen analyysin avulla .............................. 47 

5. VAMMAISEN IHMISEN VANHEMMUUDEN TARINATYYPIT ............................ 52 

5.1. Keskustarina ........................................................................................................... 52 

5.2. Vastatarina ............................................................................................................ 55 

5.3. Konfliktitarina ......................................................................................................... 58 

5.4. Selviytymistarina .................................................................................................... 61 

6 ”VANHEMMUUTTA PIENILLÄ LISÄHÖYSTEILLÄ MAUSTETTUNA” ............... 64 

6.1. Aika ennen lasten syntymää ja vanhemmaksi tuleminen ......................................... 64 

6.2 Vieras ruumis? ......................................................................................................... 70 

6.2 Elämää lapsiperheen vanhempana ............................................................................ 74 

6.4. Kohtaamisia auttaja-ammattilaisten kanssa ............................................................. 81 



6.5. Muiden katse ........................................................................................................... 85 

6.6 Vertaistuki ............................................................................................................... 89 

6.7 Esteettömästi saavutettavissa ................................................................................... 90 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET.................................................................................................... 93 

LÄHTEET ......................................................................................................................... 99 

LIITTEET ........................................................................................................................ 107 



 

”Ja mun (lapsi) oli jotain kymmenen paikkeilla, kun koulussa oli tämmönen teema, oisko 
se ollut kevätjuhlat tai noin, ku piti kertoo vanhemmista, niin mun (lapsi) luki 
keskusradioon semmosen tekstin, mitä se oli kirjottanu. Se on mulla tuolla seinälläki se 
teksti, missä hän niinku sano, et mun isäni ei nää mitään. Siinä vaiheessa opettajat oli 
varmaan kauhistunu, ja sit se oli kumminki kirjottanu siihen lappuun, minkä siellä luki, et 
isäni on suoriutunu isän tehtävistä hyvin. Näkövammastaan huolimatta. Et kyl mää niinku 
ihan tavallinen oon mielestäin, emmää nyt mikään huippuisä, mutta, mutta tota, tavallinen 
isä oon.” 
Isto 

 



5 

 

1 JOHDANTO 

 

Vammaisten ihmisten vanhemmuutta on Suomessa tutkittu melko vähän eikä vammaisten 

ihmisten perhesuhteista ole juuri kertynyt tietoa (esim. Haarni  2006). Kynnys Ry:n 

tutkimushanke ”Vammaisten ihmisten elämä Suomessa” pyrkii osaltaan vastaamaan tähän. 

Teen Pro Gradu -tutkielmani osana kyseistä hanketta. Kansainvälisesti vammaisia 

vanhempia on tutkittu, mutta esimerkiksi brittiläisessä ja pohjoisamerikkalaisessa 

vammaisia vanhempia koskeneessa tutkimuksessa on korostunut niin sanottu nuori 

hoivaaja -näkökulma (young carer). Tällöin tutkimus kohdistuu lähtökohdiltaan oletukseen 

eräänlaisesta nurin perin -perheestä (upside down family), jossa lapsesta tuleekin 

vanhempiensa hoivaaja (Rivera Drew 2009.) Suomessa tämä lähtökohta ei ole 

hedelmällinen jo johtuen erilaisesta hyvinvointivaltioajattelusta. Toisaalta kansainvälistä, 

nimenomaan äitierityistä vammaistutkimusta on saatavilla (esim. Malacrida 2009, 2012; 

Prilleltensky 2003). Vammaisten ihmisten asema määrittyy ja tulee kerrotuksi edelleen 

useimmiten asiantuntijatiedossa ja asiantuntijakäytäntöjen kautta, ei vammaisten itsensä. 

Tämän vuoksi tarvitaan tutkimusta, jossa ääneen pääsee vammaiset ihmiset itse. Tämä on 

lähtökohtana tutkielmassani. 

 

Vammaisten ihmisten vanhemmuus Suomessa on aihe, joka on ajankohtainen jo ilmeisen 

tutkimustiedon vähyyden vuoksi. Ajankohtaisen aiheesta tekee myös YK:n yleissopimus 

vammaisten ihmisten oikeuksista. Suomi allekirjoitti sopimuksen jo vuonna 2007, mutta se 

on yhä tätä kirjoittaessani kesäkuussa 2015 ratifioimatta. Kyseessä on yksi kansainvälisesti 

laajimmin hyväksytyistä YK:n ihmisoikeussopimuksista. Keskeistä sopimukselle on 

kaiken syrjinnän kielto ja yhdenvertaisen kohtelun periaate. Sopimuksen 23. artiklassa 

vammaisille ihmisille taataan muun muassa oikeus perustaa perhe ja päättää itse lastensa 

lukumäärästä. (YK:N vammaissopimus 2012) Vaikka sopimuksen ratifiointi kirjattiin jo 

kahden edellisen hallituksen hallitusohjelmaan, jää ratifiointi uudelle, toukokuussa 2015 

aloittaneelle hallitukselle ja eduskunnalle. Perusteluksi ratiofioimisprosessin siirtymiselle 

esitetään keskeneräiset, vammaissopimukseen tiukasti kytköksissä olevat lainsäädännön 

uudistushankkeet. 
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Vammaisen ihmisen vanhemmuus on asia, joka asiaa sen enempää pohtineelle voi herättää 

monenlaisia ajatuksia ja mielleyhtymiä. Voi olla, että ei-vammainen lukija ei osaa ajatella 

asiasta oikein mitään, sillä vammaisten ihmisten vanhemmuus ei välttämättä ole ei-

vammaisen ihmisen elämässä esillä lainkaan. Vammaisia vanhempia ei kenties näy 

katukuvassa tai muissa arjen ympäristöissä. Tai mistä sen tietää, eihän vanhemmuus eikä 

aina vammaisuuskaan päällepäin näy. Vammaisten ihmisten lukumäärää Suomessa ei ole 

tilastoitu, joten myöskään vammaisten vanhempien määrä ei ole tiedossa. Lisäksi 

ylipäätään se, miten vammaisuus määrittyy ja kuka identifioituu vammaiseksi, ei ole 

mitenkään yksioikoista. 

 

Vammaisten ihmisten vanhemmuuteen on historiallisesti tarkasteltuna liittynyt suoranaista 

väkivaltaa. Suomessa hyväksyttiin sterilisoimislaki vuonna 1935 ja vuosien 1935-1970 -

välisenä aikana sterilisoitiin 7530 ihmistä rotuhygieniaan vedoten (Vehmas 2005, 70).  

Eugeniikan pyrkimyksenä oli estää epäkelvoksi määriteltyjen ihmisten lisääntyminen ja 

tätä kautta saada aikaan “ensiluokkainen ihmisrotu”. Suomessa ja Ruotsissa 

pakkosterilointilaista luovuttiin vasta 1970-luvulla (Vehmas 2005, 70; Malacrida 2012) 

Itse olen ollut vielä lähimenneisyydessä osallisena keskustelussa, jossa vastapuoli pohti 

sitä, eikö vammaisia ihmisiä sterilisoida. Hän piti pakkosterilisaatiota yhä voimassa 

olevana normina vammaisille ihmisille, tarkoittaen ymmärtääkseni nimenomaan 

kehitysvammaisia ihmisiä. Olen tämän jälkeen käynyt muitakin hieman vastaavan kaltaisia 

keskusteluja. Keskustelijan ajatus on ikään kuin ennakoivasti suojata lasta vanhemmaltaan, 

olettaen, että vammainen vanhempi ei ole kykeneväinen huolehtimaan jälkikasvustaan. 

Olettamus on ennakkoluuloinen ja väärä, mutta heijastelee monella tavalla arkiymmärrystä 

vammaisuudesta jonain ei-vammaisten maailman ulkopuolella olevana asiana, jota eivät 

esimerkiksi kosketa tavanomaisessa elämänkulussa suorastaan normeina pidettävät asiat.  

 

Oma kiinnostukseni aiheeseen on melko monesta suunnasta lähtöisin. Ensimmäinen syy on 

se, että olen omassa henkilökohtaisessa elämässäni ollut tekemisissä erään läheiseni kautta 

asian kanssa. Olen useasti pohtinut arkiymmärrykseni varassa sitä, miksi läheiseni ei saa 

omaa elämää koskevassa päätöksenteossa enemmän sanansijaa tai päätäntävaltaa. Ei, 

vaikka hän kuitenkin olisi kykeneväinen itseään koskevaan päätöksentekoon aivan eri 

mittasuhteissa kuin se toteutuu. Olen kokenut, että hänet mielletään yhteiskunnallisten 

instituutioiden ja oman arkensa äärellä vain oman ihmisryhmänsä edustajana, jonka ei 
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kuulukaan saada yksilöllistä kohtelua, vaan joka niputetaan yhteen luokkaan ihmisiä, joista 

kaikki mielletään tarpeiltaan ja haluiltaan samankaltaisiksi. Tämä on ollut itselleni yksi 

vaikute, minkä tähden kiinnostuin alun perin vammaistutkimuksesta. 

 

Tämän vaikutteen inspiroimana tein kandidaatintutkielmani koskien CP-vammaisten 

ihmisten osallisuutta yhteiskunnassamme. (Nukari 2013.) Innostuin aihepiiristä ja 

narratiivisestä tutkimusmenetelmästä ja kuin tilauksesta sähköpostiini tuli viesti, jossa 

etsittiin graduntekijää edellä mainittuun Kynnys ry:n tutkimusprojektiin. Hain 

graduntekijäksi, pääsin ja nyt olen tässä; Innostuneena ja etuoikeutettuna päästessäni 

tutustumaan ja välittämään vammaisten vanhempien kokemuksia eteenpäin. Vaikka 

luonnollisesti tiedostan sen, että pro gradu -tutkielma harvoin saa erityisen suurta yleisöä, 

toivon että työni löytäisi tiensä mahdollisimman monen kiinnostuneen käsiin. Näin toivon, 

jotta graduni omalta osaltaan toteuttaisi sitä, mikä on, kuten jo mainittu, tutkimushankkeen 

ja tutkielmani lähtökohta: tuottaa yleisesti tietoa pimentoon jääneiden vanhempien 

kokemuksista.  

 

Vanhempia, joita nyt saatan kuunneltavaksi, on kymmenen: kahdeksan äitiä ja kaksi isää. 

Heistä osalla on näkövamma, osalla CP-vamma, yhdellä taas on reuma ja yksi on 

selkäydinvammainen. Haettaessa haastateltavia ainoa kriteeri oli se, että haastateltava itse 

identifioitui vammaiseksi. Haastattelukutsuja lähetettiin eri vammaisjärjestöille 

Kehitysvammaliitosta Invalidiliittoon. 

 

Tulen aluksi esittelemään eri vammaistutkimuksen suuntauksia, joista tutkimuksellisesti 

eniten edustettuina ovat olleet vammaisuuden medikaalinen malli eli niin kutsuttu 

yksilömalli sekä vammaisuuden yksilölliselle ymmärtämiselle vastineeksi syntynyt 

vammaisuuden sosiaalinen malli. Yksilömallissa ajatellaan pääpiirteissään, että koska 

ihmisellä on jokin elimellinen vamma, on hän vammainen. Vammaisuus on siis seurausta 

yksilön toiminnanvajauksesta ja siten palautettavissa suoraan yksilöön.  Sosiaalisen 

vammaistutkimuksen ydinajatus taas on, että yhteiskunta tuottaa henkilön vammaisuuden 

esimerkiksi esteellisyydellään ja asenteellisuudellaan sekä media- ja asiantuntijapuheessa 

ja kulttuurituotteissa. Yhteiskunnassa on siis niin sanottuja vammauttavia käytäntöjä, 

joiden myötä jonkin vamman tai haitan omaavasta ihmisestä tulee vammainen. (esim. 

Vehmas 2005, Wendell 1999, Reinikainen 2007.)  
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Käsitykset ideaalista vanhemmuudesta eivät ole ajasta ja paikasta irrallaan oleva 

tosiasiallinen olemisen ja tekemisen tila, vaan vanhemmuus ja vanhemmuuden ihanteet 

muokkautuvat ja kerrostuvat kunkin ajan ihmisten teoissa ja sanoissa. Tämän näkökulma 

kytkeytyy tutkielmassani siihen olettamukseen, että vanhemmuus syntyy tarinoissa, 

narratiiveissa, joita toistetaan ja ajassa niistä muovaantuu vanhemmuuden mallitarinat. Ne 

muotoutuvat niin tiedotusvälineissä, kirjallisuudessa kuin lehtien palstoilla sekä 

tutkimuksessa ja ammattilaisten puheessa. (esim. Böök 2001, Hänninen 1999.) Koska 

etenkään Suomessa tehtyä vammaisten ihmisten vanhemmuutta koskevaa tutkimusta ei 

juuri löydy, pohjaan vanhemmuutta koskevaa tutkimusta vanhemmuustutkimuksella 

(äitiys-/isyys-) yleensä ja erityisesti vanhemmuutta narratiivisesti lähestyneellä 

tutkimuksella.  

 

Pohdin tutkielmassani sitä, miten vanhemmuuden sosiaalinen mallitarina vertautuu 

vammaisten vanhempien vanhemmuuden tarinaan. Tästä syntyy yksi osa 

tutkimuskysymystäni: Miten vammaisen vanhemman käsitys vanhemmuudestaan, sen 

täysipainoisesta toteutumisesta käytännössä vertautuu vanhemmuuden kulttuurisiin 

mallitarinoihin? Mitkä edellytykset vammaisella vanhemmalla on toteuttaa ideaalia 

vanhemmuutta ja mitä kautta mahdolliset rajoitteet vanhemmuudelle tulevat? Tätä myötä 

myös tutkimuskysymykseni, “Millaista on elää vammaisena vanhempana nyky-

Suomessa?”, saa vastauksensa. 

 

Etenen tutkielmassani siten, että luvussa kaksi käsittelen vammaisuuden eri 

ymmärtämistapoja ja sijoitan tutkielmani vammaistutkimuksen kenttään. Luvussa kolme 

käsittelen vammaisten ihmisten vanhemmuutta, vanhemmuuden käsitteen kulttuurista 

rakentumista ja vanhemmuuden mallitarinaa. sekä marginaalin käsitettä ja siihen 

oleellisesti liittyviä muita käsitteitä, kuten kategorisointia. Luku neljä on tutkimuksen 

toteutusta esittelevä luku, jossa avaan myös narratiivin käsitettä ja teemoittelua sekä 

narratiivista tutkimusmenetelmää. Tuloslukuja on kaksi. Luvussa viisi esittelen aineistosta 

muotoutuneet vammaisten vanhempien tarinatyypit. Luku kuusi koostuu teemoista, joita 

vanhempien haastatteluista nousi esiin nimenomaan suhteessa vanhemmuuteen. Luvussa 

seitsemän kuron edellä esitetyn yhteen, pohdin tuloksia ja niiden merkitystä sekä arvioin 

tutkielmantekoprosessiani. 
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2 VAMMAISUUDEN YMMÄRTÄMINEN JA 

VAMMAISUUSTUTKIMUKSEN VIITEKEHYKSET 

 

2.1 Katsaus vammaistutkimukseen 

 

Vammaisuus on ollut läsnä kaikissa ihmisyhteisöissä kautta aikain, mutta vammaisuutta on 

tutkittu historiallisesti tarkasteltuna verrattain vähän. Esimerkiksi vammaisuuden tulkintoja 

suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuvuosikymmeniin 

väitöskirjassaan tarkastellut Minna Harjula (1996) toteaa, että vammaisuus oli tuolloin 

suomalaisessa yhteiskunnassa marginaalinen ongelma eikä yhtenäistä vammaisuutta 

kuvaavaa käsitettä tai vammaishuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ollut olemassa (mt., 195). 

Vammaisten ihmisten elämästä tuotettu arkistoitu materiaali on 

vammaispalvelujärjestelmien ja -instituutioiden virallista näkökulmaa, ei esimerkiksi 

vammaisten itsensä omaehtoisesti tuottamaa materiaalia. Vammaiset ihmiset on 

historiankirjoituksessa mielletty passiivisina tiedontuottamisen kohteina. (Harjula 1996, 

16; Vehmas 2005, 21). Vehmas (2005) kuvaa vammaisuuden historiaa hyljeksinnän, 

sorron ja syrjinnän historiaksi (mt., 75). Käsite “vammainen” tuli suomen kieleen vasta 

1970-luvulla. Sitä ennen puhuttiin eri vammaryhmistä erikseen, esimerkiksi raajarikoista ja 

mielisairaista. Näiden termien muuttuminen kielteiseksi kertoo Harjulan (1996) mukaan 

myös vammaisuudelle annettujen merkitysten muutoksesta. (mt., 13) 

 

Vammaisten ihmisten asema eri yhteiskunnissa on ollut vielä 1900-luvulla 

ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta huono. 1800-1900 -luvulla vammaiset ihmiset 

suljettiin pääsääntöisesti erilaisiin laitoksiin, ja useissa länsimaissa oli siis olemassa oma 

eugeniikkaohjelmansa, joissa vammaiset ihmiset olivat toimenpiteiden kohteina. (Vehmas 

2005, 70; Malacrida 2012 , Priestley 2003, 102). Malacrida (2012) toteaa lisäksi että 
aktiivisen eugeniikan, siis sterilisaatioiden, ohella harjoitettiin passiivista eugeniikkaa 

sulkemalla vammaisia ihmisiä laitoksiin ja täten eristämisen kautta estettiin heitä 
lisääntymästä. Teittinen (2012) kuitenkin huomauttaa, että rotuhygieenistä pyrkimyksistä 
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ei ole vieläkään päästy eroon: hän toteaa sikiöseulontojen olevan modernin eugeniikan 

ilmiö (mt., 69). 

 

Vammaistutkimus, jota seuraavaksi esittelen, ei ole mikään yksittäinen tutkimussuunta, 

vaan vammaistutkimuksen piiriin kuuluu useita toisistaan poikkeavia 

tutkimusperspektiivejä. Vammaistutkimuksen sisällä käydään paikoin kiivasta keskustelua 

vammaiskäsitteen sisällöllisestä ymmärtämisestä ja sitä myötä vammaisuuden 

olemuksesta.  Teppo Kröger (2002) pohtii myös Disability Studies -käsitteen käyttöä. Sen 

yleisin käytettävä suomennos vammaistutkimus viittaa Krögerin mukaan yksilöön, kun 

taas termi vammaisuuden tutkimus käsittäisi paremmin disability-termin sosiaalisen ja 

yhteiskunnallisen ulottuvuuden (mt., 9). Vammaistutkimusta ymmärtääkseen on tärkeä siis 
tehdä käsite-ero elimellisen vamman ja sosiaalisen vammaisuuden ympärille. Suomen 

kielessä kyseiset käsitteet liukuvat arkiymmärryksessä helposti tarkoittamaan samaa tai 

vamma mielletään vammaisuuden ilmentymäksi. Näiden käsitteiden englanninkieliset 

vastineet disability (sosiaalinen vammaisuus) ja impairment (elimellinen vamma) 

helpottavat käsitteellisten erojen tekemistä ja sen vuoksi käytän niitä välillä sulkeissa 

selkeyttääkseni sitä, mistä puhun.  

 

Vammaisuuden tutkimuksen kenttä on siis moninainen, ja sen kattava ja perusteellinen 

auki purkaminen vaatisi huomattavasti laajemman tilan kuin mitä sille on tässä mahdollista 

antaa. Teppo Kröger (2002) selkeyttää artikkelissaan vammaistutkimuksen kenttää ja 

paikantaa sen kolmeen erilaiseen tutkimukselliseen näkökulmaan: akateemiseen, 

professionaaliseen ja kokemukselliseen. Tosin hän painottaa kyseessä olevan idealityypit, 

sillä yksittäisen tutkimuksen sijoittaminen yhteen luokkaan on vaikeaa ja tekee vääryyttä 
tutkimuksen monisisältöisyydelle. Joka tapauksessa akateeminen näkökulma viittaa 

Krögerin jaottelussa esimerkiksi sosiaaliseen vammaistutkimukseen. Akateemisesti 

orientoitunut vammaistutkimus yhteiskuntatieteellisenä tutkimusalana voidaan mieltää 
kuuluvaksi osaksi marginalisaatiotutkimusta yleensä. Tällöin tutkimuksen kohteena on 

myös yhteiskunta yleensä ja se, miten normaalius ja normaliteetti siinä kulloinkin 

määrittyy.  Akateeminen tutkimus on perustutkimusta, ja sen tulosten hyödynnettävyys 

käytännössä, vammaisten ihmisten arkipäivän elämässä, on toissijaista. Akateemista 

näkökulmaa vammaisuuteen on kritisoitu muun muassa sen yliteoreettisuudesta. (Kröger 

2002, 1-3.) 
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Toinen näkökulma vammaisuuden tutkimukseen Krögerin (2002) jaottelussa on 

professionaalinen. Siinä tutkimustulosten hyödyntäminen taas on keskeistä ja sen 

tavoitteena on rakentaa tieteellinen tietoperusta ammatillisille toiminnalle. 

Lääketieteellinen, erityispedagoginen ja psykologinen vammaistutkimus kuuluvat tähän 

joukkoon. Professionaaliselle näkökulmalle tunnusomista on sen nojautuminen 

nimenomaan medikaaliseen malliin, jolloin yksilöiden puutteet pyritään korjaamaan 

yksilöihin kohdistuvilla toimenpiteillä. Professionaalisesti orientoituneen 

vammaistutkimuksen myönteisenä puolena voidaan pitää sitä, että kyse on soveltavasta 

tutkimuksesta, jolloin sen tulosten hyödynnettävyys on tärkeää ja sen mukaiset 

ammatilliset toimenpiteet ovat tutkimustietoon perustuvia. Professionaalisesti 

orientoitunutta vammaistutkimusta on kuitenkin kritisoitu sen suppeudesta ja 

kohdistumisesta ensisijaisesti yksilöön sekä sen sidoksisuudesta ammatillisiin intresseihin, 

jolloin tutkimus voi olla alisteista professionaalisille tarpeille.  Lisäksi professionaalisessa 

näkökulmassa katse on ylhäältä alaspäin suuntaava: vammaiset ihmiset ovat siinä kohteita, 

eivät toimijoita. (Kröger 2002,  3-5.) 

 

Krögerin (2002) esittelemä kolmas näkökulma on taas kokemuksellinen. Nimensä 
mukaisesti se viittaa siihen että tutkimuksessa ja keskusteluissa hiljaiseksi jääneet 

ihmisryhmät, tässä vammaiset ihmiset, tuovat niin sanotun oman äänensä kuuluviin. 

Tällöin vammaisten ihmisten omien kokemusten esiin nostaminen tuottaa tietoa 

asianosaisten näkökulmasta. Kokemuksellisen näkökulman vahvuutena voidaan Krögerin 

mukaan pitää sen voimakasta eettisyyttä ja sitoutumista vammaisten ihmisten aseman 

parantamiseen. Se edustaa emansipatorista tiedonintressiä, joka on vastapaino 

professionaalisille vammaisdiskursseille. Toisaalta sen vahvuus on myös sen heikkous: 

tutkimuksen alistuminen yhteiskunnallisen liikkeen poliittisen toiminnan välineeksi on osin 

ongelmallista ja ristiriitaista. (Kröger 2002, 5-7) 

 

Kröger (2002) esittää, että 1980- ja 1990-luvuilla teoreettinen vammaisuuden sosiologia 

(viittaa akateemiseen tutkimusorientaatioon) ja empiirinen kokemuksellinen 

vammaistutkimus yhdistyivät Disability Studies -suuntaukseksi haastaen samalla 

professionaalisen orientaation. Krögerin mukaan Suomessa on vammaistutkimuksessa 

vallalla uuden vammaistutkimuksen (ko. Disability Studies) ja professionaalisen 
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tutkimuksen liittouma, jolloin vammaisten ihmisten oma rooli on kasvanut 

tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. (mt., 7-9) Tätä mallia voi kuvata niin sanotuksi 

suhdemalliksi, joka Gustavssonin (2004) mukaan on vallalla etenkin Pohjoismaissa. 

 

Esittelen seuraavaksi pääpiirteissään vammaisuuden yksilömallin ja sosiaalisen mallin sen 

historiallis-materialistisine ja sosiaaliskonstruktionistisine lähestymistapoineen sekä niistä 
käytyä keskustelua. Etenkin sosiaalinen malli, joka on yleisin ja tunnetuin teoreettinen 

lähestymistapa vammaisuuteen vammaisuuden tutkimuksessa, saa alla kritiikkeineen sijaa. 

Huomion arvoista on tässäkin kyseisen tutkimussuunnan suomenkielinen käännös, 

sosiaalinen malli. Esimerkiksi Reinikainen (2007) käyttää väitöskirjassaan mallin 

englannin kielisestä nimestä, `the social model of disability`, suomennosta 

yhteiskunnallinen malli. Hän perustelee yhteiskunnallinen-termin käyttöä sillä, että se 

kattaa laajemmin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toiminnan, käytännöt, rakenteet ja 

instituutiot kun taas `sosiaalinen` voisi kaventua pelkästään sosiaaliturvaa, -palveluita ja -

etuuksia koskevaksi sekä yksilöiden ja ryhmien väliseksi kanssakäymiseksi (mt.,28). Itse 

kuitenkin käytän nimitystä `sosiaalinen malli` sen vakiintuneemman käytön vuoksi, vaikka 

ymmärrän käsitteeseen sisälletyn myös ne yhteiskunnalliset ulottuvuudet, jotka 

Reinikainen yhteiskunnallinen-käsitettä perustellessaan luettelee.  

  

Seuraavissa osaluvuissa esittelen vammaisuuden yksilömallia, sosiaalista 

vammaistutkimusta sekä materialistis-historiallisesta että sosiaaliskonstruktionistisesta 

näkökulmasta ja näiden tutkimussuuntausten herättämää keskustelua herännyttä 
keskustelua. Lopuksi vielä paikannan tutkielmani siihen vammaisuuden ymmärtämisen 

malliin, jonka miellän käyttökelpoiseksi tutkielmassani  

 
2.2 Vammaisuuden yksilömalli 

 
Vammaisia ihmisiä on alettu niputtaa yhden yläkäsitteen, “vammaisuus”, alle siis vasta 

1900-luvulta alkaen, Suomessa niinkin myöhään kuin 1970-luvulta lähtien. Tällöin 

vammaisten ihmisten toiminnallisen kyvyttömyyden katsottiin olevan heitä kaikkia 

yhdistävä piirre. Vammaisuuden käsitteeseen sisällytettiin sellaisia ominaisuuksia kuin 

riippuvuus, kykenemättömyys, uhrius ja traagisuus. Vammaisten ihmisten siis tulkittiin 

olevan oman viallisen ruumiinsa uhreja. Vammaisuus nähtiin henkilökohtaisena tragediana 
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ja vammaisuuden ongelmaa pyrittiin lievittämään tai jopa poistamaan parantavilla ja 

kuntouttavilla toimenpiteillä. (Vehmas 2005, 111-112.)  

 

Vammaiset ihmiset on suljettu Priestleyn (2002) mukaan historiallisesti yhteiskunnan 

ulkopuolelle esimerkiksi työelämäosallisuuden, koulutuksen ja perhe-elämän ollessa 

kyseessä. Se, miksi näin on, on ollut vammaisteoreetikoiden suuri kysymys. Yksi 

näkökulma on ollut, että nimenomaan elimellinen vamma aiheuttaa yksilölle ongelmia. 

Tällöin huomio kiinnittyy yksilön ruumiillisiin poikkeavuuksiin ja toiminnallisiin 

rajoituksiin. Vammaisuus nähdään siis yksilön henkilökohtaisena tragediana, joka on 

epätoivottavaa. Yksilön palauttaminen kuntoutuksen keinoin takaisin niin sanottuun 

normaaliuteen tai auttaminen yksilöä tulemaan toimeen vamman kanssa on vammaisuuden 

yksilömallin mukainen ratkaisu tilanteeseen. (Priestley 2002, 12; Reinikainen 2007, 29; 

Vehmas 2005, 111-112) Arkiajattelussa vammaisuus mielletään usein vammaisuuden 

yksilömallin kautta, joka on vammaistutkimuksen perinteinen paradigma (Shakespeare & 

Watson 2001, 22)  

 

Maailman terveysjärjestö WHO:n luokittelussa (ICF) vammaisuudesta vuodelta 2001 

pyritään ottamaan huomioon niin biologiset, yksilöpsykologiset kuin yhteiskunnalliset 

tekijät vammaisuuden määrittelyssä. Kyseisen luokittelun mukaan vammaisuus on häiriö 
ihmisen toimintakyvyssä, joka aiheutuu joko 1) elimellisestä vauriosta, 2) toiminnan 

rajoituksista, 3) osallistumisen rajoituksista tai kaikista näistä edellä mainituista yhdessä. 

Kuitenkin määrittely on saanut kritiikkiä etenkin sosiaalisen vammaistutkimuksen parissa 

siitä, että se on painotukseltaan lääketieteellinen. Diagnoosikeskeinen luokittelutapa on 

nähty ihmistä objektivoivana ja minuutta mitätöivänä määrittelykulttuurina. Lisäksi sen on 

katsottu olevan määritelmänä ylipäätään epämääräinen. (Vehmas 2005, 113-114) 

 

 
2.3 Vammaisuuden sosiaalinen malli  

 

Yhdysvalloissa perustettiin 1960-luvulla itsenäisen asumisen liike. Siinä vammaiset 

ihmiset vaativat itselleen autonomiaa, jonka he kokivat laitosasumisen myötä 
menettäneensä. Itsenäisen asumisen liike sai vaikutteita tuon ajan kansalaisoikeusliikkeeltä 
sekä mustien oikeuksia ajaneelta liikkeeltä. Erityisesti Yhdysvalloissa vammaisten 
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ihmisten poliittinen toiminta on perustunut vähemmistöryhmäajattelulle, jossa vammaisuus 

selitetään yhteiskunnallis-poliittisista järjestelyistä aiheutuvana ilmiönä. Tällöin ajatellaan, 

että vammaisuuteen liittyvien rajoitusten syinä ei ole ensisijaisesti vammaisten ihmisten 

biologiset ominaisuudet, vaan ympäristö, joka ei ota huomioon ja kunnioita valtaväestöstä 
poikkeavien ihmisryhmien tarpeita. Englannissa Union of the Physically Impaired Against 

Segregation -järjestön julistus vammaisuuden perusperiaatteista on tunnetuin 

vammaisaktivistien kirjoituksista. Julistuksessa nimenomaan erotettiin vamma ja 

vammaisuus toisistaan ja siitä on tullut etenkin englantilaisen sosiaalisen 

vammaistutkimuksen kulmakiviä. (Roulstone ym.  2012, 3; Thomas 1999, 14; Vehmas 

2005, 109-110)  

 

Vammaisuuden yksilömallille vastineena syntynyt vammaisuuden sosiaalinen malli on 

jaettu materialistis-historialliseen ja sosiaaliskonstruktionistisiin selitysmalleihin. 

Materialistis-historiallisessa mallissa korostuu rakennetun (ts. materialistisen) ympäristön 

merkitys vammaisuuden käsitteellistämisessä ja laajimmillaan se on marxilaisuudesta 

vaikutteita saanutta analyysia vammaisuuden taustalla olevista historiallisista, 

taloudellisista ja sosiaalisista voimista. (Vehkakoski 2006, Vehmas 2005) . Esimerkiksi 

Barnes (2012) toteaa, että yhteiskuntien taloudellisen ja sosiaalisen nousun ja sitä 

seuranneen industrialismin ja kapitalismin myötä vammaisten ihmisten laitostaminen ja 

syrjiminen lisääntyivät (mt., 12-13). Sosiaaliskonstruktionistisilla selitysmalleilla 

vammaisuutta käsiteltäessä taas kieli ja kulttuuri ovat vammaisuuden (disability)  

representoijana ja tuottajana tarkastelun kohteina. Vehmas (2005) kuitenkin tähdentää, että 

erottelu on karkea, sillä useimmissa malleissa huomioidaan sekä materialistiset että 

sosiaalikonstruktionistiset ulottuvuudet. (Vehmas 2005, 119-122.) 

 
Sosiaalinen vammaistutkimus on yhteiskunnallisia rakenteita arvioivaa ja niihin 

porautuvaa sekä avoimen poliittista pyrkimyksenään aikaansaada parannusta vammaisten 

ihmisten elämään (esim. Haarni 2006; Vehmas 2005). Sosiaalisen mallin mukaan 

vammaisuus on ilmiö, joka ilmenee vammaisten ihmisten eristämisenä ja poissulkemisena 

yhteiskunnallisesta osallisuudesta, institutionaalisena syrjintänä ja ennakkoluuloina.  

Ilmiasunsa se saa esimerkiksi vammaiset ihmiset poissulkevana työelämänä ja julkisten 

tilojen esteellisyytenä. (Kröger 2002, 2; Vehmas 2005, 120). Mike Oliver (1996) toteaa 

vammaisuuden sosiaalisen mallin syntyneen inkluusion vaatimuksesta vammaisuuden 

yksilöllisen mallin ollessa ulossulkemisen tuote (emt., 129-130). 
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Sosiaalisessa mallissa ja nimenomaan sen materialistis-historiallisessa versiossa erotetaan 

selkeästi toisistaan vamma (impairment) ja vammaisuus (disability). Vamma on kyllä 
ruumiissa, mutta sen seuraukset ovat sosiaalisessa mallissa sen sosiaalisen kontekstin 

määrittelemiä, missä yksilö elää. Vammaisuus seuraa vammaa yksilön elämisen 

ympäristössä tapahtuvan sorron ja esteellisyyden seurauksena. Näitä mekanismeja ei 

kuitenkaan voi palauttaa pelkästään “kulttuuriin” tai “sosiaalisiin merkityksiin”. Ne ovat 

juurtuneet yhteiskunnan materiaalisiin rakenteisiin. Vammaisten ihmisten (disability) 

jokapäiväiset elinolosuhteet eivät ole tämän näkemyksen mukaan seurausta yhteiskunnan 

ja muiden ihmisten asenteista ja vammaisuuteen kohdistuvista representaatioista vaan 

loppujen lopuksi kapitalistisesta yhteiskuntajärjestyksestä ja sen materiaalisista ehdoista, 

jotka monella tapaa marginalisoivat ja sortavat eri ryhmiä mukaan lukien vammaiset 

ihmiset. (Gustavsson 2004, 60; Shakespeare & Watson 2001, 5; Thomas 2004, 572; 

Vehmas 2005, 109-110) 

  

Gustavssonin (2004, 59) mukaan ensimmäisen polven sosiaalisen mallin edustajilla oli 

paine muuttaa yhteiskunnallisia rakenteita, kun taas toisen polven sosiaalisen mallin 

kannattajat painottavat materiaalisen perspektiivin sijaan kielen ja kulttuurin syrjivää 
voimaa, siis sosiaaliskonstruktionista näkemystä. Toisaalta sosiaalisen 

vammaistutkimuksen voi jakaa myös niin sanotun tiukan linjan tai brittiläisen 

vammaisuuden sosiaalisen mallin ja maltillisemman sosiaalisen mallin mukaisesti. 

Esimerkiksi pohjoisamerikkalaisessa lähestymistavassa sosiaaliseen vammaistutkimukseen 

erotetaan vammaisuuden sosiaaliset, kulttuuriset ja poliittiset ulottuvuudet eikä biologisen 

vamman ja sosiaalisen vammaisuuden erottelu ole niin ehdotonta kuin brittiläisessä 
mallissa. (Shakespeare & Watson 2001, 4.) 

 

Vammaisuuden sosiaaliskonstruktionistinen malli haastaa näkemyksen vammaisuuden 

rakentumisesta ensisijaisesti materialistisin ja taloudellisin ehdoin.  

Sosiaaliskonstruktionistisen näkemyksen mukaan ei ole olemassa mitään universaalia, 

biologisesti ja lääketieteellisesti kuvailtavissa olevaa standardia rakenteen, toiminnan ja 

ihmisen pystyvyyden suhteen, vaan kyse on ainakin osin kulttuurisista arvostuksista. 

(Gustavsson 2004, 60; Vehmas 2005, 122; Wendell 1996.) Vammaisuus ei ole siten 

ensisijaisesti objektiivisesti havaittavissa oleva yksilöllisten toiminnanvajauksien tai 
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sortavien yhteiskunnallisten rakenteiden kautta ymmärrettäväksi tuleva asia, vaan 

kulttuurisesti tuotettu ilmiö. Keskeistä vammaisuuden konstruoinnissa on siitä käytettävä 
kieli ja representaatiot. (Vehmas 2005, 122-123; Gustavsson 2004, 60) Konkreettisina 

esimerkkinä Vehmas (2005) käyttää termejä “rampa” ja “vähämielinen”. Näistä 
poliittisesti epäkorrekteista termeistä syntyy mielikuvia avuttomista ja muista oleellisesti 

eroavista yksilöistä. Myös korrektiksi mielletty ilmaus “erityinen tarve” sisältää Vehmaan 

mukaan arvolatautuneesti oletuksen jonkin ominaisuuden toivottavuudesta, 

“normaaliudesta”, ja toisen epätoivottavuudesta eli “epänormaaliudesta” (mt., 123). 

 

Oma roolinsa vammaisuuden käsitteellistymisessä ja ymmärtämisessä on median ja 

erilaisten kulttuurituotteiden tapa esittää vammaisuutta ja vammaisia ihmisiä. Barnes 

(1992) toteaa, että vammauttavat stereotypiat lääketieteellistävät, holhoavat ja 

epäinhimillistävät vammaisia ihmisiä populaarikulttuurissa ja medioissa. Ne muovaavat 

sen perustan, jolle asenteet, olettamukset ja odotukset vammaisia ihmisiä kohtaan syntyvät. 

Ne ovat Barnesin mukaan perustana syrjinnälle ja hyväksikäytölle, jota vammaiset ihmiset 

kohtaavat päivittäin, ja ne myötävaikuttavat ekskluusioon valtavirtaihmisten elämästä. (mt, 

39.) 

 

Realististen kulttuuristen representaatioiden puute vammaisten ihmisten elämästä ajaa 

heidät Wendellin (1996, 43) mukaan toiseuteen luomalla käsitystä, että heidän elämänsä on 

“käsittämätöntä” eikä tiedonpuute siitä, miten vammaiset ihmiset elävät arkeaan ehkäise 

ei-vammaisten ihmisten ennakkoluuloja vammaisia kohtaan. Reinikaisen (, 134-135) 

mukaan vammainen ruumis on konstruoitu negatiiviseksi kuvaksi, “anti-ruumiiksi” 

kulttuurituotteissa. Ruumiillisuusdiskurssi ja niin sanottu body-kulttuuri (2010-luvulla tästä 

käytettäneen nimitystä fitness-kulttuuri) sisältäen muun muassa liikunnallisuuden ja 

urheilullisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin palvomisen sekä nuoruuden ja 

dynaamisuuden, esteettisyyden ja haluttavan ruumiin korostuksen toiseuttavat ruumiiltaan 

poikkeavat ja vammainen ihminen sivuutetaan niin sanottujen normaali-ihmisten areenoilta 

ja samalla vammaisen ihmisen ruumis mitätöidään haluavana ja toimivana subjektina (mt., 

134-135). 

 

 

 
2.4 Keskustelua vammaisuuden sosiaalisesta mallista - mitä sen jälkeen? 
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Sosiaalista vammaistutkimusta on kritisoitu muun muassa siitä, että se unohtaa elimellisen 

vamman aiheuttaman haitan ihmiselle ja kiistää ruumiillisen kokemuksen vammaisuudesta 

väittäen että fyysiset rajoitteet ja eroavaisuudet ovat kokonaan sosiaalisesti tai 

yhteiskunnallisesti luotuja (esim. Morris, 1991). Morris (1991) toteaa, että vaikka 

ympäristön esteellisyys ja asenteet ovat keskeinen osa vammaisuuden kokemusta ja myös 

vammauttavat yksilöitä, väite siitä, vammaisuus olisi selitettävissä vain siten, on väärä. 

Tällöin kiellettäisiin kokonaan yksilön oma, henkilökohtainen kokemus fyysisistä tai 

älyllisistä rajoitteistaan (mt, 10). Shakespeare (1994) muistuttaa, että vammaiset ihmiset 

ovat vammaisia, ei vain materiaalisen diskriminaation vuoksi, vaan myös ennakkoluulojen 

vuoksi. Nämä ennakkoluulot eivät ole vain ihmisten välisiä, vaan ovat implisiittisesti 

olemassa kulttuurisissa representaatioissa ja kielessä sekä siten myös ihmisten 

sosialisaatiossa. Nämä ennakkoluulot vahvistavat vammaisten ihmisten alisteista asemaa 

suhteessa ei-vammaisiin ihmisiin (mt., 296) . 

 

Toisaalta esimerkiksi Thomas (2004, 572) tuo esiin, että vammaisuuden sosiaalisen mallin 

ensimmäisinä teoreetikkoina pidetty Vic Finkelstein (2001, 2) ei erotellessaan vamman ja 

vammaisuuden toisistaan tarkoita, etteikö elämä vamman kanssa voinut aiheuttaa ongelmia 

vammaisille (disabled) ihmisille, vaan että nämä vaikeudet tai ongelmat eivät 

aikaansaaneet vammaisuuden ydintä ja olemusta. Lisäksi sosiaalista vammaistutkimusta on 

kritisoitu siitä, että se jättää huomiotta sellaiset vammaisuuden tyypit, jotka eivät sovi sen 

muottiin, kuten ihmiset joilla on oppimisvaikeuksia tai mielenterveydenhäiriöitä. Thomas 

(1999, 26) kuitenkin toteaa että vammaisuuden sosiaalinen malli on hyvä käsitteellinen 

lähtökohta vammaistutkimukseen.  

 

Reinikainen (2007) huomauttaa toisaalta, että huoli että yhteiskunnallisessa 

vammaistutkimuksessa jää huomiotta ruumiin ja vamman kielteiset kokemukset on sikäli 

aiheeton, että vammaisuuden medikaaliset ja hallinnolliset käytännöt kuten myös 

lääketieteen sosiologia perustuvat juuri vamman negatiivisten puolien raportoinnille ja 

todistamiselle. Samoin kulttuurin ja muiden ihmisten kiinnostus vammaisuuden 

kärsimysulottuvuuteen antavat tilaa myös negatiivisille tulkinnoille. Vammaisuuden 

sosiaalinen malli ei Reinikaisen mukaan myöskään kiellä vamman tärkeyttä, sopivia 

lääketieteellisiä interventioita eikä keskustelua vamman kokemisesta. (emt, 38) 
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Shakespeare ja Watson (2001, 15) esittävät sex-gender -erottelun (sosiaalinen sukupuoli/ 

biologinen sukupuoli) olevan analogia impairment-disability -erottelulle ensimmäisen 

tarkoittaessa molemmissa biologista ja jälkimmäisen taas sen saamia sosiaalisia 

merkityksiä. Kuitenkin edellä esitetty sukupuolen käsitteellistämisen tapa on heidän 

mukaansa epäkelpo, sillä sex itsessään on jo sosiaalisen konnotaation sisältävä käsite. 

Sama pätee impairmentiin: impairment ei ole esi-sosiaalinen tai esi-kulturaalinen 

biologinen kasvualusta, vaan sanat ja diskurssit, joita käytämme, ovat sosiaalisesti ja 

kulturaalisesti määräytyneitä (Shakespeare &Watson 2001, 16; Thomas 1999, 8, 124).  

 

Vamma (impairment) ei siis ole vain biologinen, vaan syvästi yhteiskunnallinen jo sen 

diskursiivisesta luonteesta johtuen (Thomas 2004, 574). Vamma ja vammaisuus eivät ole 

dikotomioita, vaan kuvaavat eri kohtia samalla jatkumolla tai yksittäisen ihmisen 

kokemuksen eri näkökulmia. Vammaisuus on kompleksi kokonaisuus, jossa yhdistyvät 

biologiset, psykologiset, kulturaaliset ja yhteiskunnallis-poliittiset tekijät. (Shakespeare 

&Watson 2001, 24; Wendell 1996, 22) 

 

Shakespeare ja Watson (2001) toteavat vammaisuuden tiukan linjan sosiaalisen mallin 

olevan yksinkertaisesti liian musta-valkoinen. He korostavat, että jos vamma (impairment) 

jätetään vammaisuuden analyysista pois, vammaiset ihmiset voivat olla haluttomia 

identifioitumaan vammaisliikkeeseen, sillä sen vammaisuuden teoretisointia pidetään 

idealistisena ja tosielämästä irtaantuneena (mt., 5). Vammaiset ihmiset eivät välttämättä 
halua identifioitua vammaisina, eivät sosiaalisen eivätkä lääketieteellisen mallin 

mukaisesti, vaan rakentavat identiteettiään esimerkiksi työnsä tai perhesuhteidensa kautta. 

Suuri osa ihmisistä on samanaikaisesti sijoittunut laajaan valikoimaan subjektipositioita, 

jolloin jokin muu identiteetti voi aivan hyvin mennä toisen edelle ja ensisijaiseksi. 

(Shakespeare & Watson 2001, 21-22; Vehmas 2004, 142)  

 

2.5 Tutkielmani vammaistutkimukselliset lähtökohdat 

 
Tutkielmassani teoreettinen ymmärrys vammaisuudesta on rakentunut sen ajatuksen 

ympärille, että vammaisuus on fyysisen, psykologisen, ympäristöllisen, kulttuurisen ja 

yhteiskunnallis-poliittisen todellisuuden kohtaamo, jossa vamma ja vammaisuus eivät ole 

erotettavissa toisistaan. (vrt. Shakespeare & Watson 2001; Thomas 1999)  
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Ymmärrän tutkielmassani vammaisuuden sosiaalisen syntymekanismin ja vammaisuuden 

yhteiskunnallisen sorron muotona, ja pidän tärkeänä havaita ja tiedostaa kulttuurin ja 

kielen voiman vammaisuudesta puhuttaessa sekä sitä representoitaessa, niin 

eksplisiittisellä kuin implisiittiselläkin tasolla. Kuitenkin näen tarpeelliseksi huomioida 

myös vamman roolin ja sen henkilökohtaisen merkittävyyden vammaisen ihmisen 

elämässä (vrt. Morris 1991). Lisäksi näen tarpeellisena tiedostaa sen, että vammaisuus on 

normatiivinen käsite, joka heijastelee käsityksiä siitä, millainen ihmisen tulisi olla 

fyysisesti ja psyykkisesti. (vrt. esim. Reinikainen 1996) 

 

Kuten Shakespeare ja Watson (2001, 14-15) esittävät, vammaisten ihmisten täysivaltaisen 

osallisuuden esteinä olevien yhteiskunnallisten ja sosiaalisten muurien murtamisen tulisi 

olla ensisijaista vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi yhteiskunnallisella tasolla. 

Lisäksi vammauttavat ja sortavat käytännöt ja vammaisten ihmisten ekskluusio 

valtavirtayhteiskunnasta marginaaliin esimerkiksi kulttuurituotteiden kautta tulisi tehdä 
tiettäväksi ja niihin olisi pyrittävä vaikuttamaan. Kuitenkaan ympäristöä muuttamalla ei 

voida poistaa kaikkea vammaisuutta: esimerkiksi vamma, joka aiheuttaa kipua, ei katoa 

vaikka ympäristö olisi kuinka esteetön.  

 

Tutkielmassani nojaan siis siihen Shakespearen ja Watsonin (2001, 19) ajatukseen, että 
vammaisuus on kompleksi, muuttuva, kontingentti ja paikallistunut käsite sekä 
ymmärtämisen kehys, ja se sijaitsee biologian, yhteiskunnan, toimijan ja rakenteen 

risteymässä. Koska vammaisuudesta (disability) puhuttaessa kyse on epäselvästä ja 

liikkuvarajaisesta käsitteestä, näen, että sen vammauttavan, disablistisen, luonteen auki 

purkaminen, siihen katseen kääntämisen ja sen huomioimisen sekä uudelleen konstruointi 

on tärkeää vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi. Toisaalta taas puhuttaessa 

vammaisista ihmisistä tulee muistaa se tosiasia, että maailmassa on vammaisia ihmisiä 
lukemattomasti. Vammaisuus ja sen kokeminen vaihtelee yksilöittäin sekä erilaisten 

vammatyyppien välillä eikä vammainen ihminen välttämättä identifioidu ensisijaiseksi 

vammaiseksi. Nämä huomiot korostavat sitä, että vammaisuudesta yleensä puhuttaessa 

ollaan jossain määrin karkeasti yleistyksen tiellä itsessään.  
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3 VAMMAISTEN IHMISTEN VANHEMMUUS 

 

3.1 Vammaiset vanhemmat aiemmassa tutkimuksessa ja lähtökohtani 

vanhemmuuden tarkasteluun 

 

Aiemman saatavilla olevan tutkimuksen näkökulma on pääosin ollut eri kuin mihin itse 

pyrin tutkielmallani vastaamaan. Vammaisuuden näkökulmasta on tutkittu esimerkiksi 

selektiivistä aborttia tai historiallisessa kontekstissa pakkosterilisaatioita (Erikson 2008) tai 

perheitä joissa lapsi on vammainen (esim. McLaughlin 2012, 402). Perheitä, joissa 

jompikumpi tai molemmat vanhemmat ovat vammaisia, on tutkittu myös siitä 
näkökulmasta, millaista on olla vammaisen vanhemman lapsi. Tällöin puhutaan usein niin 

sanotusta nuoresta hoivaajasta (young carer), jolla tarkoitetaan useimmiten alle 18-

vuotiasta nuorta, joka on hoivavastuussa vanhemmastaan tai vanhemmistaan. (Rivera 

Drew 2009, 436-437) Tämänkaltainen tematiikka näyttäytyy ensisijaisesti muiden kuin 

pohjoismaisen hyvinvointiregiimin maissa, vaikkakin, kuten jäljempänä tulen asiaa 

enemmän avaamaan, ei nuori hoivaaja -teema ole täysin poissa suomalaisesta kontekstista. 

 

Vaikka vammaisten ihmisten vanhemmuutta ei ole merkittävästi tutkittu, on feministiseen 

tutkimusperheeseen liittyvää äitierityistä tutkimusta kansainvälisesti löydettävissä jossain 

määrin (esim. Barron 1997; Grue &Tafjord 2002; Malacrida, 2010, 2012; Prilleltensky, 

2003), mutta etenkin isyys ja vanhemmuus yleensä eivät juuri ole olleet tutkimuksen 

kohteena  (Rivera Drew, 2009). Etsiessäni tutkimuskirjallisuutta vammaisista isistä, en 

löytänyt sitä lainkaan; ainoastaan kirjallisuutta, joka koskee vammaisten lasten isyyttä. 

Suoraa vastausta siihen, miksi vammaisten ihmisten vanhemmuutta ei ole Suomessa juuri 

tutkittu, tuskin on. Pohdin, onko yksi syy se, että vammaisen ihmisen vanhemmuus on yhä 

jonkinasteinen tabu (vrt. aiemmin sivuttu eugeniikkaoppi) tai jopa anomalia, 

epätyypillisyys. Vai onko asia aliarvioitu siten, kuten Malacrida (2010) esittää: 

(sosiaalinen) vammaistutkimus ei itsessään ole kiinnostunut yksityisen alueella 

tapahtuvasta. Toisaalta vanhemmuus on vahvastikin sidoksissa eri yhteiskunnallisiin 

instituutioihin ja tulee todeksi myös kodin ulkopuolella.  
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Isyyden osalta voisi spekulatiivisesti vielä todeta, että vammaisiin isiin kohdistuneen 

tutkimuksen poissaolo voi johtua joko edellä esitetyistä asioista: sen tabuluonteisuudesta, 

määrällisestä vähyydestä, tai siitä että vammaistutkimuksessa vanhemmuutta saati isyyttä 
ei ole koettu tarpeellisena tutkia. Toisaalta yksi syy voi olla myös se, että isyys voidaan 

mieltää niin etäällä olevaksi ja jopa vanhemmuuden toiseudeksi, että vammaisen isän 

vanhemmuus, vaikka siihen toimintarajoitteita liittyisikin, ei tee isyydestä sen erityisempää 
kuin ei-vammaisella isällä. Tällainen ajattelu kuitenkin nojaa pikemminkin menneeseen 

kuin tähän hetkeen; aikaan, jolloin äidin ja isän roolit perheessä olivat merkittävän 

jakautuneet. 

 

Olen pohtinut hyvin paljon sitä, tarkastelenko tutkielmassani vanhemmuutta yleensä vai 

sukupuolierityisesti. Olen päätynyt paikoin molempiin sen mukaan onko kerronta 

sukupuolierityistä, kertooko haastateltava itsestään nimenomaan äitinä tai isänä, vai 

vanhemmuudesta yleensä vailla sukupuolinäkökulmaa. Lähtökohtana minulla on ollut 

nimenomaan vanhemmuuden yleinen tarkastelu sillä alkuperäinen tutkimusongelmani 

”Millaista on elää vammaisena vanhempana nykypäivän Suomessa” on tutkielman teon 

alkumetreillä viitoittanut etenemistäni nimenomaan vanhemmuuden yleiseen tarkasteluun 

ja haastattelukysymykset on luotu tästä lähtökohdasta käsin. Olen tietoinen kritiikistä, mitä 
esimerkiksi Reinikainen (2007) on esittänyt käsiteltäessä vammaisia sukupuolettomasti. 

Tässä se tarkoittaisi että vammaisten ihmisten vanhemmuutta tutkitaan vanhemmuuden 

näkökulmasta yleensä, vaikka vanhemmuutta koskevassa tutkimuksessa on yleistynyt 

nimenomaan äitiyden ja isyyden tutkimus. Kritiikin kärki kohdistuu siihen, että vammaisia 

ihmisiä käsitellään esimerkiksi medioissa pääosin yhtenä sukupuolettomana massana eikä 
mediapuhe huomioi sukupuolierityisyyttä toisin kuin ei-vammaisten kohdalla. Yksi 

perusteluni tarkastella vanhemmuutta juuri vanhemmuutena, ei äiti- tai isäerityisinä 
ilmiöinä on aineistoni sukupuolisuhde. Isiä aineistossa on vain kaksi, jolloin 

vanhemmuuden sukupuolittuneesti kohdennettu tarkastelu jäisi hyvin suppeaksi. Toisaalta 

vanhemmuus kuitenkin väistämättä myös sukupuolittuu ja tulee esitetyksi esimerkiksi 

nimenomaan äitiytenä, kun puhutaan vaikkapa omakohtaisesta raskauskokemuksesta.  

Tällöin myös tarkastelu on äitierityistä. Toisaalta tunnistan myös 

haastattelukysymyksissäni tiettyä äitiys ensin -ajattelua, esimerkiksi juuri raskaus- tai 

synnytyskokemuksista kysyessäni, mikä luo haastateltavallekin puitteet vastata omasta 

kokemuksestaan ja täten sukupuolierityisesti. Samoin esimerkiksi esittämäni kysymys 
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”auttaako isä arjessa” sisältää eksplisiittisen (valitettavan) taustaoletukseni ja ikään kuin 

kulttuurisen uusinnon siitä, että äitiys on ensisijaista lapsen hoivaan nähden ja isällä on 

perhearjessa avustajan rooli. Tästä syystä olen jo haastatteluvaiheessa tullut itse 

eriyttäneeksi ja rajanneeksi tarkastelun jossain määrin sukupuolierityiseksi 

vanhemmuudeksi. Tällöin, kuten sanottu, vanhemmuuden tarkastelu tutkielmassani on 

sekä sukupuolierityistä että vanhemmuuden tarkastelua vammaisen vanhemman 

näkökulmasta yleensä. 

 

3.2 Tarinallinen kiertokulku olemisen merkityksellistäjänä 

 

Vilma Hännisen mukaan tarinallisuuden eri ilmenemismuotoja ovat tarina, kertomus, 

draama sekä sosiaalinen tarinavaranto. Erilaiset mallitarinat ovat lähtöisin nimenomaan 

sosiaalisesta tarinavarannosta, kuten esimerkiksi hyvän äitiyden mallitarina. Hänninen 

(1999) puhuu tarinallisen kiertokulun teoriasta. Kyseisen teorian kautta tarinoiden voima 

ihmisen elämässä on ymmärrettävissä (emt, 16-19) Esittelen seuraavaksi Hännisen 

erottelun tarinallisuuden eri ilmenemismuodoista sekä Lauri Rauhalan (1993) situaatio-

käsitteen kytkeytymisen tarinallisen kiertokulun teoriaan 

 

Esimerkkinä tarinasta Hänninen mainitsee “tuhkimotarinan”. (mt., 19) Tuhkimotarinan voi 

ajatella olevan kulttuurisesti ja kielialueelta toiselle laajasti ymmärretty merkityskehikko, 

tarina. Näkisin, että myös “vanhemmuustarina” saa jo ääneen lausuttaessa itselleen raamit, 

joskin tarina vanhemmuudesta vaatii lohkomista esimerkiksi tarinaan hyvästä tai huonosta 

vanhemmuudesta - mikä toki ei ole mitenkään yksiselitteistä ja faktisesti olemassa olevaa - 

tai tarinaan äitiydestä ja isyydestä. 

 

Kertomuksella Hänninen (1999) tarkoittaa tässä yhteydessä ihmisten itsestään toisilleen 

kertomaa tarinaa. Sen tyypillisin aikamuoto on imperfekti, eli se viittaa jo tapahtuneeseen. 

Tällöin tapahtuneesta voidaan luoda uusia tulkintoja. Kertomalla tarinaansa ihminen voi 

saada aikaan sosiaalisia vaikutuksia, jakaa kokemuksiaan, saada jäsennyksilleen sosiaalista 

vahvistusta sekä reflektoida kokemaansa. Lisäksi kertomus siirtyy kuulijoiden resurssiksi 

sosiaaliseen tarinavarantoon. (mt., 22.) 
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Sisäinen tarina taas koostuu mielen sisäisestä prosessista, jossa ihminen tulkitsee omaa 

elämäänsä tarinallisuuden kautta. Se tulee paikoin ilmi ihmisen kerronnassa ja toiminnassa, 

mutta jää kuitenkin osittain piiloon. Sisäinen tarina muokkaa ihmisen toimintaa ja antaa 

suunnan hänen pyrkimyksilleen, mutta toisaalta nämä pyrkimykset törmäävät erilaisiin 

situationaalisiin reunaehtoihin - joista lisää alla - sekä toisten ihmisten pyrkimyksiin. 

(Hänninen 1999, 21-22, 50-53;Valkonen 2014, 113-114) Draama taas viittaa elämään ja 

ihmisten pyrkimykseen toteuttaa  siinä sisäisessä tarinassaan muotoilemia tarinallisia 

projekteja. Hänninen korostaa draaman käsitteellä sitä, että elävä elämä ei ole tarinoiden 

edeltäjä, vaan tarinallisesti tulkkiutunut. (mt. 22,)  .  

 

Sosiaalinen tarinavaranto viittaa siihen kulttuuristen kertomusten joukkoon, joka on 

ihmisten elämässä läsnä ja auttaa heitä pitämään elämäänsä ja ympäröivää maailmaa 

ymmärrettävänä. Sosiaalinen tarinavaranto sisältää aineksia niin ihmisten sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta kuin kirjoista ja muista kulttuurituotteista sekä esimerkiksi 

joukkotiedotusvälineistä. Sosiaalinen tarinavaranto on alati muovautuva ja siitä 

omaksutaan tarinoita koko elämänhistorian ajan. Nämä omaksuttava tarinat ovat niin 

sanottuja kulttuurisia mallitarinoita. Näistä tarinoista jotkut jäävät osaksi henkilökohtaista 

tarinavarantoa, johon kuuluu myös omassa henkilöhistoriassa kertyneet tarinallisiksi 

tulkitut kokemukset. Osa tarinoista on dominoivampia kuin toiset, ja tällöin ne ohjaavat eri 

tavoin ihmisten kokemuksia ja toimintaa. (Hänninen 1999, 22; 50-52; Valkonen 2014, 

104.) Ymmärrän, että esimerkiksi vanhemmuuden tarinat ovat näitä niin sanottuja vahvoja 

tarinoita ihmisen elämässä. 

 

Tarinallisen kiertokulun teoriassa Hänninen (1999) kytkee nämä edellä mainitut käsitteet 

keskinäisiin suhteisiin ja ulkopuoliseen todellisuuteen. Tässä hyödynnetään Lauri 

Rauhalan (1993) situaation käsitettä, joka tarkoittaa niiden asioiden kokonaisuutta, joihin 

ihminen on suhteessa. Tällaisia ovat konkreettinen todellisuus, kuten asuinpaikka, 

perhesuhteet ja terveydentila, mutta myös ideaalinen todellisuus kuten kulttuuriset 

käsitykset, sosiaaliset normit ja säännöt sekä lait. Situaatio määrittyy sekä 

kohtalonomaisesti (kansallisuus, vanhemmat) että ainakin osittaisten valintojen kautta 

(puoliso, ystävät, harrastukset). Situaatio käsittää ihmisen elämäntilanteen tarkoittamat 

mahdollisuudet sekä sen asettamat rajat, ja se on kullakin ihmisellä ainutkertainen. 

Situaatiota ymmärtääkseen ihmisellä on hyödynnettävänään sosiaalisen tarinavarannon 
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mallitarinat, jolloin itsensä voi ikään kuin paikantaa mallitarinoiden kartalle. (Hänninen 

1999, 20; Rauhala 1993, 43-44; Romakkaniemi 2011, 24; Valkonen 2014, 104.) 

 

Vaikka Hänninen (1999) kuvaa tarinallista kiertokulkua yksilön näkökulmasta, osoittaa 

kiertokulku hänen mukaansa yksilön suhteen ympäristöönsä. Tämä yhteys näkyy sekä 
draamassa, jossa on mukana muita toimijoita kuin myös kerronnassa, joka suhteutuu aina 

kuulijoihin ja kerrontatilanteeseen. Myös sisäinen tarina muodostuu vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten ja kulttuurin tarjoamien merkitysten kautta. Tarinallinen kiertokulku on 

historiallinen ja historiaa tuottava prosessi. ( Hänninen 1999, 22-23) 

 

3.3 Vanhemmuuden kulttuurinen rakentuminen ja vanhemmuuden 

mallitarinat 

 

Kussakin kulttuurissa on omat vanhemmuutta koskevat normistonsa, käyttäytymismallinsa 

ja oletuksensa. Vanhemmuuden kulttuurisidonnaisuus ja vaihtelevuus osoittavat Böökin 

(2001) mukaan, ettei vanhemmuus ole vain biologisesti määrittynyttä, vaan myös ihmisten 

rakentamien sosiokulttuuristen rakennelmien aikaansaannos. (mt., 13.) Arendell (1997) 

korostaa samoin vanhemmuuden biologisen välttämättömyyden rinnalla vaihtelevien 

sosiaalisten prosessien merkitystä vanhemmuuden muotoutumisessa. Vanhemmuus on 

sijoitettu aikaan ja paikkaan, eikä se tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä, vaan on pikemminkin 

erottamattomasti yhteen liitetty ja muotoutunut kulttuuristen normien ja arvojen sekä  
perheen kehityksen ja muuntumisen myötä. Vanhemmuuden tavoitteet ja vanhemmuus 

muuttuvat sosiaalisten ja yhteiskunnallisten olosuhteiden muutosten myötä. (Arendell 

1997, 3-4.) 

 

Käsitykset ideaalista vanhemmuudesta syntyvät siis esimerkiksi asiantuntijapuheessa, 

neuvolan, päiväkodin ja opettajien kanssa käydyssä vuorovaikutuksessa sekä esimerkiksi 

naistenlehdissä (vrt. esim. Berg, 2008).  Vaikka yksilön tietoisuus itsestään äitinä tai isänä 
ja naisena tai miehenä on olennaista vanhemmuuden rakentumisessa, rakentavat siis myös 

erilaiset sosiaaliset suhteet vanhemmuuden kokemuksia ja merkityksiä. (Böök 2001, 12-

13.) 
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Toisaalta myöskään lapsen parhaasta puhumista ei voi erottaa vanhemmuudesta, sillä tämä 
määrittely kertoo vähintään implisiittisesti mitä vanhemmuudelta odotetaan. Samoin 

vallalla oleva yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen, miten 

vanhemmuudesta puhutaan ja mitä siltä odotetaan. Esimerkkinä tähän voisi esittää aika 

ajoin poliittisessa keskustelussa ja medioissa leimahtavan puheen naisten työssäkäynnistä 
ja kotihoidontuen muovaamista sudenkuopista suhteessa siihen. Todellisuutta ja sen myötä 
myös vanhemmuutta koskevat käsityksemme ovat siis dynaamisia, kompleksisia ja 

moninaisia. (Böök 2001 14-15.) 

 

Eeva Jokinen (1996) toteaa, että mikään ei ole niin sosiaalisesti rajoittava rooli kuin 

äitiyden rooli (mt., 16).  Naisten odotetaan täyttävän ideaalin äitiyden normin, jossa äidit 

on asemoitu aina saatavilla oleviksi, aina hoivaaviksi, aktiviteettejä tarjoaviksi ja 

omistautuneiksi äitiyden eksperteiksi. Äiti-hoivaaja on edelleen niin sanottu ylin status 

naiselle (Malacrida 2009, 99-100) Naisilla on naiseuden ja äitiyden suhteen rajoitettu 

valikokoima vaihtoehtoja ollakseen roolissaan hyväksytty. Huolimatta feministien 

yrityksestä denaturalisoida normatiivisen äitiyden vaateita, ovat esimerkiksi luontaisesti 

hoivaava, aina ja saman tien läsnä oleva ja epäitsekäs ideaaliin äitiyteen yhä liitettäviä 
määreitä. Näistä vaateista johtuen kukaan äiti ei Malacridan (2009) mukaan voi saavuttaa 

ideaalia äitiyttä. Tällöin ideaaliäitiys on sidottu pysyvään äidin syyllistämisen kulttuuriin. 

Sharon Hays (1996) puhuu intensiivisen äitiyden ideologiasta, missä äiti on saatavilla 

välittömästi, hän on vahva roolimalli, loputtoman hoivaava ja lapsikeskeinen. Tällä tavoin 

modernien länsimaiden äidit on idealisoitu luonnollisiksi ja rajattomiksi huolehtijoiksi ja 

ne äidit, jotka eivät täytä idealistisen äitiyden vaateita, joutuvat tarkkailun ja 

interventioiden alaisiksi. (Malacrida 2009, 101) 

 

Isyystutkimus on voimistunut vasta 1990-luvulla miestutkimuksen alkaessa kiinnittää 
huomiota myös miehen ja mieheyden merkityksestä vanhemmuudelle. Puhe jaetusta 

vanhemmuudesta ja niin sanotusta uudesta isyydestä ovat olleet kantavia teemoja, kun on 

pohdittu vanhemmuuden roolijakoa. Isyyden kuten myös äitiyden odotukset ovat 

voimakkaasti sukupuolittuneita ja sukupuolen kautta isyys asettuu erilaisiin sukupuolten 

välisiin ja sisäisiin järjestyksiin, joista sitä voi eritellä sekä arjen mikrotasolla että 
yhteiskunnallisella makrotasolla (Kolehmainen & Aalto 2004; 12-14).  
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Isyyttä ei ole idealisoitu samassa mitassa kuin äitiyttä, vaan hyvän isyyden määritelmä on 

osin melko neutraali. On kuin olisi vain isyyttä, ei esimerkiksi yksiselitteisen hyvää tai 

huonoa isyyttä. Isyyden eriaikaiset mallitarinat kuvaavat yksinkertaistettuna isän fyysistä 
etäisyyttä perheensä arjesta ja lastenhoidosta. Esimerkiksi Kekäle ja Eerola (2014) jakavat 

isyyden kulttuuriset mallitarinat kolmeen osaan: Esimodernissa isyystarinassa isä on 

etäinen ja autoritaarinen patriarkka, joskin lähellä kotiagraariyhteisössä, kun taas 

modernissa mallitarinassa isä on etäinen perheenelättäjä, ensi sijassa palkkatyöläinen ja jo 

työnsä vuoksi fyysisesti kaukana. Postmodernissa mallissa isä taas osallistuu lähellä ja 

intensiivisesti lastenhoitoon. Esimodernissa ja modernissa tarinassa äiti on lasten hoivaaja 

ja vanhempien roolit ovat jakautuneet, postmodernissa tarinassa voidaan puhua jaetun 

vanhemmuuden mallista, jolloin hoivavastuu ja vanhemmuusroolit ovat jakautuneet isän ja 

äidin kesken. (mt., 20-22) Työttömäksi jääneitä isiä tutkinut Kokkonen (2004, 274) toteaa 

samoin, että perinteisen isyyden mallitarinan mukaan perheen elättäjyys on isän tärkein 

rooli ja hyvän isän merkki. Isyys ei ole tällöin ollut samalla tavoin itseisarvo miehelle kuin 

äitiyden voisi ajatella samaa perinteiseksi nimettävää ajattelumallia noudattaen ajatella 

naiselle olevan.  

 

Isyydestä puhuttaessa sukupuoli liitetään siihen olennaisena mukaan. Kolehmainen (2004) 

kuvaa isyydestä puhumista sukupuolen rakentamisen ja purkamisen prosessina, missä 
esimerkiksi miehisyyden nähdään katoavan, pehmenevän tai joustavan. Tähän liittyy 

olennaisesti myös maskuliinisuuden käsite, mihin miehisyys ja isyys ovat vahvasti 

sidoksissa. Kolehmainen kuitenkin kokee ongelmallisena puheen maskuliinisuudesta 

yksikössä, sillä hänen mukaansa on olemassa useita maskuliinisuuksia. Osallistuva isyys 

muokkaa maskuliinisuuden sisältöä ja arvoja entisestään. (emt, 92-93.) 

 

Puhe jaetusta vanhemmuudesta tai niin sanotusta uudesta isyydestä ovat olleet kantavia 

teemoja, kun on pohdittu vanhemmuuden roolijakoa. Isyyden kuten myös äitiyden 

odotukset ovat voimakkaasti sukupuolittuneita ja sukupuolen kautta isyys asettuu erilaisiin 

sukupuolten välisiin ja sisäisiin järjestyksiin, joista sitä voi eritellä sekä arjen mikrotasolla 

että yhteiskunnallisella makrotasolla (Kolehmainen & Aalto 2004, 14.) Aalto ym. 

kuitenkin (2004) toteavat, että mikäli isyyttä käsitellään pelkästään esimerkiksi perinteisen 

ja uuden käsitteillä, kuten heidän mukaansa julkisessa isyyskeskustelussa usein tehdään, 

jää isyyksien kirjo muutostendensseineen näkemättä. (mt., 15) Joudun itse kuitenkin 
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tyytymään melko yleiseen isyyden esittelyyn muun muassa isyyttä koskevan aineistoni 

niukkuuden tähden.  

 

Edellisessä alaluvussa on siis esitelty, kuinka kulttuuriset mallitarinat syntyvät ja 

muotoutuvat ihmisten oman elämän, ajan ja kulttuurin leikkauspisteissä. Sévon ja Notko 

(2008) toteavat että perhesuhteisiin liittyvillä kulttuurisilla tarinoilla on usein moraalista 

valtaa. Kulttuurisissa tarinoissa esiintyy usein ideaaleja tai stereotyyppejä, kuten 

hyveellisiä äitejä tai poissaolevia isiä. (emt., 21-22) Koen, että edellä esitetyssä 
esimerkissä etenkin äidin edellä oleva määre voidaan ottaa jopa kokonaan pois, jolloin sen 

sisältö on yhä sama: äidin mallitarinassa hyveellisyys on vahvasti juurtuneena. Sévon ja 

Notko (2008) tuovat esiin, että 2000-luvun vanhemmuuskeskusteluissa ja siten osin myös 

vanhemmuuden sisällön määrittelyissä eniten esillä olleita teemoja olivat hoivavastuun 

sekä yleisesti sukupolvien ja sukupuolten välisten vastuiden jakautuminen. Lisäksi 

keskustelua herätti se, kenellä ylipäätään on oikeus perheeseen ja perhesuhteisiin. (emt., 

13). Vaikka puhe on perheestä, on viimeisestä teemasta mielekästä irrottaa erilleen myös 

pelkät vanhemmat ja väittää että puhe on myös siitä, kenellä nähdään olevan oikeus 

vanhemmuuteen. Vastaus koostunee yleisessä keskustelussa - millä tässä tarkoitan 

esimerkiksi eri medioissa käytävää keskustelua sekä yksityisten ihmisten käymää, 

arkipäiväistä mutta kulttuurisia käsityksiä uusintavaa puhetta - erilaisten arvojen, normien, 

lainsäädännön ja moraalisten käsitysten kietoutumasta, mistä Sévon ja Notko (2008) 

samoin mainitsevat artikkelissaan. 

 

Kokkonen (2004, 272) toteaa, että narratiivisen tutkimuksen tarkoituksena on katsoa 

tutkittavaa asiaa tutkittavan omasta näkökulmasta käsin ja laajentaa siten yhteistä 
kulttuurista tarinavarantoa.  Ajattelen, että vaikka tarkoituksenani on tutkielmassani 

tarkastella ensisijaisesti sitä, millaista on elää vammaisena vanhempana tämän ajan 

Suomessa sekä sitä, miten vammaisten ihmisten vanhemmuuden tarinat kohtaavat yleiset 

kulttuuriset mallitarinat, luo työni ideaalitapauksessa myös jatkumoa kulttuuriseen 

tarinavarantoon monipuolistaen ymmärrystä vammaisten ihmisten vanhemmuudesta.  

 

Huomautan, että vanhemmuutta tarkastellessani minulla on siihen heteronormatiivinen 

orientaatio ja lisäksi perheyksikkönä näyttäytyy useimmiten ydinperhe tai 

yksinhuoltajaperhe. Koen, että koska aineistossani toteutuvat nuo nimenomaiset tavat 
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ymmärtää vanhemmuus ja perhe, en näe tässä tarvetta purkaa heteronormatiivisia oletuksia 

tai perheen käsitettä. 

 

3.4 Marginaalisuus ja vanhemmuus marginaalissa 

 

Kulmala ja Vanhala (2004) toteavat julkisissa keskusteluissa esitellyn vanhemmuuden 

mallitarinan tai -tarinoiden toimivan vertailukohtana myös silloin, kun omaa 

vanhemmuutta pohditaan yhteiskunnallisesti marginaalisessa paikassa ja asemassa (mt, 

103). Vammaisen ihmisen paikantaminen marginaaliin on ristiriitaista. Marginaalin käsite 

ei ole mitenkään yksituumainen eikä se, kenet, millä perustein ja mistä päin marginaaliin 

paikannetaan, ole itsestään selvää. Jos vammaiset vanhemmat määritellään kuuluvan 

marginaaliin, on myös syytä pohtia mitä tämä määrittely kertoo siitä keskuksesta, mistä 
nähden he ovat marginaalissa (vrt. Jokinen ym. 2004). Jokinen ym. (2004, 9) näkevät 

tärkeänä pureutua marginaaleja määrittävien ja tuottavien yleisten kulttuuristen puhe- ja 

toimintatapojen sekä marginaaliin asetettujen ihmisten omien käsitysten väliseen 

jännitteeseen. Marginaalin kulttuurinen ulottuvuus kietoutuu monin tavoin myös sen 

poliittisiin ja materiaaliseen ulottuvuuteen. Materiaalisen hyvän jakamisen ja poliittisten 

oikeuksien turvaamisen näkökulmasta on olennaista miten marginaalien ja keskusten 

väliset suhteet tulevat yhteiskunnassamme jäsennetyiksi ja ketkä saavat osallistua näiden 

suhteiden määrittelyyn. (mt., 9-10)  

 

Pohdittaessa vammaisten vanhempien paikkaa yhteiskunnallisessa kokonaisuudessa, on 

helppo todeta, että kyse on määrällisesti vähemmistössä olevasta väestönosasta, ja sitä 
myötä myös marginaalisesta ilmiöstä. Tällöinkin on toki tärkeä kysyä sitä, kuka ja millä 
perustein mielletään vammaiseksi. Onko esimerkiksi pitkäaikaissairas, joka ei itse 

identifioidu vammaiseksi, mutta joka saa vammaispalvelulain mukaisia palveluja 

vammainen? Vammaisten vanhempien marginaaliin sijoittaminen ei kuitenkaan ole näin 

yksiselitteinen asia. Se riippuu jo marginaalin käsitteen sisällöstä, mikä sekään ei ole 

vakiintunut tarkoittamaan yhtä asiaa (esim. Juhila 2006). Jotta vammaisten vanhempien 

marginaalissa olemista ja marginaalisuutta voidaan pohtia, tarvitsee itse marginaalin käsite 

tulla esitellyksi ja avatuksi. Käsitteen syvemmäksi ymmärtämiseksi ja laajentamiseksi 

esittelen myös kategorisoinnin, toisen tiedon ja vastapuheen käsitteitä. 
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Marginaalisuus käsitetään arkiajattelussa usein samansisältöiseksi kuin syrjäytymisen 

käsite. Marginaali on kuitenkin Juhilan (2006) mukaan hallinnollista syrjäytymisen 

käsitettä positiivisempi ja moniulotteisempi. Marginaalin käsitteessä on enemmän 

liikkumavaraa sen suhteen, kuka sen määrittelee. Marginaali ei ole suoraan koko ihmistä ja 

hänen olemistaan määrittävä, vaan ihminen voi olla marginaalissa esimerkiksi vammansa, 

etnisen taustansa tai vaikkapa boheemin elämäntyylinsä myötä, mutta kuulua keskukseen 

vaikkapa työnsä puolesta. Jäsenyys marginaalissa voi siis olla esimerkiksi elämäntavan 

kautta vapaaehtoista. (Juhila 2006, 104.)   

 

Toisaalta Jokinen ym. (2004) toteavat marginaalin olevan nimenomaan määrittynyt 

keskuksesta käsin. Marginaalin ja keskuksen määrittely tapahtuu arkipäiväisissä 
institutionaalisissa käytännöissä, missä tehdään eroja suhteessa toisiin, rakennetaan 

identiteettiä suhteessa toisiin ja luodaan käsitystä kullekin kuuluvasta paikasta siihen 

liittyvine oikeuksine ja velvollisuuksineen. Eroja tuotetaan sekä puheessa että ei-

kielellisessä toiminnassa. Eronteot voivat kätkeytyä esimerkiksi katseisiin. (Jokinen ym. 

2004, 10-11.) Esimerkiksi Reinikainen (2007, 189) toteaa että vammaisia ihmisiä 
luokitellaan ja leimataan katseella: katsomalla jotakuta eri tavalla, pidempään tai katseen 

äkisti pois kääntäen, hänet merkitään samalla toiseksi. 

 

Marginaalisuus käsitetään usein ensisijaisesti erilaisuutena valtavirtaan nähden, ei 

alempiarvoisuutena tai huonommuutena. Kuitenkin marginaalisuus voi olla ihmisen 

elämää rajoittavaa tai hankaloittavaa. Granfeltin (1998, 80) mukaan marginaalisuus voi 

olla sekä kokemuksellista sivullisuutta että sosiaalistaloudellista huono-osaisuutta. 

Vammaisuuteen liitettäessä tämän voi nähdä tarkoittavan esimerkiksi ei-vammaiseen 

väestönosaan nähden keskimääräistä alempaa työelämäosallisuusastetta (esim. Erikson 

2008). Tällöin marginaalisuus voi ilmetä sekä kokemuksellisena että taloudellisena 

sivullisuutena.  

 

Marginaalisuuden voi nähdä myös paikkana, joka voi olla sekä ruumiillinen, kuten 

eläminen hoitolaitoksessa, että symbolinen, esimerkiksi eläminen työttömänä. Nämä 
ruumiilliset ja symboliset paikat liittyvät usein yhteen. (Kulmala 2003). Marginaalissa 

elävät kohtaavat jokapäiväisessä elämässään stereotypioita, joiden kanssa he joutuvat 

neuvottelemaan ja joita vastaan kamppailemaan (Törrönen 2006, 17). Nämä stereotypiat 
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ovat usein mustavalkoisia, liioittelevat jotain yksittäisistä asiaa tai sen merkitystä ja 

jähmettävät niitä vastaan neuvottelevat ihmiset muuttumattomaan tilaan. Stereotypioiden 

kierrättämiseen ja toistoon osallistuvat esimerkiksi joukkoviestintä, viranomaistieto sekä 
niin sanotut normaalit ihmiset. (Hall 1999, 191). Stereotyyppiset käsitykset voivat koskea 

ketä tai mitä ihmisryhmää tahansa. 

 

Miellän, että kulttuuriset mallitarinat ja stereotyypit ovat suhteessa toisiinsa, sillä 
mallitarina syntyy toistetuista ja kierrätettävistä “tyypillisyyksistä” ja näitä yksittäisiä 
tyypillisyyksiä, yksityiskohtia, voi irrottaa mallitarinasta siten että ne voi mieltää 
stereotypioiksi. Stereotypian käsitteellä on yleensä arkiymmärryksessä kielteinen 

painolasti. Toisaalta mallitarinakaan ei ole miellettävissä sellaiseksi, johon voi oman 

tarinansa suhteuttaa yksi yhteen, vaan sen voi ajatella olevan jokin kokonaan 

tavoittamattomissa oleva ideaali tai päinvastoin jotain niin pahaa ja epätoivottavaa, että 
kukaan ei voi siihen koko ihmisyydessään vertautua. Virallistuneita stereotypioita voi 

tunnistaa ja horjuttaa analysoimalla vaikkapa median, toisten ihmisten tai viranomaisten 

representaatioita stereotypioiden kohteena olevasta ihmisryhmästä (Törrönen 2006, 17).  

Marjo-Riitta Reinikainen (2007) taas tutki väitöskirjassaan ei-vammaisten ihmisten 

kirjoituksia kuvitteellisten vammaisten ihmisten elämästä. Näissä kirjoituksissa vammaiset 

ihmiset, etenkin naiset miellettiin avuttomiksi ja heidän elämänpiirinsä ja tulevaisuuden 

haaveensa huomattavan rajatuiksi. Perheen perustaminen muiden muassa näyttäytyi 

saavuttamattomana, mikäli kuviteltu vammainen nainen edes uskalsi haaveilla moisesta.   

Lisäksi pitäisin itse selvänä, että myös asianosaistiedon tiettäväksi tekemisen kautta voi 

horjuttaa stereotypioita. 

 

Marginaaleja, marginaalin paikkoja, on siis useita sen mukaan millä perusteella ihminen on 

marginaalissa. Ihmiset, jotka marginaaliin ovat määrittyneet, tulevat usein kohdelluksi 

jonkin yleisten kategorioiden edustajina, eivät yksilöinä. (Jokinen ym. 2004, 10). 

Marginaaleja tutkittaessa on tärkeää, että ihmisten annetaan itse kertoa elämästään ja 

olemisestaan marginaalissa, kunnioitetaan siis asianosaistietoa. Tätä asianosaistietoa voi 

nimittää myös toiseksi tiedoksi. (Juhila 2003, 106). Törrönen (2006) määrittelevät toisen 

tiedon virallista tietoa haastavaksi ja täydentäväksi. Se on mahdollisimman 

yksityiskohtaista, kokemuksellista, paikantunutta, ihmettelevää, paljastavaa ja 
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pohdiskelevaa. Yksi toisen tiedon muoto on vastatieto, joka nähdäkseni antaa nimenomaan 

kimmokkeen jäljempänä esiteltävälle vastapuheelle. 

 

Toisaalta Jokinen ym. (2004, 9) toteavat, että marginaalista puhuttaessa nimenomaan 

marginaalissa olijat joutuvat usein vaikenemaan, jolloin marginaali määrittyy keskuksesta 

käsin. Hyvinvointivaltion käytännöissä pyritään tunnistamaan, nimeämään ja 

luokittelemaan marginaaliset ryhmät ja niiden mahdolliset ongelmat sekä vetämään omilla 

toimillaan ja käytännöillään näihin ryhmiin kuuluvia yksilöitä kohti keskusta. Yhdeksi 

tällaiseksi keskukseen vetämisen muodoksi näkisin vammaisista ihmisistä puhuttaessa 

olevan kuntoutusparadigman, jossa kuntoutus mielletään ikään kuin liikkeeksi kohti 

toimivampaa yksilöä (vrt. esim. Vehmas 2005). Paradoksaalisesti hyvinvointivaltiossa 

saatetaan tällöin pikemminkin tuottaa marginaalisuutta, sillä nimeämiskäytännöillä 
tuotetaan marginaalisia identiteettejä ihmisille ja kiinnitetään ongelmat konkreettisia 

yksilöitä koskeviksi (Jokinen 2004). Tämä ajatus yhtyy sosiaalisen vammaistutkimuksen 

näkemykseen yhteiskunnan vammauttavista käytännöistä ja vammaisuuden yksilömallin 

yksilöön suuntaavasta katseesta. Vammauttaminen on sekä toimijuuden estämistä 
materiaalisella tasolla että marginaaliin sysäämistä. 

 

3.5 Kategorisointi ja vastapuhe 

 

Asioiden ja ihmisten kategorisointi on inhimillistä ja ihmisille luonteenomaista ja suuri osa 

kulttuuria koskevasta tiedosta on varastoitunut kategorioihin (esim. Kulmala 2003). Tästä 
tiedosta muodostuu kulttuurinen tietovaranto ja sen avulla rakennamme tietoa 

yhteiskunnasta sekä itsestämme ja toisistamme (Juhila 2004, 22). Kulttuurinen tietovaranto 

on nähdäkseni läheisessä yhteydessä Hännisen (1999) kulttuurisen tarinavarannon 

käsitteeseen. Kulttuurinen tietovaranto erilaisten kategorioiden kokoamisen merkityksessä 
pitää sisällään saman kulttuurin sisällä elävien ihmisten kesken jaettua tietoa ja 

ihmisryhmäkategorioita. Kulttuurinen tarinavaranto taas antaa käyttöömme kokonaisia 

“alusta loppuun” - tarinoita, joilla teemme näiden ihmisryhmien, -tyyppien tai roolien 

käyttäytymisestä ymmärrettävää; kerromme tarinaa siitä millainen kuuluu olla, mitä pitäisi 

tehdä ja missä ajallisessa järjestyksessä, jotta voi kuulua ja pitäytyä tuossa ryhmässä tai 

kategoriassa.  
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Ihmisten kategorisointi helpottaa ympäröivän maailman ymmärtämistä ja hallinnan 

tunnetta. Ihmisiä kohdatessa on helppo luokitella hänet johonkin ennalta määriteltyyn 

kategoriaan, jolloin voi ennakoida ja ymmärtää hänen käytöstään sekä omaansa suhteessa 

tähän toiseen. Kategorisointi tuottaa ihmisille sosiaalisia identiteettejä. Kulttuurisesti 

vahvasti jaetuissa kategorioissa usein jo pelkkä kategorian mainitseminen riittää toisen 

ominaisuuksien ja toimintaodotusten ymmärtämiseksi. Esimerkiksi vammaisesta ihmisestä 
puhuttaessa piirtyy mieliin herkästi kimppu määreitä, joita yhdistämme tähän ihmiseen. 

Sosiaalisiin identiteetteihin liittyy myös se, että voimme esittää jotain henkilöä kohtaan 

moraalista paheksuntaa, jos hän ei toimi sosiaalisen identiteettinsä ja ryhmänsä 
edellyttämällä tavalla. Sosiaaliset kohtaamiset ja tilanteet sujuvat, kun ihmiset jakavat 

kyseessä olevan kategorian edellyttämät käyttäytymissäännöt. (Juhila 2004, 23-24.) 

 

Kategorioiden ja niiden tuottamien sosiaalisten identiteettien vaikutus on siis kahtalainen: 

toisaalta ne palvelevat yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitoa ja harmoniaa helpottaessaan 

tilanteisiin orientoitumista ja ihmisten välistä kohtaamista. Kuitenkin ne voivat ylläpitää 
eriarvoisuutta tuottaessaan ihmisille epätoivottuja sosiaalisia identiteettejä.  Erojen teko 

kategorisoimalla johtaa siis stereotypioiden syntyyn. Erojen tekeminen on myös 

vallankäyttöä, sillä ihmisillä on taipumus määritellä erot etuoikeutettujen kategorioiden 

ehdoilla. Toinen kategoria näyttäytyy tällöin puutteellisena tai vajavaisena suhteessa 

peilauspinnan toiseen, vastakkaiseen kategoriaan. (Juhila 2004, 25; Hall 1999, 191) 

 

Vastapuheella tarkoitetaan siis puhetapoja, joilla ihmiset pyrkivät kyseenalaistamaan 

heihin kohdistuvia määritelmiä ja kieltämään ne tai muuttamaan ne toisenlaisiksi. Se voi 

olla suoraa tai epäsuoraa ja sellaiseksi voidaan ymmärtää myös ei-kielellinen toiminta 

kuten katse. Vastapuhe tähtää vallitsevien määrittelytapojen horjuttamiseen ja se on aina 

reagointia johonkin. (Jokinen ym. 2004, 12.) Juhila (2004) toteaa vastapuheen olevan 

vastaus kategorisointiin ja erilaisiin kategorioihin. Luokittelu ja luonnehdinta on kaikkia 

koskevaa, jolloin vastapuhe on tavanomainen ilmiö. Marginaalisuuteen liitettäessä se vaatii 

seurakseen vielä leimatun identiteetin käsitteen, jotta se tulee ymmärretyksi. Alun perin 

Erving Goffmanin (1961, 1963) kehittelemään leimatun identiteetin käsitteeseen liittyy 

erityisen vahvoja negatiivisia luonnehdintoja. (Juhila 2004, 22)  
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Vammaisuuden käsitteellistämisen ja käsittämisen historiallinen painolasti on osa 

kulttuurista tietovarantoamme. Sen jäljet ovat edelleen läsnä erilaisissa ihmisten 

keskinäisissä kohtaamisissa. Vaikka vammaisuus on hyvin liukuva käsite, eikä siten 

kohdattavissa dikotomioin, jakautuu vammaisuus arkipuheessa usein normaaliuden 

vastapooliksi. Näitä vastakohtapareihin nojaavia toisen tuottamisen historiallisia jälkiä on 

yhä läsnä myös monia muita, esimerkiksi tummaihoinen - valkoihoinen, homoseksuaali - 

heteroseksuaalit, työtön - työssäkäyvä yms, joista ensimmäiset on määritelty vajavaisiksi 

suhteessa viimeksi mainittuihin. Postmodernina aikana on totuttu ajattelemaan, että minä 
on yksilöllisten elämänvalintojen seurausta oleva projekti. Tästä huolimatta ihmiset eivät 

ole vapaita määrittelemään identiteettiään johtuen kulttuurisista tietovarannoista. (Juhila 

2004, 28). 

 

Ollessamme tekemisissä muiden kanssa, käytämme identiteettejä, jotka muiden on 

mahdollista tunnistaa. Jos kanssatoimijat edellyttävät meiltä leimattuja identiteettejä, on 

vaihtoehtoja periaatteessa kaksi: otamme vastaan tuon identiteetin tai ryhdymme 

vastapuheeseen. Kulttuurisesti vahvat identiteetit on mahdollista ottaa haltuun ja määritellä 
niille uusia merkityksiä. Juhila (2004) määrittelee vastapuheen “sellaisiksi leimattua 

identiteettiä kommentoiviksi ja vastustaviksi teoiksi, joiden tarkoituksena on esittää tämän 

identiteetin erilaisuus suhteessa kulttuurisesti vallitsevaan kategorisoinnin tapaan”. 

 

Vastapuhetta on läsnä oikeastaan kaikkialla missä ihmiset vain pohtivat identiteettiään, 

mutta vakavimmillaan ihmiset voivat joutua rakentamaan minäänsä suhteessa oletettuun 

toisen kategoriaan. Vastapuhe voidaan jakaa kahdenlaiseksi. Toisaalla on 

tavallisuusretoriikaksi nimetty puhumisen tapa, jonka avulla minä selitetään tavallisena ja 

irrottaudutaan siten tarjotusta, leimatusta identiteetistä. Toisaalta Juhila (2004) toteaa 

tämän tuloksettomaksi, sillä kulttuuriset kategoriat ja niihin liitetyt piirteet ovat niin 

vahvoja, että niiden horjuttamiseksi ei riitä yksittäiset tapaukset. Toinen vastapuheen 

muoto on eron politiikka, jonka avulla etsitään hallitsevien ja etuoikeutettujen 

kategorioiden suunnasta tuleviin määrittelyihin toisenlaisia minän esittämisen tapoja. Näin 

syntyvät identiteetit asettuvat etuoikeutettujen kategorioiden rinnalle, ei alisteisiksi niihin 

nähden. (Juhila 2004, 30-31) Reinikainen (2007) toteaa (vammaisuus)diskurssien olevan 

liikkeessä ja täten myös alttiita vastarinnalle. Hänen mukaansa vallalla olevien puhetapojen 

vastustaminen haastaa ja kenties jopa muuttaa näitä diskursseja (emt., 48.). 
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3.6 Käsitteiden hyödyntäminen ja tutkimusongelma 

 

Edellä olen esitellyt käsitteitä, jotka ovat tutkielmani kannalta tarpeellisia ja hyödyllisiä. 

Mallitarinan käsitteen kautta pystyn tarkastelemaan kulttuurisesti hyväksi tai niin sanotusti 

oikeanlaiseksi määrittynyttä vanhemmuutta (eriteltynä myös äitiyteen/isyyteen) suhteessa 

haastateltavien omaan vanhemmuuspuheeseen. Situaation käsite, johon siis liittyy 

konkreettinen todellisuus ja ideaalitodellisuus sosiaalisinen normeineen ja kulttuurisine 

käsityksineen, auttaa hahmottamaan haastateltavien kokonaistilannetta ja yksilöstä 
tarkasteltuna myös sitä, miten vammaisuuden ymmärtäminen yhteiskunnassa siihen 

liittyvien kulttuuristen käsitysten ja sosiaalisten normien kautta vaikuttaa yksilön arkeen - 

ja vanhemmuuteen. Samalla vammainen vanhempi voi olla tullut kategorisoiduksi 

marginalisaatio-näkökulmasta tietyn ”vammaiskategorian” edustajaksi, johon kuuluu 

kulttuurisesti omat odotukset kategoriansa edustamisesta. Nämä määreet voivat olla täysin 

ristiriidassa henkilön oman itsemäärityksen kanssa. Tarkoitukseni ei ole tarkastella 

vammaisen vanhemman vanhemmuutta automaattisesti marginaalinäkökulmasta, mutta 

marginaalin käsite itsessään on tiiviisti kytköksissä siihen vammaistutkimukselliseen 

perinteeseen, johon tutkielmani vammaisuuden ymmärtämisessä nojautuu. Miellän siis 

vammaisuuden elimellisen vamman lisäksi yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti tuotetuksi 

ilmiöksi sekä materiaalisine että kulttuurisine ehtoineen. Marginaaliin ja marginalisointiin 

liittyy samalla tavoin kulttuurinen määritys normaalista, keskukseen kuuluvasta sekä sen 

vastinparista. Marginaalin käsite tarjoaa samoin työkaluja tarkastella puhetta, jossa oma 

subjektiivinen kokemus omasta paikasta ja vanhemmuudestaan ei ole sama kuin mitä 
tarjottu sosiaalinen identiteetti antaisi myöten. Tässä kohden vastapuheen käsite saa 

käyttövoimansa ja auttaa tarkastelemaan tilannetta haastateltavan omasta positiosta, 

asianosaistiedon näkökulmasta. 

 

Lähestyn edellä esitettyjen teoreettisen viitekehyksen ja käsitteiden kautta 

tutkimusongelmaani. Tutkimusongelmani on millaista on elää vammaisena vanhempana 

suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa. Tästä johdettu tutkimuskysymykseni on miten 

vammaisten ihmisten tarinat suhteutuvat vanhemmuuden yleisiin mallitarinoihin, ja jos 

tarinoissa ilmenee vastapuhetta, millaista se on ja mistä se kumpuaa. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1 Aineiston keruu ja haastattelumenetelmät 

Tutkielmani aineisto koostuu yhteensä kymmenen henkilön haastatteluista. Kutakin näistä 
kymmenestä haastateltiin kahdesti eli erillisiä haastatteluja on yhteensä kaksikymmentä. 

Ensimmäinen haastattelu kulki nimellä elämäkertahaastattelu. Tällöin haastateltava sai 

tuottaa melko vapaasti elämäntarinaansa aloittaen syntymästä ja päätyen tähän hetkeen tai 

vielä ennakoimaan tulevaisuutta esimerkiksi kertomalla tulevaisuuden haaveistaan. 

Elämäkertahaastattelua voisi nimittää myös kerronnalliseksi eli narratiiviseksi 

haastatteluksi. Narratiivisen haastattelun tavoitteena on, että haastateltava tuottaisi 

kertomuksen tai kertomuksia elämästään. Kertomus sijoittaa haastateltavan maailmaan ja 

sen kautta pystytään tarkastelemaan niin haastateltavan omaa identiteettiä kuin ymmärtää 
ja hallita mennyttä (Löyttyniemi & Hyvärinen 2005, 189).  

 

Toinen haastattelu, joka toteutettiin eri kertana, oli luonteeltaan teemahaastattelu ja siinä 
käsiteltiin nimenomaan vanhemmuutta. Teemahaastattelulle on luonteenomaista, että se 

etenee tiettyjen tutkimukselle keskeisten teemojen mukaisesti, mutta kyseessä ei ole 

kuitenkaan kysymysten osalta strukturoitu haastattelu. Keskeistä kyseiselle 

haastattelumetodille on se, että siinä haastattelun aihepiirit ovat kaikille haastateltaville 

samat, joskaan itse kysymykset eivät automaattisesti tätä ole. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 

47-48) 

 

Haastattelijoita oli kaksi: minä ja toinen vanhemmuus-teemasta Kynnys ry:n 

tutkimusprojektiin gradua tekevä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian opiskelija. 

Kumpikin meistä haastattelijoista haastatteli yhteensä viittä ihmistä, jolloin haastatteluja 

kertyi molemmille kymmenen. Laitoimme yhdessä haastattelukutsun (liitteenä) muun 

muassa eri vammaisjärjestöjen kautta levitettäväksi. Näitä vammaisjärjestöjä olivat 

Invalidiliitto, Cp-liitto, Näkövammaliitto, Kehitysvammaliitto, Me Itse ry 

(kehitysvammaisten ihmisten oma yhdistys) ja Jaatinen ry (vammaisperheiden 

monitoimikeskus) sekä Harvinaiset-verkosto. Haastattelukutsu oli esillä myös Kynnys ry:n 

Samat-projektin (Samanlainen Erilainen vanhemmuus -projekti) facebook-sivulla. Lisäksi 

saimme apua haastateltavien löytämiseen Kynnys ry:n tiedottajalta ja ainakin yksi 
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haastatelluista käytti omia verkostojaan, joiden kautta muutama kiinnostunut otti meihin 

yhteyttä. Aloimme levittää haastattelukutsua toden teolla joulukuun 2013 alussa ja 

haastateltavat olivat koossa vuoden 2014 ensikuukausina.  Meihin otti yhteyttä useampi 

kuin kymmenen haastateltavaa, mutta ainakin kaksi perui osallistumisensa tai jätti 

reagoimatta yhteydenottoomme haastattelukutsuun vastaamisen jälkeen. Yksi 

ilmoittautuneista taas ei sopinut kohdejoukkoomme, joten emme voineet ottaa häntä 
haastateltavaksi ja lisäksi yhteydenottoja tuli sen jälkeen, kun kaikki haastattelut oli jo 

tehty. Pääasiassa haastateltavamme jakautuivat sen mukaan, kumpaan meistä 
graduntekijöistä he olivat ensin yhteydessä. Emme määritelleet haastattelukutsussamme 

tarkemmin sitä, mitä tarkoitamme vammaisuudella. Vammaiseksi identifioituminen oli 

tärkein määre haastateltavan kriteerit täyttääkseen. Haastateltaviksi valikoituneista 8 oli 

naisia ja 2 miehiä. 

 

Omiksi haastateltaviksi valikoituneiden kanssa haastatteluprosessi eteni seuraavanlaisesti: 

Ensiksi sovimme haastatteluajan ja -paikan. Neljän haastateltavan kohdalla haastattelut 

tehtiin heidän kotonaan, kun taas yksi haastattelu tehtiin kodin ulkopuolisessa paikassa. 

Elämäkerta- ja teemahaastattelu pyrittiin toteuttamaan niin, että niiden väliin jäisi noin 

kaksi viikkoa, mutta esimerkiksi erään haastateltavan toiveesta molemmat haastattelut 

tehtiin hänen osaltaan samana päivänä. Lukuun ottamatta edellä mainittua 

haastattelukokonaisuutta, tein haastattelujen välissä elämäkertahaastattelusta tiivistelmän, 

joka tässä tapauksessa tarkoitti käsin kirjoitettuja ranskalaisin viivoin tehtyä tiivistystä 
haastateltavan merkittävimmiksi nostamista elämäntapahtumista. Teemahaastattelukerta 

alkoi sillä, että kävimme haastateltavan kanssa läpi tuon niin sanotun tiivistelmän ja hän 

saattoi oikaista joitain epäselväksi jääneitä kohtia tai kertoa lisää jostain edellisellä kerralla 

ehkä vähemmälle huomiolle jääneestä asiasta. 

 

Kukin haastattelu kesti noin tunnin vaihdellen vajaasta tunnista reiluun puoleentoista. 

Nauhoitin omat haastatteluni iPadilla ja puhelimeeni ladatuilla nauhoitusohjelmilla, joiden 

lisäksi käytin osassa haastatteluja myös ns. perinteistä nauhuria. Haastattelunauhojen laatu 

oli hyvä ja puhe oli selkeästi erotettavaa. Nauhoilla ei ollut kuuntelua häiritsevää 
taustamelua käytännössä lainkaan, sillä haastattelut tehtiin hiljaisissa paikoissa. Litteroin 

haastattelut Kynnys ry:n ohjeiden mukaisesti sanasta sanaan ja merkitsin myös ns. 
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minimipalautteet (mm, joo jne.) ja tauot. Jokaista yksittäiseksi jäänyttä äännettä ja äänteen 

toistoa en merkinnyt.   

 

Ensimmäisen haastatteluni tein joulukuussa 2013 ja viimeiset helmikuussa 2014. Litteraatit 

tein huhti-kesäkuussa 2014. Kaiken kaikkiaan tutkimusaineistoni oli koossa kevään 2014 

aikana ja litteroituna kesän 2014 aikana. Omista haastatteluistani kertyi litteroitua aineistoa 

yhteensä 139 sivua fonttikoon ollessa 11 ja rivivälin 1. Toisen haastattelijan 

haastatteluaineisto oli 112 sivua fonttikoon ollessa sama 11 ja rivivälin 1,2. 

Tutkimusaineisto on siis yhteensä noin 250 sivua. 

 

Elämäkertahaastattelun tukena käytin elämänjanaa, jota haastateltavan oli mahdollista 

täydentää. Elämänjana oli paperiarkki, johon oli merkitty kohdat “syntymä” sekä 
“nykyhetki” ja näiden välissä kulki vaakasuora viiva. Tälle viivalle haastateltava saattoi 

kirjata elämänsä aikana tapahtuneita asioita ja tapahtumia, joita haastateltava piti 

elämänkulkunsa kannalta merkityksellisinä. Ajatuksena janan käytössä on, että sen avulla 

oma elämä hahmottuu paremmin kerrottavaan muotoon ja tärkeänä pidetyt asiat tulevat 

kerrotuksi. Kaikki haastateltavistani eivät kuitenkaan joko olleet halukkaita kirjaamaan 

tapahtumia paperille tai eivät siihen vammansa vuoksi pystyneet. Tällä en koe olleen 

suurta merkitystä haastattelun sujuvuuden suhteen. Elämäkertaosiossa käytin tarvittaessa 

tukikysymyksiä kunkin elämänvaiheen läpikäymiseksi, mikäli tilanne sitä vaati. Ihanteena 

tässä haastatteluosiossa oli kuitenkin se, että haastateltava saisi kertoa elämänsä sellaisena 

kuin se hänelle oli näyttäytynyt ja painottaa niitä asioita, joita hän itse piti 

merkityksellisenä (kts. esim. Hyvärinen, Löyttyniemi 2005). Tämä ihanne ei kuitenkaan 

kaikilta osin toteutunut, koska jotenkin väistämättä elämäkertaan oletetaan kuuluvan tietty 

jatkuvuus, kronologisuus, vaiheiden toisiaan seuraaminen. (esim. Vilkko 1997) Tähän 

ajatteluun olen myös haastattelijana kietoutunut ja vaikka pyrinkin pyristelemään siitä 
tietoisesti irti, siis että olisin antanut haasteltavan kertovan vaikka yhdellä merkittävällä 
elämäntapahtumalla sen kuka hän on ja miksi, en siinä onnistunut. 

 

Vanhemmuuteen keskittyvää teemahaastattelua varten pohdin vanhemmuuteen liittyviä 
kysymyksiä, jotka sekä käsittelevät vanhemmuutta yleensä että vammaisen ihmisen 

vanhemmuutta. Koska toisen Kynnys ry:n vanhemmuutta käsittelevän gradun näkökulma 

on elämänkaarikeskeinen, myös muun muassa vanhemmuuteen kasvamisen ja 
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sukupolvinäkökulman huomioiminen oli oleellista. Vaikka toinen haastattelu oli 

luonteeltaan teemahaastattelu, esiintyi niissäkin kertomuksia, vähintään niin sanottuja 

mininarratiiveja eli eräänlaisia kertomuksia kertomusten sisällä (Hyvärinen 2010, 90). 

 

Aineistonkeruu oli kaiken kaikkiaan ainakin omalta osaltani hyvin mielenkiintoinen 

prosessi. Lienee melkein turha sanoa, että jokainen haastateltava oli omanlaisensa jo 

tietysti oman, erityisen elämänsä vuoksi, mutta myös kerronnaltaan, 

“haastateltavuudeltaan”. Jotkut saattoivat olla hyvin lyhytsanaisia ja vastata vain esitettyyn 

kysymykseen siten, että haastattelijan tuli olla jatkuvasti valppaana esittämään asiaan 

kuuluvia lisäkysymyksiä tai täydennyspyyntöjä. Joku taas saattoi tuottaa elämäntarinaansa 

vuolaana virtana niin että ääneen lausutut ajatukset seurasivat toinen toisiaan eikä 
haastattelijan tarvinnut juuri tukeutua tukikysymyslistaansa, mikä nimenomaan olisi ihanne 

puhdasoppisen narratiivisen haastattelun saamiseksi (vrt. Hyvärinen 2010, 90). Toisaalta 

joku saattoi ottaa kerrontaansa eräänlaisen tutkimusnäkökulman, jolloin koko kerrontaa 

sävytti ikään kuin halu vastata ja kertoa elämästään tutkimusta hyödyttävin sanankääntein 

samalla kuitenkin häivyttäen itsensä hieman taka-alalle. Tällöin siis saattoi käydä niin, että 
haastateltava alkoi puhua esimerkiksi vammaisena vanhempana elämisestä Suomessa 

yleisellä tasolla, ei omakohtaisena kokemuksenaan. 

 

Toki myös haastattelijalla on haastatteluiden sujumisessa iso rooli. Itse ensikertalaisena 

tutkimushaastatteluiden tekijänä saatoin syyllistyä moneen rikkeeseen. Yritin pitää 
mielessäni muun muassa sen, että hiljaisia hetkiä ja taukoja haastattelussa ei ole syytä 
pelätä, vaan ne voivat olla väylä vielä syvemmin välitettyyn kokemukseen ja 

kertomukseen. 

 

4.2 Haastateltavan oma ääni - kuuluuko se? 

 

Vammaisten vanhempien vanhemmuutta koskevan tutkimuksen lähtökohtana on siis 

tuottaa tietoa vammaisten ihmisten vanhemmuuden kokemuksista siten, että tämä kerronta 

lähtee vanhemmista itsestään käsin. Tarkoituksena on siis, kuten jo johdantoluvussa olen 

maininnut, saattaa vammaisten vanhempien oma ääni kuuluviin. Mutta mikä on tuo oma 

ääni ja miten se tutkielmassani kuuluu? Vanhempien haastattelut ovat kaksiosaisia. 

Ensimmäisessä osassa vanhemmat ovat saaneet lähtökohtaisesti tuottaa melko vapaasti 
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omaa elämäntarinaansa. Kuitenkin siinä, miten haastateltavalähtöistä tuo elämäntarinoiden 

tuottaminen on ollut, vaihtelee haastateltavien kesken. Yksi syy tähän on jo haastateltavien 

tavassa tuottaa puhetta: toiset ovat selvästi niukkasanaisempia ja toiset vuolaampia 

kertomaan itsestään ja elämästään, jolloin haastattelijan rooli kertomuksen rakentumisessa 

vaihtelee. 

 

Elämäkertaa enemmän “oman äänen” esille tuloon vaikuttaa teemahaastatteluperiaatteella 

toteutettu vanhemmuushaastattelu. Haastattelukysymykset, jotka ensisijaisesti olivat 

tarkoitettu tukikysymyksiksi, olivat haastattelijan luomia. Niistä tunkeutuu väistämättä läpi 

haastattelija itse - hänen käsityksensä (hyvästä) vanhemmuudesta, vammaiskysymyksestä, 

oletuksensa vamman vaikutuksesta vanhemmuuteen, ihmisten asenteista ja niin edelleen. 

Kysymys voisi siis kuulua, pääseekö aineistoissa sittenkin ääneen haastattelija 

haastateltaviensa välityksellä - vahvistaen tai kieltäen hänen oletuksensa vammaisen 

ihmisen vanhemmuuden olemuksesta. 

 

Vastaus voisi olla jotain siltä väliltä. Tutkijan “äänen” hienoista esilletuloa tuskin voi 

estää, mutta lähtökohta tulee luonnollisesti olla tutkittavan oman äänen kuuluviin 

pääsemisessä. Tutkija voi mieltää itsensä myös tämän äänen välittäjänä, mikä voi olla 

hedelmällinen ja kenties realistisin lähtöajatus. Tutkija (haastattelija) on kyllä valinnut 

haastattelukysymykset eikä tuskin voi häivyttää yksityistä itseään (asenteitaan, 

arvostuksiaan, olettamuksiaan) näistä täysin, mutta tästä huolimatta tutkittava vastaa itse 

omasta lähtökohdastaan ja kokemuksistaan näihin kysymyksiin ja oletettavasti huomauttaa, 

mikäli kysymys tai sen taustalla oleva olettamus on epärelevantti ja irrallaan tutkittavan 

kokemusmaailmasta. 

 

Hänninen (1999) toteaa, että tarinallisessa, kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensä, on 

tavoitteena tuoda esiin tutkimuksen kohteena olevien ihmisten oma tapa tuoda merkityksiä 
esiin. Aineiston analyysin on tarkoitus olla aineistolähtöistä, mutta tästä huolimatta äänen 

antaminen on suhteellista. Tutkija nimittäin valikoi ja pelkistää aineistoa esitellessään sitä, 

jolloin tulkinnassa on aina läsnä myös tutkijan ääni. Lisäksi tarinallisen lähestymistavan 

yhtenä hyvin tärkeänä eettisenä aspektina on Hännisen mukaan se kysymys, että 
asetettaessa tutkittavat reflektoimaan omaa elämäänsä tulee pohtia sitä, onko tutkijalla 

oikeus ottaa ihmisen elämälleen antamat merkitykset viileän analyysinsa kohteeksi. 
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Hänninen kysyy, miten analysoida ja esittää tarinoita niin, että tutkimukseen osallistuneet 

ihmiset eivät koe tulleensa väärinymmärretyiksi ja hyväksikäytetyiksi? (mt., 34) 

 

Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi. Toisaalta itse vasta opinnäytetyöntekijänä 

voisin kääntää kysymykset vielä päälaelleen ja kysyä, miten suhtaudun siihen, että osaan 

haastateltavista koen tulleeni luoneeksi henkilökohtaisen luottamuksen siteen, kenties 

hennon ja jo ajassa hälvenneen, mutta kuitenkin sellaisen siteen, joka ikään kuin velvoittaa 

minut tulkitsemaan heidän kertomaansa heille edullisesti, heidän oman merkityksenannon 

kanssa ristiriitaa välttäen. Tätä kysymystä en voi väistää, mutta en ratkaistakaan. Vain 

pitää mielessä analyysia tehdessä. Aineistoni koostuessa myös toisen tekijän 

haastatteluista, voi asiaa tarkastella siitä näkökulmasta, miten pelkän litteroidun tekstin 

kautta analysoitavaksi saatetun haastatteluaineiston analyysi eroaa siitä, kun on itse ollut 

kerronnan välitön vastaanottaja ja siihen vaikuttaja. Toisen tekemiin haastatteluihin on 

helpompi ottaa neutraalimpi lähestymistapa, unohtaa ihminen haastattelun takana siinä 

merkityksessä, missä hetkellisesti luotu tunneside vaikuttaa eräänlaiseen edellä 

viittaamaani puolueettomuuteen tulkinnassa. Toisaalta ajattelen, että itse tehdyt haastattelut 

ovat enemmän kuin vain litteroitu teksti. Kannan väistämättä niitä tulkitessani myös 

haastattelutilannetta mukanani. Siis haastateltavan eleitä, kerrontatapaa ja kerronnan sävyä. 

Uskon, että myös se, että suuren osan omista haastatteluistani tein haastateltavan kotona, 

välittömässä vanhemmuuden ympäristössä, vaikuttaa siihen, miten olen haastattelua 

lähtenyt intuitiivisesti lukemaan. En siis sano, että tulkinnassani olisi näkyvissä 

kohtaamisellamme haastateltavastani ja hänen vanhemmuudestaan tekemäni tiedostetut tai 

tiedostamani arvioinnit, mutta kuitenkin väitän, ettei tilanne ole ollut aineiston tulkinnan 

kannalta täysin vailla lisämerkityksiä, vaikka asian olen pyrkinyt itsessäni tunnistamaan. 

Tätä seikkaa ei taas sisälly valmiina saamiini haastatteluihin. 

 

Pohdittaessa aineiston tuottamisen niin sanottuja objektiivisia mahdollisuusrakenteita ja 

sitä, missä määrin tutkimushaastatteluiden tekijä itse tuottaa kysymyksillään 

haastatteluaineistoaan, tulee myös tuoda esiin sitä, mistä lähtökohdista haastateltava itse 

tuottaa tarinaansa. Onko kyseessä niin sanottu puhdas tilanne, jossa haastattelunauhuri 

imaisee kerrotun vailla kertojan muita motiiveja kuin kuulluksi tuleminen ja objektiivisen 

tutkimusaineiston tuottaminen vai sisältyykö haastattelutilanteeseen ja tutkittavana olevan 

motiiveihin muutakin? Ainakin kahdessa itse tekemässäni haastattelussa haastateltava 
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pohti ääneen sitä, minkälaiset vastaukset parhaiten hyödyttäisivät tutkimusta ja joissain 

kohdissa sitä, mitä esitetyllä kysymyksellä haetaan käsittääkseni nimenomaan 

tutkimusnäkökulmasta eli toisin sanoen miten kysymykseen tulisi vastata tutkimusta 

hyödyttäen. Tällainen suhtautuminen on hyvin ymmärrettävää. Usea haastateltava koki 

tärkeäksi että vammaisten ihmisten vanhemmuudesta puhutaan ja yleistä tietoutta asiasta 

lisätään. Tällöin he ikään kuin valjastivat itsensä tutkimuksen käyttöön tietoisuuden 

lisäämiseksi, jolloin on myös hyvin luonnollista, että kerronnan taustalla häilyy muistutus 

tutkimuksesta ja sen tavoitteisiin optimaalisesti sopivista vastauksista. Toisaalta tämä 
tiedostaminen oli eksplisiittisesti varsin minimaalisessa osassa, eli koko aineistoa ei ole 

tuotettu vain “tutkimuksen hyöty” silmällä pitäen. 

 

Vilkko (1997) käyttää kirjoittavan subjektin -käsitettä puhuessaan 

omaelämäkertakirjoituksista. Kirjoittavan subjektin käsite ilmentää yksilön itsemääritystä 
suhteessa niihin käsityksiin ja odotuksiin, joita hän olettaa muiden ihmisten ja sosiaalisten 

yhteisöjen itseltään odottavan. Samalla kirjoittaja luo ikään kuin ihannelukijan, jota joko 

suorastaan kädestä pitäen ohjataan lukemaan tarinaa oikein tai sitten kirjoittaja luottaa 

siihen, että lukija ja hän jakavat samat kulttuuriset mallit ja kerrontatavat, ja täten lukija 

kuin rivien välistä ymmärtää mistä kirjoittaja puhuu (emt., 77-79). Vaikka omaa 

tutkimusaineistoani ei ole kerätty kirjoitetussa muodossa, ja kuten jo edellä on esitetty, on 

haastattelu vastavuoroinen, dialoginen tilanne toisin kuin elämäkerran kirjoittaminen vain 

kuvitellun vastaanottajan ollessa läsnä, on kirjoittavan subjektin käsite käypä myös 

elämäkertahaastattelusta puhuttaessa. Ihannelukija - siis -kuulija - vain on tosiasiallisesti 

läsnä tilanteessa ja antaa palautteen välittömästi. Tuo palaute voi olla vaikkapa katse, jokin 

ele, hyväksyvä nyökkäys, jatkokysymys ja niin edelleen. Tällöin tilanteesta muodostuu 

väistämättä melko vastavuoroinen vuorovaikutustilanne. Selvittämättä jää, minkä lisän, 

hyvässä tai pahassa, se tuo aineistonkeruuseen verrattuna informantin yksinäisyydessä 
tuottamaan aineistoon.  

 

Vammaisuuden kontekstissa olen ulkopuolinen suhteessa haastateltaviin, sillä minulla ei 

ole diagnosoitua vammaa enkä identifioidu vammaiseksi. En siis jaa haastateltavien 

kokemusmaailmaa enkä kykene pohjimmiltani täydellisesti ymmärtämään, miltä 
esimerkiksi tuntuu, kun talvella on lähes sidottu kotiin vain huonosti aurattujen teiden ja 

suojateiden reunaan jätettyjen lumivallien vuoksi tai minkälaista on, kun joutuu olemaan 
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jatkuvassa valmiudessa puolustamaan omaa vanhemmuuttaan, omaa oikeutustaan 

vanhemmuuteen. En, sillä vaikka vanhempi olenkin, omaan vanhemmuuteeni ei sellaista 

elementtiä sisälly. Toisaalta tässä palataan taas siihen tosiasiaan, että oma roolini suhteessa 

aineistooni ja haastateltuihin vanhempiin ei vaadi tällaista syvää ymmärrystä johtuen 

tutkimuksen luonteesta. Syvällinen ymmärrys ja sen kautta asioiden tulkitseminen ja 

aineiston havainnointi voi ohjata analyysin tekoa liiaksi oman kokemuksen vahvistamisen 

suuntaan. Siksi sopiva etäisyys ja itsensä etäännyttäminen ovat tarpeen. 

 

4.3 Tutkimuksen eettisyys 

 
Tutkimuksen eettisyys on lähtökohta tutkimusprosessin jokaisessa vaiheessa alkaen aiheen 

valinnasta ja sen rajaamisesta menetelmän valintaan, aineiston hankintaan, ihmisten 

kohtaamiseen, tutkimustulosten tulkintaan ja raportointiin sekä tulosten vaikutukseen. 

(Romakkaniemi, 84: Kuula 2006, 11; Laitinen & Uusitalo 2007, 316.) Koen, että näiden 

eettisten kysymysten läsnäolon tiedostaminen on erityisen tärkeä asia, koska vammaisten 

ihmisten vanhemmuudesta ei ole Suomessa merkittävästi tutkimusta ja useimmiten 

vammaisia ihmisiä tutkittaessa tulokulma on lääketieteellinen tai palvelujärjestelmästä 
käsin lähtevä (Haarni 2006; Erikson 2008), jolloin etenkin jäljempänä mainitut 

kysymykset tulevat tutkielmassani esiin tukeutumatta aiempiin tutkimuksiin vammaisten 

ihmisten vanhemmuudesta nyky-Suomessa. Omassa tutkielmassani pyrin kuitenkin 

ensisijaisesti tarkastelemaan aihetta vammaisten ihmisten itsensä kautta ja aineiston 

analyysissa näkemään vanhemmat omissa elämäntilanteissaan ja yhteyksissään 

ympäristönsä kanssa (vrt. Romakkaniemi 2011, 84). 

 

Tutkimuksen tekoon liittyy lukuisia käytännön eettisiä kysymyksiä, jotka tulee ratkaista 

tutkimusta tehtäessä. Ensinnäkin haastateltavaa tulee informoida riittävästi siitä, millainen 

haastattelu häntä odottaa. Hänninen (2010, 174) toteaa, että haastatteluvaiheessa 

haastateltava saattaa yllättyä siitä, miten haastattelu viekin mennessään ja haastateltava 

tulee paljastaneeksi itsestään asioita, joita ei välttämättä ole aiemmin tullut kertoneeksi 

kenellekään. Omissa haastatteluissani en kuitenkaan itse havainnut tämänkaltaista. Kunkin 

haastattelun lopuksi kysyin haastateltavalta, miltä haastattelu tuntui ja millainen olo siitä 
jäi haastateltavalle. Yhtä lukuun ottamatta kukaan omista haastatelluistani ei kokenut 

haastattelutilanteessa puhuneensa itselleen yllättävistä asioista tai penkoneen 
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menneisyyttään siten, että mieleen olisi pulpahtanut raskaita tai kipeitä asioita. Yksi 

haastatelluistani kuitenkin kertoi häntä jääneen pohdituttamaan ja vaivaamaan elämässään 

sattuneet menetykset, jotka hän oli ottanut puheeksi elämäkertahaastatteluissa, ja jotka 

toisaalta olivat niin merkittäviä käännekohtia hänen elämässään, että ilman niiden puheeksi 

ottoa kertomus hänestä olisikin jäänyt kenties vajaaksi. Elämäntarinan ollessa hyvin 

keskeinen osa ihmisen minuutta, on se myös hyvin arvokas ja haavoittuva. Tällöin tutkijan 

haastatteluista esittämät tulkinnat ja tutkittavan objektiksi asettaminen saattavat tuntua 

haastatelluista loukkaavilta (Hänninen 2010, 174). Kaiken kaikkiaan voisi todeta, että 
laadullisen tutkimuksen tekeminen on melkoista tasapainoilua tutkimuksen 

objektiivisuuden saavuttamiseksi (kts. esim. Heikkinen 2010). Tärkeintä lienee 

eksplisiittisesti pohtia ja reflektoida mahdollisia tutkimuksen tiellä vaanivia sudenkuoppia.  

 

Tutkielmaa tehdessäni pyrin luonnollisesti sitoutumaan siihen, että tulkinnat haastatteluista 

ja tutkimustulokset olisi tehty haastateltavaa kunnioittavassa hengessä. Olen pohtinut sitä, 

miten paljon muutaman tunnin aikana, elämäänsä kertomukseksi tiivistäessä tulee sanottua 

jotain huolimattomasti, liian vahvasti, vain ohimennen ja niin edelleen kuitenkin niin, että 
minä kertomusta tulkitessani takerrun juuri tuohon. Kuitenkin jos itse lähden liikaa 

painottamaan sitä, että haastattelu on vain kerran puhuttu tulkinta elämästä, kiellän helposti 

koko tutkimuksen tai ainakin haastattelunkeruumetodin mielekkyyden. Sitä paitsi, kuten 

monet haastatelluistanikin toivat itse esiin, eivät he elämästään tai vanhemmuudestaan 

puhuessa puhuneet mistään uudesta asiasta, vaan eletystä, koetusta ja jo aiemmin ääneen 

puhutusta. Haastattelu vain oli näiden toisto ja tiivistys. 

 

Myös se, että tutkittavat osallistuvat tutkimukseen vapaaehtoisesti ja tietävät, mihin 

sitoutuvat, on tutkimuseettisesti olennaista. (Kuula 2006, 22-23) Tutkielmani haastateltavat 

on kerätty haastattelukutsulla. Jokainen tutkielman haastateltava on itse vapaaehtoisesti 

ilmoittautunut haastateltavaksi. Haastateltavia on informoitu tutkimuksen tarkoituksesta ja 

siitä, että tulokset esitellään anonymisoituina siten, että haastateltavia ei tunnisteta 

valmiista tutkielmasta. Toisaalta heille ei ole pystytty lupaamaan täydellistä 
anonymiteettia, vaan on todettu että esimerkiksi haastateltavien läheiset voivat tunnistaa 

haastateltavan valmiista tekstistä. 
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Lisäksi on tärkeää välttää ottamasta aineiston lukemiseen niin sanottua turistista asennetta, 

eli analysoida sitä vain niiltä osin, missä haastateltavan elämä tai esimerkiksi kokemukset 

vanhemmuudesta näyttäytyvät täysin päinvastaisina omiini nähden. Toiseksi on 

muistettava olla romantisoimatta haastateltavan elämää kärsimysnäytelmäksi, joka kertoo 

kaikilta osin ympäröivän yhteiskunnan ja siinä elävien, tavanomaisuuden normit täyttävien 

yksilöiden välinpitämättömyydestä muita kohtaan. Tällöin analyysin kohteena oleva 

vastapooli, ei-vammainen enemmistö, saisi analyysissa normin aseman. (Törrönen 2006, 

25-26) 

 

Useat vammaistutkijat ovat Vehmaan (2005, 137) mukaan esittäneet, että vammaisuutta 

koskeva tieteellinen tutkimus ei ole helpottanut vammaisiin kohdistuvaa syrjintää, vaan on 

pikemminkin ollut osa laajempaa syrjintämekanismia, jossa stereotyyppisiä ja 

ennakkoluuloisia mielikuvia vammaisuudesta on pidetty yllä. Tämä koskee ensi sijassa ei-

vammaisten ihmisten tekemää tutkimusta (kts. myös Kröger 2002). Vehmas (2010, 6) tuo 

esiin, että erityisesti useiden vammaisaktiivien mielestä tutkijoiden ensisijainen tehtävä on 

tehdä tutkimusta siten, että se tarjoaisi käytännöllisiä ratkaisuja vammaisten ihmisten 

ongelmiin. Radikaalisti ilmaistuna: Mikäli tutkimuksesta ei ole suoraa käytännön hyötyä, 

se on hyödytöntä. (Vehkakoski 2006; Vehmas 2010; ). Vehmas (2010, 6) toteaa, että 
tutkijoiden tulee luonnollisesti tiedostaa oman työnsä yhteiskunnalliset vaikutuksen ja 

poliittinen vastuunsa, mutta muistuttaa, että tutkimusta tehtäessä on ennen kaikkea oltava 

uskollinen tieteen pelisäännöille. Hän huomauttaa että poliittisten vaikuttimien ohjaama 

tarkoitushakuinen tutkimus on tieteellisesti kestämätöntä ja siitä syystä sen käyttöarvo on 

kyseenalaista. Ensisijaisesti tutkijoiden tulee siis huolehtia siitä, mikä on totta tai 

perusteltua kuitenkaan unohtamatta tutkimuksen vaikutuksia vammaisten ihmisten 

elämään. Tämän edellä esitetyn ajatuksen pidän tutkielmani eettisenä ohjenuorana. 

 

4.3 Narratiivinen lähestymistapa  

 

Ihmiset kertovat omia, ainutlaatuisia tarinoitaan, mutta he koostavat nämä tarinat 

omaksumalla ja yhdistelemällä kertomuksia, joita ympäröivä kulttuuri heille tarjoaa. (mm. 

Frank 1995, 75; Hänninen 1999) Narratiivinen tutkimusmenetelmää soveltuu hyvin 

elämäkerrallisen aineiston analyysiin sekä tutkimusmenetelmäksi silloin, kun tarkastellaan 

esimerkiksi aineistossa esiintyviä kulttuurisia mallitarinoita tai tutkittaessa 
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marginaaliryhmiä (Notko, luento). Kyseessä ei kuitenkaan ole tarkasti ja selkeästi rajattu 

tutkimusmenetelmä, vaan kyse on pikemminkin kattokäsitteestä, jolle on yhteistä tarinan ja 

kertomuksen käsitteet. Tarina tai kertomus, niin elämäntarina kuin kaunokirjallinen teos, 

toteutuu tietyssä sosiaalisessa kontekstissa ja ammentaa aineksia niin yksilökohtaisista 

kokemuksista kuin kulttuurisesta traditiosta. (Hänninen 1999, 13-14.) 

 

Narratiivisessa tutkimusotteessa erotetaan usein tarinan ja kertomuksen käsitteet toisistaan. 

Esimerkiksi Hänninen (1999) mieltää tarinan tarkoittavan jotain kulttuurisesti 

yhteneväisesti ymmärrettyä tarinatyyppiä, esimerkiksi jo aiemmin luvussa 3.2 

mainitsemani tuhkimotarinan . Kertomus taas on ihmisten toisilleen imperfektimuodossa 

kertoma tarina elämästään. Tutkielmassani käytän tarinan ja kertomuksen käsitteitä tässä 
merkityksessä. Hyvärisen (2006) mukaan kertomuksella taas tarkoitetaan tietämisen 

muotoa, jonka kautta kertoja voi ymmärtää ja hallita menneisyyttään ja jonka varaan 

identiteetti usein rakentuu. Ihmiset ovat kertomusten kautta vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa ja luovat ryhmiä. Hyvärinen (2006) sanoo kertomuksen olevan vastaus 

kysymykseen “kuka minä olen”. Toisaalta Hyvärinen kuitenkin muistuttaa Hännisen 

(1999) tavoin, että kertomus ole suora kulkuväylä kertojan subjektiiviseen kokemukseen, 

vaan kertomuksella on kulttuurisesti jaetut perinteet, mallit ja lajityypit, joita kertoja 

hyödyntää kertomuksessaan - tiedostaen tai tiedostamattaan.   

 

Kaasila (2008) määrittelee narratiivin tarkoittavan kertomusta, joka sisältää sarjan 

tapahtumia, jotka ovat merkityksellisiä kertojalle ja hänen yleisölleen. Yleisö tarkoittaa 

tässä joko kuviteltua tai todellista vastaanottajaa, jolle suuntaamme kerrontamme. (mt., 

42).  Aineiston narratiivisuus on tyypillisesti dialogista ja diskursiivista kertojan ja 

kerrottavan kesken. Lisäksi siinä korostuu tiedon subjektiivisuus ja henkilökohtaisuus. 

Ihmisen kokemukset sijoittuvat ajalliselle ulottuvuudelle ja ihminen pyrkii kertomustensa 

avulla luomaan kokemuksilleen jäsentynyttä muotoa. (Romakkaniemi 2011, 34) 

 

Lisäksi kertomukselle on ominaista, että sillä on juoni: alku, keskikohta ja loppu. 

(Hänninen 1999, Kaasila 2008, Polkinghorne 1995). Narratiivin juoni on synteesi, joka 

toimii jäsentäjänä tapahtumien välillä ja kertoo niiden merkityssuhteista toisiinsa. Toisaalta 

juoni ei ole yleensä lineaarinen kokonaisuus, vaan siihen kuuluu takaumat, rinnakkaiset 

tapahtumat ja tulevan ennakointi.  Kertomukset liittävät toisiinsa eri toimijoita, esimerkiksi 
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merkityksellisiä toisia ihmisiä ja instituutioita. Kertomukset kertovat ihmisille 

merkityksellisistä tapahtumista sekä siitä sosiaalisesta todellisuudesta, jossa ihminen elää. 

(Romakkaniemi 2011, 32-33) 

 

Kertomus siis jäsentää arkea sekä sosiaalista maailmaa ja on väline identiteetin luomiselle. 

Sanotaan jopa että ihminen on kertomuksensa. Oman elämän pohdinta tarinana tai 

tarinoina on yleisinhimillinen ja universaali ilmiö ja tapa. (Riessman 2008, 21; Suokas 
2010, 248) Kertomusten avulla ihminen tavoittelee elämäänsä eheyttä, jatkuvuutta ja 

johdonmukaisuutta huolimatta siitä, että kertomukset itsestä ja elämästä eivät tällaisia ole. 

(Ihanus 2001, 241) Elämäntarinat, joiden tutkimisessa narratiivinen tutkimus on 

varteenotettava vaihtoehto, sisältävät niin sanotun narratiivisen totuuden. Narratiivinen 

totuus voi olla läheisesti yhteydessä, löyhästi yhtenevä tai kaukana niin sanotusta 

historiallisesta totuudesta. (Lieblich ym. 1998) . 

 

Yhteiskuntatieteissä kiinnostus narratiivisuutta kohtaan lisääntyi roimasti 1990-luvulle 

tultaessa; jopa niin että voidaan puhua narratiivisesta käänteestä. (esim. Heikkinen 2007; 

Syrjälä 2010). Heikkinen (2007, 144) toteaa kiinnostuksen kasvun olevan yhteydessä 
meneillään olevaan tiedonkäsityksen muutokseen. Maailmaa tulkitaan kertomuksena, joka 

saa alati uutta sisältöä ja kytkeytyy siihen kulttuuriseen kertomusvarantoon, jota kutsutaan 

tiedoksi. (vrt. Hänninen 1999) Sekä tieto itsestä että ympäröivästä maailmasta tulkitaan 

kertomusten kautta. Kiinnostus elämäntarinoihin voidaan ajatella myös paluuna 

pikemminkin kuin käänteenä, sillä esimerkiksi 1900-luvun alkuvuosikymmeninä muun 

muassa Chicagon koulukunnan sosiologit ja antropologit käyttivät elämäkertoja yhdessä 
muiden laadullisten tutkimusmetodien kanssa (Suokas 2010, 249). 

  

Heikkisen (2010) mukaan yksi tapa käsittää narratiivisuus tieteellisessä keskustelussa on 

sen liittäminen tietoteoreettisiin ja kulttuurisiin näkökulmiin, konstruktionismiin ja 

postmodernismiin. Postmodernin tietokäsityksen mukaan ei ole olemassa yhtä objektiivista 

todellisuutta, joka voidaan osoittaa todeksi tai epätodeksi. Postmodernismi korostaa 

tietämisen kontekstuaalisuutta, tietämisen sidoksia aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen 

kenttään. Siinä tietäminen nähdään aina jostain näkökulmasta ja perspektiivistä 
tietämisenä. Ei ole olemassa yleispätevää tietoa. Heikkinen (2010) toteaa, että postmoderni 

tietokäsitys on rohkaissut alistettuja ja “suuren kertomuksen” tieltä syrjään sysättyjä 
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ihmisryhmiä luomaan ja kertomaan omia kertomuksiaan. Konstruktionismi taas korostaa 

sitä, että tieto maailmasta rakentuu ja muuttaa muotoaan jatkuvasti kehkeytyvässä 
prosessissa. Kaikille yhteistä todellisuutta ei ole, vaan todellisuus rakentuu ihmismielissä 
ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kullekin omanlaisekseen. Tutkimuksella ei voi 

saavuttaa siis objektiivista totuutta, mutta yhden näkökulman todellisuuteen kyllä. (mt., 

144-147)  

 

Toinen tapa, jolla narratiivisuuden käsite ilmenee tieteellisessä keskustelussa, on 

tutkimuksen aineiston laadun kuvailu. Tämä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan mitä tahansa 

suulliseen tai kirjalliseen kerrontaan perustuvaa aineistoa.. Heikkinen (2010) huomauttaa, 

että narratiivisen aineiston tunnistaa myös siitä, että sitä ei voi yksiselitteisesti tiivistää 
numeroiksi eikä kategorioiksi, vaan sen jatkokäsittely vaatii tulkintaa.  Kolmas tapa on 

narratiivisuuden käsittäminen aineiston käsittelytapana, jota käsittelen tarkemmin 

seuraavassa. Neljäntenä tapana käsittää narratiivisuus on Heikkisen mukaan käyttää sitä 
käytännöllisenä työvälineenä, mutta tässä en käsittele sitä enempää. (Heikkinen 2010, 147-

152) 

 

4.4 Aineiston käsittely narratiivisen ja temaattisen analyysin avulla 

 

Polkinghore (1995, 6-8,15) jakaa narratiivisuuden narratiivien analyysiin ja narratiiviseen 

analyysiin, jotka ovat hänen mukaansa kategorisesti erilaisia käsittelytapoja. Narratiivien 

analyysi viittaa tapaan luokitella kertomukset erillisiin luokkiin esimerkiksi 

tapaustyyppien, metaforien ja kategorioiden avulla. Narratiivisessa analyysissa taas 

tuotetaan aineiston kertomuksista uusi kertomus, joka pyrkii tuomaan esiin aineiston 

kannalta keskeisiä teemoja. Narratiivisessa analyysissä siis pyritään synteesin kun taas 

narratiivien analyysi on pikemmin aineiston luokittelua. (mt, 6-8, 15.)  

 

Lieblich ym. (1998) jakavat narratiivisen analyysin holistiseen vs. kategoriseen ja sisällön 

vs. muodon erotteluun. Holistinen linkittyy Polkinghornen (1995) tapaan käsittää 
narratiivinen analyysi, kun taas kategorinen vastaa narratiivien analyysia. Kategorinen 

lähestymistapa on perusteltu jotain yksittäistä ihmisryhmää tutkittaessa, kun päähuomio 

kiinnittyy sellaiseen ilmiöön, mikä on kyseiselle ihmisryhmälle tyypillinen. Sisällön 

erottelulla Lieblich ym. taas tarkoittavat sitä, että tutkimusta tehtäessä huomio kiinnittyy 
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jonkin tapahtuman ekspliittiseen sisältöön, siis siihen mitä haastateltava kertoo. Tarinan 

muotoa analysoitaessa huomio taas kiinnittyy ensisijaisesti siihen, miten haastateltava sen 

kertoo. Näiden erottaminen ei kuitenkaan aina ole mitenkään selväpiirteistä. Näin ei 

myöskään ole aina kategorioiden ja tarinan kokonaisuuden kohdalla. (Kaasila 2008, 46-47; 

Lieblich ym.1998.) 

 

Haastatteluaineistojen litteroinnin ja toisen Kynnys ry:n tutkimusprojektin graduntekijän 

toimitettua minulle haastattelut aloitin aineiston luennan. Koin itselleni suotuisammaksi 

tavaksi käsitellä aineistoa konkreettisesti paperitulosteina. Itse koen, että huomioiden ja 

ajatusten ylös kirjaaminen on helpompaa ja ajattelu sujuvampaa kynä kädessä. Aluksi luin 

haastattelut läpi saadakseni jonkinlaisen ensivaikutelman yksittäisistä haastatteluista ja 

aineistosta kokonaisuutena. Seuraavassa vaiheessa merkitsin aineiston erilaisin 

värikoodein, erottelin siis eri väreillä eri sanoitettuja osa-alueita ja teemoja 

vanhemmuudesta. Näitä olivat melko yleisluontoisesti esimerkiksi oma kokemus 

vanhemmuudesta, vanhemmuuden ympärillä käyty keskustelu muiden ihmisten kanssa, 

suoranainen vertaistuki ja kohtaamiset auttaja-ammattilaisten kanssa.   

 

Aloitin aineiston käsittelyn systemaattisemmin oikeastaan vasta tässä vaiheessa. 

Ensivaikutelman ja kokonaiskuvan saatuani aloin kiinnittää huomiota myös 

epätyypillisyyksiin ja ristiriitaisuuksiin kertomuksissa (vrt. Lieblich ym. 1998). En 

varsinaisesti pyrkinyt tavoittamaan haastattelijoiden kerronan ristiriitaisuutta ja 

epäharmonisuutta, mutta sitäkin löysin. Toisaalta ajattelen, että olisi erikoista mikäli näin 

ei olisi, sillä ihmiselämä kaikessa kokonaisuudessaan on pirstaleinen, epäjohdonmukainen, 

ja eri subjektipositioista katsottuna erilailla tulkittava. Keskitin katsettani myös siihen, mitä 
ja miten haastateltavat puhuivat vanhemmuudestaan jo ennen lastensaantia, sillä suhteessa 

vanhemmaksi tulemiseen, on myös aika ennen lapsen olemassaoloa tärkeä. 

 

Olen lukenut aineistoani usealla eri tavalla: olen etsinyt esimerkiksi paljon toistettuja 

yksittäisiä ilmaisuja, kuten “tavallinen” ja “normaali”, olen lukenut esiin yksittäisissä 
haastatteluissa esiin nousseita teemoja, kuten esimerkiksi tavoitellun itsenäisyyden 

suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja lisäksi olen lukenut aineistoa ikään kuin rivien 

väleistä ja pyrkinyt lukemaan siten vastakarvaan, että olen “täyttänyt tyhjät tilat” ja tuonut 

esiin sen, mikä ei suoranaisesti ole sanottuna. Koen, että aina on olemassa vaara sanotun 

Comment [NE1]:  
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tai sanomatta jättämisen ylitulkintaan ja siihen, että lukee aineistoa itselle suotuisasti. Olen 

pyrkinyt pitämään nämä ongelmakohdat mielessäni. 

 

Jos narratiivinen analyysi ei ole yksiselitteinen analyysimenetelmä, ei sitä ole 

teemoittelukaan. Kaikessa yksinkertaisuudessaan teemoittelulla voidaan tarkoittaa 

sellaisten analyysivaiheessa esiin nousevia piirteiden tarkastelua, jotka ovat yhteisiä 
haastateltaville. Esiin nousevat teemat pohjautuvat ainakin osin nimenomaan 

haastattelukysymysten kautta muotoutuneihin teemoihin, mutta esille voi tulla muitakin 

yhtä lailla analyysin kannalta merkittäviä teemoja. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 173.) 

Hirsjärven ja Hurmeen (2004) mukaan haastattelusta esiin nousevien teemojen tarkastelu 

suhteessa toisiinsa on analyysin kenties merkittävin osa. Yksi tapa tähän tarkasteluun on 

tyypittely, joka tarkoittaa tapauksien ryhmittelyä tiettyjen yhteisten piirteiden perusteella. 

(mt., 174). Tässä kohtaa näen itse, että teemoittelu ja tyypittely sekä narratiivinen analyysi 

kulkevat tutkielmassani käsi kädessä: temaattiset luvut ovat muodostuneet toistuvista 

haastatteluissa vanhemmuuteen liittyvistä teemoista, mutta niiden auki purkamiseksi olen 

tukeutunut narratiivien analyysin käyttöön sekä kategorioiden, sisällön ja muodon 

analyysiin. Tyypittely taas on johtanut narratiivisen analyysimenetelmän ja holistis-

sisällöllisen tarkasteluotteen avuin tyyppitarinoiden syntyyn. 

 

Lieblichin ym. (1998) holistis-sisällöllisen tarkastelutavan mukaisesti kiinnitän huomioni 

kertomuksien sisällä toistuviin teemoihin ja kertomusten kokonaishahmoon, siis siihen, 

onko tarina esimerkiksi sävyltään positiivinen vai negatiivinen ja mihin 

tyyppitarinakategoriaan sen voisi sijoittaa. Polkinghorne, jonka narratiivisen analyysin 

mallia olen samoin hyödyntänyt, tähdentää narratiivisessa analyysissa juonen merkitystä 
narratiivista aineistoa analysoitaessa. Juoni ei kuitenkaan välttämättä ole suoraan olemassa 

tarinassa, vaan se voidaan saada siihen juonentamalla. Jo aiemmin toistamani, että juoneen 

kuuluu alku, keskikohta ja loppu (Hänninen 1999, Polkinghorne 1995), on ajatuksena 

leimallisesti läsnä narratiivisessa analyysissa. Kun juoni alkaa muotutua, niin tapaukset 

(event) ja tapahtumat (happening), jotka ovat tärkeitä tarinan loppuratkaisulle, joka voi 

myös olla avoin, tulevat näkyviksi. Lopullinen tarina ei ole sama kuin aineisto, mutta sen 

täytyy sopia kertomukseen tuoden siihen kuitenkin järjestystä ja merkityksellisyyttä, joka 

ei itsessään ole siinä näkyvissä. (Polkinghorne 1995, 15-16)  
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Edellä esittelemieni Lieblichin ja Polkinghornen analyysitapoja mukaillen olen 

muodostanut aineistosta tyyppitarinakategorioita. Käytännössä toimin siten, että luin 

kunkin haastateltavan haastattelut useaan otteeseen, muodostin niistä yhteneväisen 

vanhemmuuden tiivistyksen; juonennetun, ajassa etenevän tarinan vanhemmuudesta. 
Kunkin yksilöllistä tarinaa kirjoittaessani olen kirjannut ylös toistuvia ilmaisuja, teemoja ja 

vaikutelmia. Ohessa esimerkkinä muistiinpanojani eräästä tarinasta, joskin esimerkistä 
olen jättänyt pois tunnistettavuuteen vaikuttavia huomioita ja niiden avauksia: 

 

-kamppailutarina, kohtaamattomuustarina (vanhemmuus), ei kuitenkaan onneton, 
-tavallisuuden eetos? lähtee kokemuksesta koulutaipaleesta, tavallisuus normina, 
tavallinen arki puheessa 
-vetäytyvyys vs. aktiivisuus aktiivinen elämä ikään kuin vanhemmuuden ulkopuolella, 
vrt. esim. järjestötoiminta, ystävyyssuhteet (myös vertaissuhteita toisaalta) 
-erillisyys vanhemmuudessa 
esimerkki siitä, kuinka on marginaalissa jollakin elämän osa-alueella, mutta toisaalta 
työelämän imu vahva, etenkin nuorena ennen perhe-elämää myös aktiivinen 
järjestötoimija. Kokee selvästi eroavansa ns. tavallisista vanhemmista, vaikkei oikeastaan 
käytä tällaisia termejä (tavallinen vanhempi) 
-oma pystyvyys vs. yhteiskunnan oletus pystyvyydestä törmäyskurssilla? 
-taistelu, tappeleminen, vastakkainasettelu ulkopuoliset vastustajat vs. puolustajat  
-toisin tietäminen, kokemustiedon korostaminen  
-jatkuva selitys-/tilitysvelvollisuus, puheeksi ottamisen vaade → ykn  syrjivät rakenteet 
ja ihmisten asenteet joutuu kohtaamaan aina vain uudestaan ja uudestaan 
puolustuskannalla oleminen, jatkuva valmius ottaa vastaan kritiikkiä, ihmettelyä ja 
vääriä sanoja   
fyysinen (sanotettu) eristäytyminen/pois jääminen tulee esille 
 

Esimerkin tarina on lopulta määrittynyt konfliktitarina-joukkoon kuuluvaksi. Kun olin 

muokannut haastattelut tarinallisiksi tiivistyksisi, jaoin ne tarinatyyppeihinsä. Näitä 
päätarinatyyppejä muodostui lopulta neljä. 

 

Muodostettuani elämäkerta- ja vanhemmuushaastatteluista juonitiivistelmät, jaoin ne aluksi 

karkeasti Polkinghornea (1995) mukaillen onnellisiin tai positiivisiin ja onnettomiin tai 

negatiivisiin tarinoihin, vaikka koen että jako on tarpeettoman yksinkertaistava ja 

luokittelee ihmiselämää sellaisin joko-tai -vastakohtaparein, jotka eivät sovellu 

sellaisenaan kuvaamaan sen moninaisuutta.  Tärkeämmäksi jaon perustaksi muodostui 

tiivistelmien sijoittaminen marginaali-keskus -akselille niiden vanhemmuutta koskevan 

kerronnan perusteella. Sisällöllisemmin esitettynä näitä vanhemmuutta kuvaavia teemoja, 

jotka nousivat aineistosta esiin olivat esimerkiksi riippuvuus - riippumattomuus 
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palveluista, eristyneisyys/erillisyys -kuuluminen vanhemmuuden valtavirtaan omassa 

puheessa, kohtaaminen - kohtaamattomuus ihmisten, instituutioiden ja palvelujärjestelmän 

kanssa, vetäytyvyys - aktiivisuus, toisin tietäminen ja kokemustiedon korostaminen, sekä 

tavallisuuden ja normaaliuden korostaminen.  

 

Luvussa käsittelen sekä elämäkerta- että vanhemmuusosiosta systemaattisesti esiin 

nousseita vanhemmuuden teemoja ja niitä ympäröiviä kertomuksia. Aineisto-otteiden 

valinnassa tunnistan tietynlaista tarkoituksenmukaisuutta siten, että olen valinnut usein niin 

sanottuja häiritseviä kohtia kertomuksista. Koen, että niiden kautta pystyy paremmin 

tuomaan lukijan ulottuville sitä tietynlaista ambivalenssia, mikä kertomuksissa niin 

monesti ilmenee. Tämä ambivalenssi tulee esiin useimmiten nimenomaan haastateltavien 

vanhemmuuden kokemuksista suhteessa ulkomaailmaan. En kuitenkaan jätä kertomatta 

vastakkaisia kokemuksia, vaan pyrin joka tapauksessa välittämään vanhemmuuden 

kertomuksia luonnollisesti aineistolle oikeutta tehden. Toinen tietoinen valintani on tuoda 

tutkielmaan pääasiassa vasta tulososiossa aiempi vammaisia vanhempia koskeva tutkimus 

ikään kuin keskustelemaan analyysin kanssa, sillä, kuten olen jo aiemmin todennut, 

aiempaa tutkimusta aiheesta ei ole merkittävästi olemassa. Vaikka osiosta tulee täten ikään 

kuin moniäänisempi, pyrin siihen, että vanhempien ääni ei huku muiden äänien joukkoon. 

 

Aluksi esittelen tarinatyypit, jotka olen haastatteluista löytänyt. Tarinatyyppejä ovat 

keskustarina, vastatarina, selviytymistarina ja konfliktitarina. Tulosten teemallisen osion 

olen järjestänyt luvuittain siten, että kukin luku kokoaa alleen tarinoissa ilmeneviä 
vanhemmuuteen sidoksissa olevia teemoja. Sitaatit ovat kertomuksista esiin tulleita 

mininarratiiveja, jotka kertovat kustakin teemasta sen ilmisisällön lisäksi jotain enemmän: 

vanhemmuuden mallitarinoista, niihin samaistumisesta tai jos kertoja on ikään kuin 

ulossuljettu niistä; vanhemmuuden kokemuksesta marginaalissa tai marginaalisista 

vanhemmuuden kokemuksista; vastapuheesta ja siitä syntyneestä vanhemmuuden 

vastatarinasta.  
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5. VAMMAISEN IHMISEN VANHEMMUUDEN 

TARINATYYPIT 

 

Päätarinatyypit muodostuvat keskustarinasta, vastatarinasta, konfliktitarinasta ja 

selviytymistarinasta. Keskustarinassa tarina vanhemmuudesta ei joudu törmäyskurssille 

auttaja-ammattilaisten tai ulkopuolisten ihanteelliselle vanhemmuudelle antamien 

määritelmien kanssa, eikä vanhemmalle siten ehdoteta paikkaa vanhemmuuden 

marginaalissa. Vastatarinassa vanhempi taas nimenomaan on kohdannut sellaisia 

määrittelyjä ulkopuolelta, jotka ovat vaatineet vastustusta. Vastatarinassa vanhempi puhuu 

aktiivisesti ulkopuolelta tullutta asemointia ja kategorisointia vastaan ja on eräänlaisessa 

jatkuvassa valmiudessa tähän. Konfliktitarinassa on samoin vastustusta vanhemmuudessa 

kohdattuihin määrittelyihin ja niiden seurauksiin, mutta konfliktitarinassa se ilmenee 

voimakkaammin ja sanallistetumpana kuin vastatarinassa. Selviytymistarinassa taas on 

eräänlainen ”vaikeuksien kautta voittoon” -juonenkulku. Vaikeudet tulevat 

elämänmuutoksista ja sairastumisesta, joskin myös ulkopuolisten vanhempaan 

kohdistamasta toiminnasta, mutta vaikeudet ja niistä selviytyminen saa tarinassa 

merkittävän osan kietoutuen luonnollisesti myös vanhemmuuteen.  

 

Tärkeä huomautus on myös se, että yksikään juonitiivistelmistä, ydintarinoista, ei edusta 

puhtaasti yhtä tyyppiä. Jaon perusteena on se, mitkä ovat keskeiset temaattiset elementit 

tarinassa ja miten paljon ne ovat läsnä. Tarinatyyppien henkilöt, Saija, Inka, Kaisla ja 

Markku ovat kaikki kuvitteellisia hahmoja, kuitenkin niin, että heidän tarinansa koostuvat 

todellisten haastateltavien tarinoista. Yksikään alla olevista tarinoista ei siis kuitenkaan ole 

yksi yhteen todellisten haastateltavien tarinoista. 

 

5.1. Keskustarina 

 

 Keskustarinatyyppi on saanut nimensä viittaamalla kulttuuriseen keskukseen erotettuna 

marginaalista. Kulttuurisessa keskuksessa sijaitseva vanhemmuus on sellaista, missä 
esimerkiksi erilaista vastapuhetta ei juuri synny suhteessa ympäröiviin yhteisöihin tai 

yhteiskunnan instituutioihin sillä tällaiseen ei ole tarvetta Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

etteivätkö tähän tarinatyyppiin lukeutuvat vanhemmat myös olisi kohdanneet joitain 
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syrjiviä rakenteita tai kritisoisi ympäristöään. Kuitenkin ydintarinoissa vanhemmuuden 

kerronta kulkee siten, ettei siihen tule merkittävästi säröjä. Keskustarinassa 

vanhemmuuteen toki liittyy epävarmuutta, mutta tuo epävarmuus on vanhempien itsensä 
määrittelemänä ja toisaalta verrattuna vallalla olevaan vanhemmuuspuheeseen nähden 

samankaltaista kuin kenen tahansa vanhemman epävarmuus uuden asian, lapsen syntymän 

edessä tai sitten tätä epävarmuutta ei puheessa juuri tuoteta. Vammaisuus mielletään osin 

yksilömallin kautta eli mikäli elämässä on rajoitteita vammaisuuden vuoksi, ne koetaan 

pikemminkin vamman aikaansaamiksi, ei vammauttavan yhteiskunnan.  

 

Saija on ollut syntymästään asti vammainen. Saijan perhetausta on ydinperhe, jossa isä on 
aina ollut kovasti poissa ja äiti on ollut vastuussa lapsista. Saija on käynyt koulun 
tavallisessa luokassa, joskin häntä varten on koulussa ollut olemassa muun muassa 
erilaisia apuvälineitä ja avustaja tarvittaessa. Saijalla oli riittävä ystäväverkosto koulussa.  
Kouluaikana Saija harrasti paljon ja harrastuksen kautta hän löysi tulevan ammattiinsa. 
Saija pyrki lukion jälkeen yliopistoon opiskelemaan haaveammattinsa ja pääsi. Opinnot 
sujuivat hyvin ja valmistuttuaan Saija sai töitä. 
 
Keskustarinatyypissä vanhempien omaa lapsuudenkulkua saattaa kuvailla tavanomaiseksi. 

Vanhemmat ovat käyneet peruskoulunsa tavallisessa luokassa integroituina oppilaina. 

Koulunkäynti on mahdollistettu tarvittaessa tarpeenmukaisin apuvälinein. He ovat 

hakeutuneet toisen asteen ja jatko-opintoihin, ja niihin on hakeuduttu vailla muiden 

ihmisten, esimerkiksi opinto-ohjaajien, sanallistettua pyrkimystä vaikuttaa asiaan. 

Vanhemmat ovat työllistyneet opintojensa jälkeen alaansa vastaaviin töihin, mikä ei 

vammaisten ihmisten kohdalla ole aina itsestään selvää.  Joka tapauksessa 

työelämäosallisuus on yksi merkittävä tekijä suhteutumisessa niin sanottuun kulttuuriseen 

keskukseen ja vakauttaa yhteiskunnallista osallisuutta myös elämän muilla osa-alueilla. 

 
 
Tässä vaiheessa hän oli jo pitkään seurustellut tulevan aviomiehensä kanssa. Kun 
pariskunnan tilanne oli vakiintunut niin, että molemmat olivat työelämässä ja avioliitto 
solmittu, koitti lasten aika. Saijalle oli ollut aina itsestään selvää, että hän hankkisi lapsia. 
Korkeintaan joskus teinivuosien kuohunnassa, ollessaan tympääntynyt erilaisuuteensa ja 
kokemukseensa vammasta sosiaalisesti rajoittavana asiana, hän pohti, ettei halua lapsia, 
sillä vamma saattaa olla perinnöllinen. Tällaista pohdintaa hänellä ei kuitenkaan ollut 
enää myöhemmällä iällä. 
 
Keskustarinassa vammaisuus on yksi osa identiteettiä, mutta tarina ei rakennu 

vammaisuuden kokemuksen ympärille. Vamma ja vammaisuus eivät kuitenkaan ole 

tarinassa sivutettuja asioita. Etenkin nuoruus ja oman identiteetin rakentuminen tuolloin, 
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kysymys kuka minä olen, ovat kytkeneet vammaisuuden osaksi itseä. Ulkopuolisten 

yhteisöjen vastine tarinan vanhempien itsemäärittelylle ja kulttuuriseen keskukseen 

kuulumiselle on kuitenkin ollut suopea ja osakseen kutsuva, ei marginaalin suuntaan 

rajaava. Perheen perustaminen ei ole kyseenalaistunut omassa ajattelussa eikä liioin 

ympäristön taholta. 

 
 Raskausajan Saija koki helppona ja hyvänä aikana ja äitiysneuvolakäynnit sujuivat. 
Äitiysneuvolassa henkilökunta kohteli Saijaa hyvin samoin kuin synnytyssairaalassa ja 
lapsivuodeosastolla. Koskaan kukaan ei kyseenalaistanut Saijan vanhemmuutta millään 
tavoin. Synnytys ja palautuminen siitä olivat nopeita. Kotiuduttuaan vauvan kanssa Saija 
saattoi vain ihastella pientä nyyttiä ja ajatella kuinka ihanaa oli olla äiti. Saija koki, että 
monet muut arjen asiat tekivät lapsen vauvaiästä paikoin raskaan, ei esimerkiksi vauvan 
hoito tai vamman vaikutus omaan pystyvyyteen. 
 
Keskustarinassa vanhemmuuden puhetta tuotetaan hyvin ongelmattomasti. Vanhemmuus 

näyttäytyy asiana, joka vertautuu ihanteelliseen kulttuuriseen tarinaan, konventionaaliseen 

kerrontaan siitä, mitä on olla vanhempi ja miten kuuluu tuntea vanhemmuudessaan. 

Keskustarinassa vanhemman oma kokemus ei ole myöskään ristiriidassa esimerkiksi 

neuvolajärjestelmän välittämien määrittelyjen kanssa: vanhemman pystyvyys ja 

kykenevyys vanhemmuuteen eivät tule kyseenalaistetuiksi auttaja-ammattilaisten taholta. 

 
Välillä Saija kuitenkin toivoisi, ettei hänellä olisi vammaa. Vamman vuoksi elämän täytyy 
olla koko ajan hyvin ennalta suunniteltua esimerkiksi kauppareissuja varten. Kaupassa 
Saijan lapsi auttaa äitiään ja Saija kokee asiassa ristiriitaa siitä, ettei halua lapsen tulevan 
määritellyksi avustajakseen. Henkilökohtaiselle avustajalle Saija ei koe tarvetta. Saija 
kokee, että nyt, lapsen ollessa jo kouluikäinen, he elävät aivan tavallista lapsiperhearkea. 
Päiväkoti ja koulu ovat suhtautuneet Saijan vammaisuuteen hyvin, Joitain rajoitteita 
vamma Saijan vanhemmuuteen tuo, mutta lähinnä sen varmistamista, että lapsella on aina 
puhtaat vaatteet, jotta Saijan vanhemmuus ei joudu arvioinnin kohteeksi. Saijan vamma ei 
ole ollut perheen arjessa merkittävä asia, eikä Saija koe sen vaikuttaneen millään tavoin 
äitiyteensä. 
 
Keskustarinassa vammaisuus näyttäytyy vanhemmalle lähtökohtaisesti vamman kautta, ei 

sen yhteiskunnallisen ulottuvuuden, esimerkiksi esteettömyyden toteutumisen kannalta. 

Tässä on tosin ambivalenssia, sillä puhtaasti yksilömallista keskustarina ei kuitenkaan 

rakennu. Kuitenkin, koska vammaisuus ei ole tuonut vanhemmuuteen merkittäviä 

rajoitteita, ei se myöskään vaadi neuvotteluja vanhemmuuteen tiiviisti kytköksissä olevien 

tahojen, kuten lasten koulun tai päiväkodin kanssa. Täysin piiloista mahdollisuus tähän ei 

kuitenkaan ole, vaan keskustarinassakin vanhempi tunnistaa mahdollisuuden 

vanhemmuuden arviointiin suhteessa vammaisuuteen ulkopuolelta käsin. 
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Saija on hakeutunut vertaissuhteisiin esimerkiksi perhekerhoissa, oman talon 
hiekkalaatikolla sekä internetfoorumeilla, joilla vammaiset vanhemmat antavat toisilleen 
vinkkejä arkisiin asioihin. Ihannevanhempi on Saijan mielestä sellainen, joka on lapselleen 
läsnä. Sitä Saija toteuttaa, tosin osin tahtomattaankin, sillä hän joutunut työttömäksi 
vaikka hänen alallaan olisi pula pätevistä työntekijöistä. Työttömyys herättää Saijassa 
hämmennystä ja aiheuttaa myös sen, että hän kokee äitinä olevansa äkkipikaisempi. 
Toisaalta Saija pohtii, että kuka olisi hänen lapselle läsnä, kuulustelisi läksyt ja laittaisi 
ruokaa ellei hän olisi kotona. Arki olisi silloin tästä näkökulmasta kaoottisempaa. 
 
Vanhemmuuden ihanne on läsnä keskustarinassa sanallistettuna vertautuen paljolti 

vanhemmuuden mallitarinaan – esimerkiksi puheena läsnä olevasta vanhemmuudesta. 

Keskustarina ei kuitenkaan ole särötön suhteessa keskus-marginaali –jaotteluun. Tässä on 

tarkasteltu nimenomaan vanhemmuuden ydintarinoita, joista on määrittynyt 

vanhemmuuden keskustarinatyyppi. Kuitenkin keskustarinassakin ilmenee se edellä 

marginaalisuutta käsitellyssä luvussa todettu asia: ihminen voi kuulua kulttuuriseen 

keskukseen tietyillä elämän osa-alueilla ja olla marginaalisessa asemassa toisilla alueilla. 

Työttömyyden kautta marginaaliin sijoittaminen ei ole kyseenalaistamatonta, mutta 

tarinassa työttömyys näyttäytyy yhteiskunnan vammaista ihmistä syrjivänä käytänteenä. 

Kuitenkin vanhemmuus itsessään on yhteiskunnallisessa kontekstissaan ikään kuin 

kitkatonta, eikä kulttuurinen mallitarina hyvästä vanhemmuudesta kaipaa varsinaisesti 

vastatarinaa. 

 

5.2. Vastatarina 

 

Vanhemmuuden vastatarina eroaa edellä esitetystä keskustarinasta siinä, että tarinassa 

vammaisuus ja sen kommunikoiminen vanhemmuuden kanssa nähdään nimenomaan 

ensisijaisesti johtuvan itsen ulkopuolisista syitä. Näitä ovat esimerkiksi ympäristön 

esteellisyys, ihmisten asenteellisuus ja vammaisten ihmisten rakenteellinen syrjintä 
yhteiskunnan eri instituutioissa. Vammainen vanhempi saa tässä tarinassa sitä osakseen, 

mutta ei vastaanota sitä osaksi itsemäärittelyään vaan vastustaa sitä aktiivisesti. 

Vastatarinassa vammaisuuden mahdollisesti mukanaan tuomat haasteet kyllä tunnistetaan, 

mutta yhteiskunnan ja ympäröivän yhteisön oletetaan reagoivan niihin - ei niin, että 
vanhempi sopeutuisi näihin rajoitteisiin. Vastatarinassa välittyvä näkökulma 

vammaisuuteen on ensisijaisesti sosiaalisen vammaistutkimuksen mukainen. 
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Inkalla on synnynnäinen vamma. Hän on käynyt koulunsa alkuun erityiskoulussa, mutta 
myöhemmin siirtynyt ajan ihanteiden mukaisesti integroituna oppilaana tavalliseen 
kouluun. Inka kuvailee lapsuuttaan tavallisena lapsuutena. Hän toisaalta piti koulusta 
paljon ja nautti esimerkiksi lukemisesta ja kirjoittamisesta, mutta toisaalta ei, sillä häntä 
kiusattiin koulussa koko peruskoulun ajan. Opettajat yrittivät puuttua kiusaamiseen, mutta 
tuloksettomasti. Kerran Inka itse pisti vastaan joukolle kiusaajia niin, että tapaus jäi 
elämään sekä Inkan muistoissa että opettajakunnan puheissa. Inka muutti kotoa melko 
nuorena toiselle paikkakunnalle opintojen perässä. 
 

Vastatarinatyypissä vanhempi korostaa lapsuutensa tavanomaisuutta. Vaikka vanhemman 

koulunkäynti on sujunut hyvin, on koulukiusaaminen vaikuttanut vanhemman 

kouluviihtyvyyteen yleensä. Koulukiusaamisen voi tulkita tavaksi osoittaa kiusattu 

vääränlaiseksi, ei-hyväksyttäväksi, ja sitä kautta työntää ulos keskuksesta. Vastatarinassa 

koulukiusaamiseen reagoiminen, vastaan laittaminen, on tapa vastustaa tätä määrittelyä.   

 

Paikkakuntaa vaihdettuaan Inka löysi ensimmäisen seurustelusuhteensa, joka tosin ei 
kestänyt merkittävän kauan. Inka oli aina halunnut lapsia, hän koki, että hänellä riitti 
rakkautta paljon. Sen hän määrittelee lämmön ja kosketuksen ohella äidin tärkeimmiksi 
ominaisuuksiksi. Inkalla oli useita seurustelusuhteita ennen kuin hän löysi aviomiehensä, 
jonka kanssa hän sai yhteisen lapsen. Lapsensaaminen ei ollut yksinkertaista ja Inka joutui 
käsittelemään myös mahdollisuutta jäädä lapsettomaksi. Toisaalta Inka koki tämän asian 
hyväksyttäväksi ja ajatteli, että siinä tapauksessa hän joko hankkisi lapsen muuten kuin 
perinteisin menetelmin, adoptoisi, tai olisi vain mukava täti jollekulle toiselle lapselle. Inka 
tosin tiedosti adoptiohaaveen olevan epärealistinen, sillä vammaisten, etenkin naisten, 
olisi hankala saada lasta adoptoitavaksi. Tätä asiaa Inka pitää suurena vääryytenä. 
 

Vastatarinassa vanhemmuuden pohdinta suhteessa vammaisuuten ei aktivoidu 

merkittävästi. Tarinatyypissä vanhempi ei kyseenalaista itse omaa kyvykkyyttään 

vanhemmaksi.  Hyvän vanhemmuuden elementit koostuvat vastatarinnasta pikemminkin 

tunnetason ja läheisyyden kautta. Toiminta (esimerkiksi lapsen kanssa touhuamista) ei 

vanhemmuutta koskevassa ihannepuheessa nouse samoin esiin. Adoptiopohdinta ja -puhe  

”Inkan” tarinassa kuvaa osuvasti sitä, että vastatarinassa vammainen vanhempi tiedostaa 

joutuvansa kohtaamaan vanhemmuudessaan  arviointia - tässä vammaisen vanhemman 

vanhemmuus olisi lähes evätty. Edelleen adoptioon viitaten on se kiintoisa väite, että 
varsinkin vammaisten naisten on hankala saada adoptiolasta. Se kertoo nähdäkseni siitä, 

että nainen, siis äiti, määritellään yhä ensisijaiseksi vanhemmaksi ja tässä määrittelyssä 
vammaisen naisen vanhemmuus määrittyisi virallisesti lähes mahdottomaksi asiaksi. Joka 

tapauksessa vastatarinassa vastustetaan ulkopuolisia vammaisen ihmisen vanhemmuuden 

kielteisiä määrittelyjä. 
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Kun Inka ja hänen miehensä sitten viimein saivat lapsen, tuntui se unelmien 
täyttymykseltä. Kaikki eivät kuitenkaan suhtautuneet vammaisen ihmisen lapsen saantiin 
suopeasti. Esimerkiksi äitiysneuvolassa Inka koki joutuneensa sijaisena toimineen 
terveydenhoitajan ja neuvolalääkärin asiattoman arvioinnin kohteeksi nimenomaan 
kielteisessä merkityksessä. Tällaista Inka ei sulattanut, vaan vaati lääkärin vaihtoa. 
Toisaalta Inka kokee, että myöhemmin neuvolan henkilökunta kohteli häntä asiallisesti ja 
hänet kutsuttiin myöhemmin puhumaan neuvolaan vammaisen äidin raskaudesta.  
 

Vastatarinassa vanhempi kohtaa sekä myönteistä että kielteistä suhtautumista 

vanhemmuuteensa, mutta kielteiset ulkopuoliset määrittelyt ja ikään kuin ulkopuolinen 

yritys paikan osoittamiseen saa tarinassa paljon sijaa tai niissä on vahvempi kerronnan 

sävy. Kohdatessaan kielteisiä määrittelyjä esimerkiksi auttajainstituutioissa vanhempi ei 

tyydy tähän vaan antaa oman vastineensa asialle joko sanallisesti tai toiminnallaan, 

esimerkiksi vaatimalla itselleen asiallisempaa ja asiantuntevampaa kohtelua. 

 

 Lapsivuodeosastolla Inkaa tuohdutti se, että hän ei kokenut erään kätilön osalta tulleensa 
kohdelluksi tuoreena äitinä, vaan vammaisena äitinä. Vammainen Inka oli ollut aina, 
hänellä oli tietty ominaisuutensa, mutta vammaisuus oli osa häntä. Vain äitiys oli uutta. 
Lapsen syntymää Inka kuvaili sanoin “Hei hei yöunet!”. Inka koki, että pikkuvauvaa 
saattoi viedä mukanaan jos minne. Vauvan ympärille rakennetut aktiviteetit, kuten 
muskarit toimivat Inkan kokemuksen mukaan ensisijaisesti äideille tarkoitettuina 
sosiaalisina kohtaamisina. Hyvä niin, sillä Inka koki, että pikkuvauva-aika olisi muuten 
yksinäistä aikaa äidille ja hän ottikin ilolla osaa kaikkeen mahdolliseen sosiaaliseen 
toimintaan. Kun lapsi kasvoi, jäi lapsen isä hoitamaan lasta vähäksi aikaa, että Inka pääsi 
jatkamaan työelämässä. Inka koki, että joka tapauksessa olisi tärkeää, että lapsi voisi 
viettää kotona mahdollisimman pitkän aikaa ennen päiväkotiin menoa: osaisi puhua ja 
kertoa mitä haluaa, ja että vanhemmat olisivat aitiopaikalla näkemässä lapsen 
kehitysaskelia. 
 

Vastatarinassa vanhempi on kokenut tulleensa määritellyksi nimenomaan vammaisuutensa 

kautta, mitä hän aktiivisesti vastustaa. Vammaisuuden vanhempi määritteli osaksi itseään, 

yhdeksi ominaisuudekseen. Vastatarinan vanhemmuustarina, oma puhe itsestä 

vanhempana, ei eroa siitä, miten vanhemmuuden ihanteista yleensä puhutaan. Esimerkiksi 

puhe siitä, että ei halua lapsensa menevän liian varhaisessa vaiheessa päivähoitoon, 

vertautuu varsin yleiseen yhdenlaiseen vanhemmuuden kulttuuriseen puheeseen. 

Vastatarinassa vanhempi vastustaa kategorisointia tietynlaiseksi vanhemmaksi 

vammaisuutensa kautta, mutta toisaalta tuottaa paljon puhetta, jonka nimeän 

kanssapuheeksi. Siis sellaiseksi, johon ei ole latautunut vanhemman eikä vanhemmuutta 

ympäröivien tahojen osalta mitään oheismerkityksiä, vaan kyse on eräänlaisesta puhtaasta 
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tilanteesta. Esimerkiksi kertomukset vanhemmuuden vertaisryhmistä koostuivat usein 

tällaisesta puheesta. 

 

 Inka oli aina kokenut tarvitsevansa aivoilleen jotain ajateltavaa. Hän oli opiskellut 
useassa eri opinahjossa yliopistoa myöten. Välillä Inkalla oli ollut hankaluuksia saada 
työtä. Joskus se tuntui johtuvan myös työvoimaneuvojien ammattitaidottomuudesta: 
eräskin oli ihmetellyt, voiko vammainen ihminen ylipäätään soveltua työnhakijaksi. Tällä 
hetkellä Inka ja hänen miehensä ovat molemmat työelämässä ja lapsi hoidossa. 
Päiväkodissa ollaan suhtauduttu Inkaan asiallisesti ja hän kokee yhteistyön sen kanssa 
jouhevaksi. Päiväkotia rukattiin esteettömämmäksi saman tien kun Inkan lapsi aloitti 
päiväkodissa. Vaikka Inkan kokemukset päiväkodin kanssa asioimisesta ovat hyvät, ei 
päiväkodissa aina olla osattu huomioida esteellisyysnäkökulmaa. Kerran eräs  joulujuhla 
meinattiin järjestää tilassa, mihin Inkan olisi ollut mahdotonta tulla.. Tila kuitenkin 
vaihdettiin Inkan annettua palautetta asiasta eikä päiväkodin puolesta ole enää 
vastaavankaltaisia kömmähdyksiä sattunut. Inka kokee äitiytensä olevan suhteessa 
vammaisuuteensa kerta kaikkiaan yksinkertaista: kun vain tarpeelliset vammaispalvelut 
toimivat, ympäristön esteellisyysnäkökulmat huomioidaan ja ammattilaisille sekä 
tavallisille arjen ihmisille saadaan levitettyä tietoa asiasta, eläminen vammaisena 
vanhempana suomalaisessa yhteiskunnassa helpottuu. Inka kokee, että vammaisen 
vanhemman elämä on tavallista elämää, ei erityisen sankarillista eikä vähempiarvoista. 
 

Kuten jo edellä sivusin, vastatarina ei ole varsinaisesti aktiivisen vastustuksen tarina. 

Tarinatyypissä vanhempi tuottaa paljon myös myönteistä puhetta ja siihen siältyy 

myönteisiä kohtaamisia. Puhetta, jossa vanhempi olisi toivonut että hänellä ei olisi 

vammaa, ei ainakaan eksplisiittisesti ilmennyt. Vastatarinassa näkökulma vammaisuuteen 

oli selvästi vammaisuuden sosiaalisen mallin mukainen siten, että ihmisten asenteisiin ja 

esimerkiksi rakennettuun ympäristöön toivottiin muutosta.. Kuitenkin vanhempi  

 

 

 5.3. Konfliktitarina 

 

Konfliktitarinan pääainekset löytyvät tarinoissa sanallistetusta “taistelusta” ja “tappelusta” 
etenkin yhteiskunnan instituutioita vastaan. Konfliktimieliala kumpuaa sellaisista 

kohtaamisista yhteiskunnan instituutioiden kanssa, jotka on koettu epäoikeudenmukaisina. 

Konfliktitarinassa on paljon samoja piirteitä vastatarinan kanssa, siis esimerkiksi vastapuhe 

yleisiä vammaisuuden yksilömallin mukaisia määrittelyjä vastaan sekä ylipäätään 

kohdattujen vääryyksien sanallistaminen ja oman vastineensa antaminen niille, mutta 

tarinan yleinen mieliala on eräänlainen taisteluvalmius.  

 



59 

 

Kaisla on monilapsisen perheen keskimmäinen lapsi. Hänen vanhempansa olivat hänen 
lapsuutensa ajan yhdessä, mutta äiti oli pääosin vastuussa lapsista isän tehdessä 
reissutöitä ympäri Suomea. Äiti oli aina korostanut Kaislalle, kuinka hän luottaa Kaislaan 
ja uskoo Kaislan pärjäävän. Kaisa kävi tavallisessa koulussa ja siellä hänellä oli 
kavereita. Toisaalta Kaislan koulutaivalta varjosti kiusatuksi joutuminen. Kiusaaminen 
äityi lopulta melko pahaksi. Koulussa Kaisla oli keskiverto oppilas ja piti erityisesti 
lukemisesta.  
 

Lapsuus voi merkitä tarinoissa eräänlaisia avainkokemuksia, jotka seuraavat tarinoissa 

tavalla tai toisella mukana. Esimerkiksi se, että vanhempi on painottanut uskoaan lapseen 

ja hänen pärjäämiseensä, on teema, joka voi toistua monin tavoin myöhemmässä oman 

itsensä kuvauksessa. Toisaalta myös kiusaamisen tematiikka voi kiinnittyä kerrontaan ja 

tulla esiin tarinassa myöhemmässäkin vaiheessa, esimerkiksi pelkona potentiaalisesti 

kiusatuksi tulemisena. Konfliktitarinalle ominaista on se että tarinassa on läsnä eräänlainen 

jännite vanhemman ja muun yhteiskunnan välillä.  

 
Kaisla haaveili perheen perustamisesta oikeastaan aina, mutta pohti välillä 
nuoruusvuosinaan oikeutustaan hankkia lapsia, koska hän oli itse erilainen kuin muut. 
Tällaiset pohdinnat kuitenkin jäivät vähitellen. Jatko-opintoihin suuntaamista Kaisla mietti 
kovasti. Hän haaveili ammattikorkeakouluopinnoista, mutta hakuvaiheessa eräs 
hakupaikan opettaja oli sitä mieltä, että Kaislan ei kannattaisi hakea kyseiseen kouluun 
sillä Kaisla ei pärjäisi siellä. Kaisla kuitenkin haki sinnikkäästi ja lopulta pääsi 
haluamaansa opinahjoon. Kaisla tutustui aviomieheensä erään vammaisjärjestön kautta. 
Kaisa ja hänen miehensä menivät melko pian naimisiin ja saivat esikoisensa. 
 
 
Konfliktitarinassa vanhempi kyllä reflektoi sanallistetusti jossain määrin vammaisuuttaan 

ja sen vaikutusta sekä oikeutustaan yhteiskunnan osallisuuksiin, mutta se ei johda niin 

sanottuihin rajallisiin valintoihin. Tätä kuitenkin on tarjottu konfliktitarinaan sijoittuneille 

vanhemmille: rajallisia valintamahdollisuuksia. ”Kaislan” tarinassa on yritetty vaikuttaa 

siihen, ettei ”Kaisla” hakeutuisi opiskelemaan haaveilemaansa alaa. Tässäkin on 

tulkittavissa konfliktin, mutta myös vastatarinan vastapuheen elementtejä – hakeutuminen 

opintoihin on samalla opettajan puheen vastustamista teolla. Vastatarina ja konfliktitarina 

suhteutuvatkin toisiinsa, molemmissa on vastakkainasettelua ja vastapuhetta. 

 
 Esikoisen odotusaika oli Kaislalle kaikkea muuta kuin nautinnollista aikaa: hän joutui 
taistelemaan itselleen henkilökohtaisen avustajan kaupungin vammaispalveluista riittävillä 
tuntimäärillä vaikka oikeasti kyse olisi ollut subjektiivisesta oikeudesta avustajaan. Lapsen 
synnyttyä Kaisla koki, että ympäröivät ihmiset suhtautuivat häneen ja hänen lapseensa 
erikoisesti: ihmiset tuijottivat ja olettivat, että nyt kouluikäinen esikoinen auttaisi Kaislaa. 
Kaisla toivoisi, että ihmiset olisivat edes vähän sivistyneempiä ja ymmärtäisivät, että lapsi 
ei ole avustaja. Toisaalta Kaisla myös kertoo, että esikoisen ollessa vauvaikäinen hän 
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joutui kiusaannuttaviin ja erikoisiin tilanteisiin, kun ihmiset eivät ymmärtäneet kuka 
Kaislan kanssa liikkunut avustaja oli. Esimerkiksi neuvolalääkäri oli hämillään avustajan 
tullessa samaan tilaan Kaislan ja vauvan kanssa, samoin perhekerhoissa käyminen tuntui 
turhauttavalta, kun ihmiset eivät tulleet juttelemaan vaan usein vain tuijottivat Kaislaa ja 
avustajaa. Kaisla kokee, että onneksi hänellä on ja oli laajat vertaisverkostot; ihmiset, 
jotka ymmärtävät ja joiden kanssa hän saattaa olla juuri sitä mitä on. Sosiaalinen media 
on ollut samoin hyödyllinen vertaisuuden takaaja. Kaisla kirjoitti aikoinaan, esikoisen 
ollessa pieni myös blogia, mutta lopetti, sillä siitä saatu palaute oli osin hyvin 
epäasiallista. Kaisla koki, että hänen äitiyttään ja oikeuttaan äitiyteen arvostellaan hyvin 
rankasti. 
 
Konfliktitarinassa vanhempi joutuu tilanteisiin, joista hän tarinaa tuottaessaan käyttää 

paikoin suoranaista taisteluretoriikkaa. Lisäksi hän kokee paljon vastakkainasetteluja muun 

muassa muiden ihmisten, auttaja-ammattilaisten sekä sosiaalipalveluiden työntekijöiden 

kanssa. Tarinassa sanallistetaan paljon sitä, että ihmisten ymmärtämättömyydestä ja 

tietämättömyydestä johtuen vanhempi joutuu kokemaan epäasiallista kohtelua, myös 

katseen, tuijotuksen, osalta. Katse on sanojen lisäksi voimakas tapa tehdä eroja ja 

muodostaa raja-aitoja ihmisryhmien välille, toiseuttaa ja marginalisoida heitä. (esim.. 

Reinikainen 2007) Toisaalta vanhempi on joutunut vanhemmuudessaan suoranaisten 

sanallisten hyökkäysten kohteeksi, mikä osaltaan ymmärrettävästi aiheuttaa 

puolustusvalmiuden, kuten myöhemmin alla käy ilmi. 

 
Toisen lapsen synnyttyä Kaisla olisi tarvinnut enemmän avustajatunteja, mutta niitä ei 
myönnetty. Kaisla koki olevansa taistelusta uupunut. Kaisla perheineen selvisi raskaasta 
tilanteesta omin voimin, mutta pettymys yhteiskunnan auttamisinstituutioihin on suuri. 
Äitiydestä nauttimisen sijaan Kaisla on saanut taistella riittävästä avusta ja oikeutuksesta 
äitiyteensä sekä auttaja-ammattilaisten silmissä että tavallisten kaduntallaajien edessä. 
Kaisla on ilmoittautunut erääseen paikalliseen äitiryhmään, sillä lapsen kanssa kotona 
oleminen on välillä kovin yksinäistä, mutta ei ole lopulta halunnut ottaa osaa tapaamisiin, 
sillä hän kokee, että hän ei jaksa olla puolustelemassa vanhemmuuttaan vieraiden ihmisten 
silmissä. Vaikka Kaisla kokee, että suuri osa ihmisistä suhtautuu häneen suopeasti, on 
olemassa aina se pieni joukko, jonka vuoksi hän pysyttelee mieluummin tuttujen ihmisten 
parissa. 
 
Vanhemmuuden konfliktitarinassa oma kokemus, itsemäärittely vanhemmuudestaan ei ole 

puutteellinen, vaan käsitys ja kokemus itsestä on tasaveroinen suhteessa vanhemmuuden 

kulttuurisiin mallitarinoihin – samoin kuten muissakin tarinatyypeissä on tähän asti on 

ollut. Vanhemmuuden ihanne ei määrity sen mukaan pystyykö lasta kantamaan, näkeekö 

lapsen tai pystyykö hänen perässään juoksemaan. Tarpeellista lienee kuitenkin mainita se, 

että konfliktitarinassa, kuten kaikissa muissakin tarinoissa, vanhemmat tunnistavat ja 

määrittävät omat mahdolliset toiminnanvajauksensa ja tuen tarpeensa siten, että he hakevat 



61 

 

itselleen tarpeenmukaista tukea. Konfliktitarinassa tosin todentuu se, että tarpeenmukaista 

apua ja tukea ei ole välttämättä helppo saada. Konfliktitarinassa näkökulma 

vammaisuuteen on ensisijaisesti sosiaalisen vammaistutkimuksen: vammaisuus aiheutuu 

yhteiskunnan tietynasteisesta haluttomuudesta ottaa huomioon kaikkien sen jäsenten 

tasavertainen mahdollisuus toimia yhteiskunnan eri osallisuuden areenoilla. Lisäksi 

yhteiskunnan vammauttavat sosiaaliset ja kulturaaliset käytänteet, kuten sen jäsenten 

mahdollisesti tiedonpuutteesta johtuva asenteellisuus voi aiheuttaa sen, että vammaiset 

ihmiset joutuvat olemaan puolustusvalmiudessa, mikäli eivät halua tulla määritellyksi 

vanhempina vähemmän kykeneviksi. 

 

5.4. Selviytymistarina 

 

Selviytymistarinatyypissä keskeistä on puhe vaikeuksista ja koettelemuksista, joita 

vanhempi on kokenut elämänsä varrella. Toisin kuin konfliktitarinassa ja vastatarinassa, 

selviytymistarinassa ei ole samalla tavoin vastakkainasettelunäkökulmaa vanhemman ja 

yhteiskunnallisten palvelujärjestelmien tai vanhempaa ja vanhemmuutta ympäröivien 

instituutioiden taholta. Vanhemmuus määrittyy suhteessa omiin elämänvaikeuksiin ja 

läheisten ihmisten vanhemmuuteen tuomien merkitysten kautta. Toisaalta vammauttavat 

käytännöt eivät vaadi, ollakseen vahvoja, perhettä suurempaa yksikköä, vaan 

perhesuhteissakin – tai etenkin niissä – asennoituminen vaikuttaa merkittävästi vammaisen 

ihmisen ja vammaisen ihmisen vanhemmuuden itsemäärittelyyn. Selviytymistarinassa on 

nähtävillä muita tarinoita selkeämmin juonirakenne, jossa on ikään kuin päätäntä ja 

lopputulema: selviytyminen.  

 

Markku eli lapsuutensa epävakaissa perheoloissa, missä esimerkiksi jatkuva paikkakunnan 
vaihtaminen vaikeutti hänen kaverisuhteiden luomista. Kotona Markun vammaan 
suhtauduttiin siten, että Markkua kohdeltiin kuin ketä tahansa muuta - sekä hyvässä että 
pahassa. Markulle itselleenkin tuli tunne, että vammasta ei sopinut puhua eikä esimerkiksi 
ottaa vastaan kaikkea mahdollista tarjolla olevaa apua, kuten koulukyydityksiä. 
 
Selviytymistarinatyypissä on jo lapsuudessa vaikeuskerrontaa, vaikka pelkkien vaikeuksien 

kautta lapsuus ei ole värittynyt. Läheisten suhtautuminen vammaisuuteen on kielteinen ja 

sen kieltävä, vaikka vammaisuus itsessään ei yksi yhteen ole elämänvaikeuksiin vaikuttava 

asia. 
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Nuoruudessaan Markku oli itse hieman levoton eikä osannut päättää mitä haluaisi 
tulevaisuudelta. Koulua Markku kuitenkin kävi ja lopulta perusti yrityksen. Yrityksestä tuli 
menestyvä ja Markku oli omalla alallaan erittäin hyvä. Hän oli löytänyt itselleen puolison 
ja pariskunta sai yhdessä lapsen. Lapsen syntymän aikaan Markun terveydentilassa 
tapahtui merkittävä muutos, joka vaikutti sekä Markun työelämään että perhe-elämään. 
Markku jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. Hän ei pystynyt huolehtimaan lapsesta samalla 
tavoin kuin ennen eikä Markun puoliso ollut valmis toiseen lapseen, vaikka aiemmin siitä 
oli ollut puhe. Markun etenevä vamma sai aikaan sen, että Markun puoliso epäili 
suorasanaisesti sitä, olisiko Markusta isäksi. Markun ja hänen puolisonsa välit alkoivat 
rakoilla ja Markku sairastui masennukseen. Markku eli pitkään masennuksen vuoksi melko 
toimintakyvyttömänä ja masennus vaikutti myös lapseen kiintymiseen. Akuuteimmassa 
masennusvaiheessa perheessä kävi kotipalvelun työntekijä auttamassa kotiaskareissa. 
 
Myös nuoruus sisältää selviytymistarinassa hapuilua, mutta se jää kuitenkin taka-alalle. 

Selviytymistarinassa on onnistumisen elementtejä jo alkuvaiheessa, esimerkiksi 

työelämäosallisuuden ja siinä vahvan pystyvyystunteen kautta. Tarinassa kuitenkin 

tapahtuu notkahdus vanhemman terveydentilassa ja sen myötä elämänhallinnassa 

ylipäätään. Vanhemmuus ei ole mutkatonta, vaan siinäkin vanhempi kohtaa vaikeuksia. 

Oma toimintakyvyn heikkeneminen vaikuttaa vanhemmuuteen sekä itse koettuna, mutta 

myös läheisten suhtautumisen kautta. Selviytymistarinassa tarinankerronta tihenee 

vaikeuksien kuvailussa. Vanhemmuus ei suhteudu kulttuuriseen hyvän vanhemmuuden 

kuvailuun, vaan elämänvaikeudet sävyttävät omaa itsemäärittelyä vanhemmuudestaan 

kulttuurisesti kiellettyyn suuntaan. Elämänvaikeuksissa vanhempi saa kuitenkin myös 

ulkopuolista tukea, mikä kannattelee näiden keskellä. 

 
 
 Kun Markku alkoi parantua masennuksestaan, päättivät he yhdessä puolison kanssa että 
he eroaisivat. Lapsen lapsuus oli tämän jälkeen Markulle melko etäistä aikaa, sillä hänen 
välinsä entiseen puolisoon eivät olleet hyvät.  Markku pohti paljon sitä, miten itse voisi 
vaikuttaa siihen, että elämäntilanne helpottuisi. Hän teki itse sellaisia ratkaisuja 
elämässään, joiden myötä elämäntilanne muuttui hieman valoisammaksi: hän muutti 
paikkakunnalle, missä hänellä oli olemassa myös omia kannattelevia tukiverkostoja. Omat 
verkostot ja toisaalta oma sisukkuus auttoivat Markkua toipumisessa ja myös siinä, että 
hänen ja hänen lapsensa välit alkoivat lähentyä. Välillä Markku palasi pohtimaan 
elämäänsä ja koki, että elämänkulku oli ollut risaista jo lapsuudesta asti, mutta tässä 
hetkessä Markun elämä oli viimein vakiintunut. Hän myös koki, että hän oli saanut 
riittävästi ja oikea-aikaisesti apua yhteiskunnan auttajainstituutioilta. Hän oli mennyt 
uudestaan naimisiin ja saanut toisen lapsen, jonka kautta hän saa kokea pikkulapsi-
isyyden täysipainoisena. 
 
Selviytymistarinassa, kuten nimikin jo kertoo, tapahtuu siis käänne parempaan. 

Terveydentila vakiintuu ja vanhempi saavuttaa toimintakykyään. Tarinassa on toisaalta 

edelleen epävakautta, mikä tulee ulkopuolisten ihmisten taholta.  Vanhempi kuitenkin 
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päättää tehdä tilanteeseensa vaikuttavia ratkaisuja, jotka viimeistään vaikuttavat 

positiivisesti elämäntilanteeseen. Vanhempi palautuu ikään kuin toimijaksi omassa 

elämässään ja samalla hän saavuttaa myös vanhemmuuden tarinassaan sen kulttuurista 

mallitarinaa.  
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6 ”VANHEMMUUTTA PIENILLÄ LISÄHÖYSTEILLÄ 

MAUSTETTUNA” 

 

6.1. Aika ennen lasten syntymää ja vanhemmaksi tuleminen 

 

Toiveet perheestä ja lapsensaannista sisältyvät ihmisyyteen, sisäsyntyiseen tarpeeseen 

jatkaa sukua. Usein ihmisillä alkaa olla jo lapsesta asti ajatuksia itsestä vanhempana, äitinä 
tai isänä. Ihmiset tekevät ja suuntaavat toimiaan kohti näitä valintoja. Joillekin 

haastatelluista vanhemmuus näyttäytyy jo lapsesta asti itsestään selvänä, 

kyseenalaistamattomana asiana tulevaisuudessa, joillekin se voi olla vielä vanhemmuuden 

hetkellä hämmennystä aiheuttava asia elämänmuutoksen ollessa niin suuri verrattuna 

aiempaan. 

 

Vammaisen ihmisen vanhemmuuden haaveet ja sekä sen suunnittelu saattaa poiketa ei-

vammaisen ihmisen vastaavasta. Hän on saattanut esimerkiksi käydä koulunsa 

erityiskoulussa aikana jolloin integraatio ja inkluusio eivät olleet vielä vallalla olevia 

käytäntöjä. Jo tässä vaiheessa koetut erillisyyden kokemukset ovat voineet ajaa henkilön 

ikään kuin marginaaliseen tilaan, missä niin sanottuun kulttuuriseen keskukseen (esim. 

Jokinenym. 2004; Juhila 2004; Juhila 2006) kuuluvat asiat eivät lähtökohtaisena 

oletuksena kosketa häntä. Käsitys itsestä tavanomaisesta poikkeavana yksilönä on 

muodostunut hiljalleen, kun omat pystyvyysuskomukset ja -odotukset, ja toisaalta 

ympäristön kautta tulleet vastaavat ovat voineet olla merkitsevästi erilaisia kuin omalla 

ikäluokalla yleensä.  Reinikainen (2007) toteaa, että enemmän kuin vamma itsessään, 

vammaisten naisten kokemusta ja olemisen mahdollisuuksia säätelevät ja määrittävät 

sosio-kulttuuriset diskurssit ja käytännöt sekä niiden naisille varaamat normatiiviset roolit 

ja paikat (emt. 23-24). Epätäydellinen ruumis ei ikään kuin mahdu niihin sosiaalisiin ja 

kulttuurisiin normeihin, joita ilmaistaan täydellisen ruumiin myytin avulla. Siksi 

epätäydellinen ruumis on eräänlainen anomalia, joka on kyvytön vastaamaan tavallisen 

yhteiskunnan haasteisiin (Erikson 2008, 20; Wendell, 1999). 

 

Vammaiset ihmiset yleensä on usein mielletty aseksuaalisiksi, mikä osaltaan vaikuttaa 

ympäristön suhtautumiseen vammaisten ihmisen reproduktioajatuksiin. Toisaalta äitiys on 
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mielletty kulttuurissamme olennaiseksi osaksi naiseutta, jolloin koko vammaisen naisen 

naiseus on ikään kuin uhattuna mikäli hän ei tule vanhemmaksi (esim. Barron 1997, 224). 

Siinä missä äitiyttä pidetään normina, arvona ja oikeutena vammattomalle 

heteroseksuaaliselle naiselle, vammaisen naisen äitiys ei ole itsestään selvä 
reproduktiivinen ruumiin oikeus (esim. Reinikainen 2007). Prilleltensky (2003) toteaa, että 
vammaisia naisia ei ole perinteisesti rohkaistu ja heiltä on jopa evätty mahdollisuus 

lapsensaantiin ja kasvattamiseen. Vammaisten naisten reproduktiokapasiteetti on nähty 

biologisena moraalisena ja taloudellisena vaaranpaikkana. Tällöin lisääntymistä on 

rajoitettu esimerkiksi aborttiin pakottamalla ja kohdunpoistoilla. Vammaisille naisille ei 

ole pidetty luonnollisena saada lapsia. (mt., 22) 

 

Reinikainen (2007) käsittelee myös vammaisen ihmisen isyyteen liittyviä kulttuurisia 

käsityksiä väitöskirjassaan.  Hän toteaa vammaisen miehen isyyden olevan kulttuurisesti 

ikään kuin sallitumpaa ja itsestään selvempää kuin vammaisen naisen äitiyden. Gruen ja 

Tafjord Laerumin (2002) tutkimuksessa haastatelluille vammaisille naisille äidiksi tulo 

merkitsi usein sosiaalisen sukupuolen (gender) haltuunottamista, naiseksi tuloa sen 

varsinaisessa merkityksessä (mt., 671). Eräs aineistoni haastateltava kertoi siitä, kuinka hän 

ei murrosiässä uskaltanut edes haaveilla seurustelusuhteesta. Hän koki että kaikki hänen 

ympärillään alkoivat löytää itselleen tyttö- tai poikaystäviä ja hän jäi yksin.  

 

“--ku se murkkuikä oli pahimmillaan niin siinä vaiheessa tuli ajateltua kyllä semmosia 
ajatuksia ettei kelpaa kenellekään. Et koska on pyörätuolissa ja ei koskaan ei voi ikinä 
saavuttaakaan mitään koska on  pyörätuolissa--.” Hanna-Mari 
 

Hanna-Mari kertoo, että teini-iässä hän ensimmäistä kertaa tiedosti oman erilaisuutensa 

suhteessa elinympäristönsä muihin ihmisiin. Hän itse arvelee tämän ymmärryksen 

vaikuttaneen myös ajatukseen, ettei löydä itselleen seurustelukumppania. Ensimmäinen 

suhde oli hänen omin sanoin “riemuvoitto -- tosi tosi merkittävä tekijä kyllä siihen 

elämänvaiheeseen.” Hanna-Mari kertoo ensimmäisen poikaystävänsä olleen vammainen, 

ja toteaa: 

 

“että se nyt on varmaan vaikuttanu siihen asiaan myös, että oli helpompi alkaa olemaan 
toisen kanssa, jolla on myös joku vamma niiiin, niin ja se että se niinku oli luontevampaa 
se tapaaminen ja tutustuminen ja rakastuminen --”  
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Suhde ensimmäisen poikaystävän kanssa päättyi eroon ja melko pian Hanna-Mari kertoo 

aloittaneensa uuden suhteen, tällä kertaa ei-vammaisen miehen kanssa. Miellän Hanna-

Marin kertomuksen seurustelun herättämistä ajatuksista tärkeänä ja eräänlaisena 

avainkokemuksena myös tulevaisuuteen suunnattaessa. Siinä yhdistyy Hanna-Marin oma 

henkilökohtainen kuuluvuuden tunne koko aiemmassa elämässä siihen erillisyyteen, 

erilaisuuden ja poikkeavuuden tunteeseen, mikä hänelle herää nuoruusvuosina. Toisaalta 

Hanna-Mari kertoo tarinassaan myös toisin, siis erottaa oman vammaisuutensa omien, 

tosin jälkikäteisten arviointien kohteeksi esimerkiksi puhuessaan valinnasta, mikä täytyi 

tehdä kouluunlähdön koittaessa (“normaali koulu” vai “erityiskoulu”) ja oikeastaan jo 

oman elämäntarinan aloituksessa kertoessaan syntymästään “--uusi elämäntilanne ja kerta- 

muutenki ja kertaheitolla sitte vähän lisää päälle ku tuli vammanen lapsi ensimmäiseksi --

”. Lukijalle ja kuulijalle erilaisuus on siis läsnä alusta alkaen, mutta kertoja itse tulkitsee 

elämäänsä tämänhetkiseltä näköalapaikalta ja tekee arviointeja elämäänsä jälkikäteen. 

Narratiivisen tutkimusperinteen mukaisesti näen, että tässä ajallisuus on liukuvaa. 

Arvioinnit tehdään usein vasta jälkikäteen ja vasta kaiken siihenastisen kokeneena voidaan 

sanoa, mikä vaikutti mihinkin ja missä on murros.  Missä on ensimmäinen kohta, kun ei 

vain ounastellut ja ihmetellyt, vaan tietoisesti havaitsi että ei ole kaikessa niin kuin muut.   

 

“--Et tottakai sitä on niinku miettiny, ennen kuin mä oon uskaltanu sitä ääneenkään sanoo, 
et onkohan mulla koskaan lapsia. Et sitte on jotenki niinku rankkojen teinivuosien jälkeen 
sisäistäny ehkä enemmän omaa fyysistä tilaansa, niin sitte on miettiny ehkä enemmän, että 
voiko hommata ne lapset ja onks se niille oikein, että mää en pysty niinku tekeen niiden 
kanssa kaikkea.” Jatta 
 

Jatta taas pohtii yllä sitä, millä oikeutuksella hän hankkii lapsia, jos on niitä hankkiakseen. 

Rankoilla teinivuosilla hän viitannee koulukiusaamiskokemuksiin ja omaan erilaisuuteen 

muista. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että vammaiset nuoret naiset eivät usein edes 

uskalla haaveilla äitiydestä, sillä he ovat epävarmoja siitä, voivatko he ylipäätään tulla 

raskaaksi ja saada lapsia. (esim. Barron 1997, 232 ). Vammaisuuden valtavirtadiskurssi ja 

äitiyden diskurssi eivät ole julkisessa keskustelussa järin sekoittuneita tai tekemisissä 
toistensa kanssa, jolloin myös nuoren oma itsemäärittely ja tulevaisuuden pohdinta saattaa 

olla värittynyt tätä kautta (Grue & Tafjord Laerum 2002, 672). Vammaiset naiset ovat 

Gruen ja Tafjord Laerumin mukaan foucault`laisittain konstruoitu kahdella tapaa ja tulevat 

tiettäviksi Toisina lukuisien ulkopuolisten diskurssien kautta. Monet näistä diskursseista 

ovat myös institutionaalisesti vahvistettuja, niitä toistetaan. Vammaiset naiset nähdään 
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usein passiivisina avunsaajina, ei avunantajina tai hoivaajina ja medikaalisen diskurssin 

kautta heidät käsitetään potilaiksi, ei naisiksi, jotka synnyttävät. (Grue& Tafjord Laerum 

2002, 672; Shakespeare 1996; Priestley 2002). Omaksuttu sosiaalinen identiteetti saattaa 

saada aikaan sen, että oma elämä ja sen toteuttamisen kuvitellut tai todelliset 

mahdollisuusrakenteet kategorisoituvat tietynlaisiksi ulkopuolisten odotusten mukaisesti 

(vrt.. Juhila 2004). Tämä voidaan kuitenkin myös kyseenalaistaa ja toimia vastoin 

oletettuja tai todellisia odotuksia vastaan: 

 

“--Silloin kun ruvettiin suunnittelemaan sitä lapsen hankkimista, niin mä en itse asiassa 
edes älynny kysyä sitä keneltäkään lääkäriltä, et oliks se mahdollista vaan mä olin vaan 
jotenki sitä mieltä että joo joo tottakai. Et emmä rupee sitä keltää kyselemää. Et jos mä 
haluun lapsen, et mähän sen hankin ja ku mies suostu niin kyllä mää, kyllä meillä on 
oikeus hankkii lapsi. Et mä en niinku ruennu sillai keneltäkään mielipiteitä siinä vaiheessa 
edes kysymään mut et siinä oli muutamia hauskoja tapahtumia ajottu siihen odotusaikaan 
et meil oli senhetkisessä kunnassa semmonen öö äitiysneuvolalääkäri, mikä oli tosi 
vanhakantanen ja siis iälläkin oleva jo- lääkäri ja tota ku se ensimmäistä kertaa, ku mä 
menin sen vastaanotolle sillon ku mä olin ruennu lasta odottamaan niin ku mä pääsen 
ovesta sisään, niin se katto mua päästä varpaisiin hetken ja seuraava kysymys oli siltä että 
kui tässä nyt tällai kävi” 
Hanna-Mari 

 

Kohtaamisessa neuvolalääkärin kanssa ikään kuin todentuu se, mistä Hanna-Mari alkuun 

puhuu, eli “luvan kysymisen vaade”. Hanna-Mari viittaa neuvolalääkärin ikään ja 

vanhakantaisuuteen ja sen kautta neuvolalääkärin asenteisiin. Kyseisen neuvolalääkärin 

kommentti “kui tässä nyt tällai kävi” on osin myös Hanna-Marin subjektiviteetin ja 

itsemäärämisoikeuden tyrmäävä. Siihen sisältyy nähdäkseni vähintään piiloisesti viesti 

Hanna-Marin hallitsemattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä omaa kehoaan ja 

mahdollista lisääntymistä kohtaan.  Hanna-Marin vastapuhe, “et jos mä haluun lapsen, niin 

mähän sen hankin” kohtaa sen, että Gruen ja Tafjord Laerumin (2002) mukaan vammaiset 

naiset, jotka valitsevat äitiyden, vastustavat olettamuksia siitä, mitkä sosiaaliset roolit 

heidän tulisi täyttää. Tällöin he voivat asemoida itsensä vallalla olevan vammaisdiskurssin 

sijaan äitiyden diskurssiin ja samalla myös neuvotella itselleen valmiin, annetun 

identiteetin, “vammaisidentiteetin” sijaan myös toisenlaista sisältöä. Aineistossa on 

muitakin yksittäisiä kohtaamisia esimerkiksi terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisten 

kanssa, joissa ammattilainen antaa ikään kuin ymmärtää tulevan vanhemman ylittäneen 

konventionaalisen vanhemmuussopivuuden rajan ja kohtaa paheksuntaa, sillä hän ei toimi 

sosiaalisen identiteettinsä edellyttämällä tavalla. Reinikainen (2007) sanoo vammaisen 
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naisen lapsen hankinnan paheksunnan olevan jopa yleistä sekä terveys- että muiden 

yhteiskunnallisten palveluiden ammattilaisten toimesta (mt.,186.).  Alla olevassa sitaatissa 
Laila kertoo ensikäynnistään neuvolan terveydenhoitajan luona haastattelijan kysyessä, 

onko hänellä erityistä kerrottavaa kohtaamisista niin sanottujen ammattihenkilöiden kanssa 

hänen vammaansa liittyen: 

 

“Älä avaa Pandoran lipasta (nauraen). No yhtenä esimerkkinä mä voisin heivasta vaikka 
ensimmäisen äitiysneuvolakäyntini . Minä, (yli 30-vuotias HN lisäys) nuori (nauraen) 
tuleva äiti menen terveydenhoitajan vastaanotolle. Ensin se onnittelee raskaudesta ja sitten 
se pakenee pöytänsä taakse ja sitte se kattoo mua ihmeissään, että “oliko tämä 
suunniteltu?”. -- Teki mieleni sanoo, että no katoppa syntymäaikaa, että ehkäpä tällä iällä 
jo jottain tietää. No, “Mites sää oot aatellu pärjätä?”. Mää, että no “anteeks tota, tässä 
on yheksän kuukautta hyvää aikaa suunnitella ja miettiä.” Sillä mä sain sen hiljaseks.” 
 

Laila antaa ymmärtää käyttämällä vertausta Pandoran lippaasta, että hänellä on lukuisia 

ikäväksi luokiteltavia kokemuksia liittyen nimenomaan vuorovaikutukseen auttaja-

ammattilaisten kanssa. Tässä nimenomaisessa esimerkissä terveydenhoitajan kommenttien 

taustalla on tulkittavissa olevan Malacridankin (2009) esiin tuoma näkemys, että yleisesti 

mielletään, että vammaisuus ja vanhemmuus eivät ole yhteen sovitettavissa, ja toisaalta 

terveydenhoitajan reaktiossa on tulkittavissa, samoin kuin yllä Hanna-Marin kohdalla, jopa 

hämmennys vammaisen ihmisen seksuaalisuudesta ja fertiliteetistä. Laila puhuu tilanteessa 

suoraan terveydenhoitajan asennetta vastaan (vrt. Jokinen 2004). Tulkitsen hänen 

“yhdeksän kuukautta hyvää aikaa miettiä” -kommenttinsa vertautuvan, ei vain siihen, että 
hänellä on vammaisena tulevana vanhempana yhdeksän kuukautta aikaa pohtia, miten 

hänen vammansa vaikuttaa hänen vanhemmuuteensa, vaan siihen yleiseen, arkiseen, 

toistettavaan tuleva äiti -puheeseen, missä ollaan huojentuneita siitä, että raskaus kestää 
yhdeksän kuukautta, jolloin tulevaan elämänmuutokseen ennätetään sopeutua. Haastattelija 

kysyessä Lailalta, mistä hän arvelee tällaisten kommenttien juontuvan, ihmisten 

ajattelemattomuudestako, vastaa Laila näin: 

 

“Hmm, se on tiedon puutetta, Se on tiedon puutetta, mikä sitten tulee sammakoina ulos. 
Synnytysosastolla, meidän neidin ollessa muutaman tunnin ikäinen, tulee kätilö “Mitenkäs 
me saatais susta mahdollisimman omatoiminen täällä?” (kuiskaten:) Mää olin niinku .. 
Määhän näin niinku punasta, mää olin niinku, et määhän oon tuore äiti, tuore äiti, en 
tuore näkövammainen äiti. Et ei mennä se näkövamma edellä niinku joka paikkaan. Mää 
oon paljon muutaki ku se. Sit ku mää niinku latasin niille keinot, niinku selitin aika juurta 
jaksain, et miten mä teen asioita kun mä en näe. Kun mä sit sanoin, et ei vauvan kanssa 
pelaamiseen tarvita näköä. Siinähän pelataan kosketuksella ja puheella, hyvin pitkälti. 
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Mihin sitä näköö tarvitaan? E-ei, toivottavasti ne oppi siitä jotain. Kyllä mää sen vaipan 
vaihoin siinä missä muutki. Mä oon siis tehny ihan kaiken lapsen perushoidon, ei mun oo 
tarvinnu sanoa miehelle, et ku hän on näkevä, et tuus nyt vaihtaan tää vaippa, tai.. Kyllä 
mää oon, mää oon luonteeltani minä-itte. Et ihan viime hädässä sitte kysyn, et ensin kiroon 
ittekseni, ku ei nää ja sitte oon että katto sää ku sulla on silmät.” 
 

Laila pohtii, että vammaisen ihmisen vanhemmuutta kyseenalaistavat tai vammaisiin 

ihmisiin holhoavasti suhtautuvat kommentit johtuvat nimenomaan tiedon puutteesta. 

Kerratessaan synnytysosastokokemustaan hän toteaa lopulta, että “toivottavasti ne oppi 

siitä jotain”. Laila joutuu vakuuttamaan hoitohenkilökunnan pystyvyydestään, “lataamaan 

keinot”, mikä ei tavanomaisesti ole vaade tuoreelle äidille. Laila rinnastaa 

kertomuksessaan äitiyttään kohti tavanomaista äitiyden mallitarinaa ikään kuin vetoamalla 

äitiyden syvimpään olemukseen, kosketukseen ja puheeseen. Kertomalla vaihtaneensa 

vaipat siinä missä muutkin, hän samalla todentaa puheensa siitä, että hän on yhtä lailla 

pystyvä äiti. Lapsen perushoidosta huolehtimisen Laila kokee tehtäväkseen ja 

mainitsemalla, että hänen ei ole tarvinnut pyytää miestä apuun hän vertautuu siihen 

äitiyden tarinaan, missä äiti on lapsen ensisijainen hoivaaja. Toisaalta tarve tehdä lapsen 

perushoiva itse, “oon luonteeltani minä-itte”, voi olla kietoutunut sekä perinteiseen 

ymmärrykseen naisen ja miehen rooleista, minkä Laila muussa yhteydessä mainitseekin, ja 

toisaalta siihen, että tietty, ehkä määrittelemättömänäkin näyttäytyvä ulkopuolelta tuleva 

paine vaatii osoittamaan, että on vanhempana kykenevä kuten kuka tahansa muu. 

 

Osa haastateltavista, vamman laadusta riippumatta, on mieltänyt itsensä tulevaksi 

vanhemmaksi jo pienestä lapsesta lähtien. Vanhemmuushaaveet ovat saattaneet olla sillä 
tavoin itsestään selviä, että niitä ei oikeastaan ole tullut edes pohtineeksi, on vain tiennyt 

aina haluavansa tulevaisuudessa lapsia.  

 

HN:-- Millon sulle tuli sellanen tunne ensimmäistä kertaa, että haluat vanhemmaks? Tai 
tuliko ja muistatko sitä asiaa? 
Erja: No siinä vaiheessa, ku oli palannu takas tänne, oli menny naimisiin, oli lopettanu 
(harrastuksen). Sen jälkeen. 
HN: Joo, tai et ei oo ollu, tai onko ollu esimerkiks nuoruudessa semmosta, että ootko 
suunnitellu elämääs esimerkiksi? 
Erja: Ei oo ollu mitään selkeetä 
HN: Joo, et sillon niinku selkiyty se. No entä miten sitte, kun tuli näitä tämmösiä 
vanhemmuusajatuksia, niin puhuitko näistä asioista niinku jonku ihmisen kanssa ja 
muistatko jotain keskusteluja näistä? 
Erja: No en oikeestaan mitään erityisempää kuin mitä puolison kanssa  
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HN: Niin justii. No mietityttikö sua itteäs esimerkiks tää sun oma näkövamma suhteessa 
siihen vanhemmuuteen sitte? 
Erja: Ei. 
 

Kuten haastattelupätkästä käy ilmi, Erja kiistää pohtineensa vanhemmuutta ennen kuin 

nuorena aikuisena, kun hän on jo avioliitossa ja valmistunut opinnoistaan, työelämässä ja 

lopettanut aikaa vievän harrastuksensa. Erja ei koe, että oma vamma olisi aiheuttanut 

senkaltaista pohdintaa, mikä olisi peilautunut haaveeseen vanhemmuudesta, joskin hän 

toisaalla kertoo nuoruusvuosinaan pohtineensa sitä, miten vamman mahdollinen 

periytyminen vaikuttaisi lapsen elämään, mutta tämänkaltainen pohdinta oli jäänyt. 

 

 

6.2 Vieras ruumis? 

 

Gruen ja Laerumin (2002, 676) tutkimuksessa vammaiset naiset kokivat, että ruumiille 

annettu huomio on medikaalista huomiota, keskittyen siihen, mikä on ruumiin kanssa 

huonosti ja mitä voitaisiin tehdä, jotta se saataisiin toimimaan paremmin. Ihmisruumis on 

ollut lääkäreiden ja muiden terveydenalan ammattilaisten työn kohde, mutta raskauden 

jälkeen se on saanut uuden arvon uuden elämän tuottamisessa. Vammaisen ihmisen 

vartalosta pyritään tekemään esimerkiksi kuntoutuksen ja fysioterapian avulla normien 

mukainen ja ymmärrettävä (esim. Vehmas 2005), mutta toisaalta se voi myös jäädä ikään 

kuin mysteeriksi, jolloin vammaisen ihmisen ruumis on lääketieteelle vieras objekti 

(Barron 1997, 230).  Kukaan ei välttämättä tiedä, miten tämä vartalo tulee käyttäytymään 

raskauden aikana saati synnytyksessä. Koska vammaisen naisen vartalo saattaa 

normiruumista poiketessaan olla vieras auttaja-ammattilaiselle, saattaa perinteisestä 

lääketieteeseen luottavasta katsantokannasta ajatellen nurinkurisesti olla niin, että tuleva 

äiti itse joutuu ikään kuin asiantuntijan rooliin. Tällaisenaan vastuu on suuri, ja voi olla, 

että koko tuleva synnytys näyttäytyy vieraana ja hallitsemattomana asiana. Tällöin tuon 

hallitsemattomuuden voi välttää esimerkiksi vaatimalla itselleen sektiota, kuten Jatta teki 

molemmissa raskauksissaan. 

 

“--tässä raskausaikana, et mää mietin sitä et pystynkö mää synnyttämään, niin sit mää 
ilmotin aika aikasessa vaiheessa, et mää haluun niinkö suunnitellun sektion, et mää koen 
sen itte niinkö turvallisemmaks vaihtoehdoks sekä mulle, että vauvalle. -- Ja sillee tosi 
hyvä, et siitä ei joutunu taisteleen, koska se ois ollu  tosi puuduttavaa niinku raskauden 
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viime metreillä ruveta pelkäämään sitä, et mut niinku pakotetaan synnyttämään ja et 
mahtaako siinä sattua jotain.” Jatta 
 

“--siis että nyt käytiin uudestaan synnytystapa-arviossa kesällä (toisesta raskaudesta HN), 
niin kyllä se siellä sit yritti, et eikö voisi yrittää sillai synnyttää ja lantiota kuvata, mut mää 
olin sillai et ei sitä tarvii ees kuvata, et tän pitäis olla itsestään selvä asia. Niin, niin niin, 
sit ne synty molemmat sektiolla ja mun mielestä se oli paras vaihtoehto.” (Jatta) 
 

Jatta vaati itselleen keisarinleikkauksen, koska se, miten oma vartalo käyttäytyy 

synnytyksessä, on hänelle vieras asia. Toisaalta asiantuntija-ammattilaisilla ei ole 

tulkintani mukaan riittävästi asiantuntemusta puhua tavanomaisen synnytyksen puolesta 

nimenomaan Jatan yksilöllisessä tilanteessa, vaikka sektion riskit ovat tiettävästi 

alatiesynnytystä suuremmat. Jatta kertoo pelkäävänsä että synnytys pitkittyy, jolloin joka 

tapauksessa jouduttaisiin päätymään sektioon. Ennakoimattomuus ja se, että 
terveydenhuollon ammattilaisilla ei ole riittäviä vasta-argumentteja tai mahdollisen 

tiedonpuutteen vuoksi lupausta tavanomaisesti kulkevasta synnytyksestä aikaansaa sen, 

että Jatta saa sektion arvioidessaan itse alatiesynnytyksen riskit suuremmiksi. Usea 

nimenomaan liikuntavamman omaava on saman epävarmuuden tilassa. Suhde 

neuvolainstituutioon terveydenhoitajineen, lääkäreineen ja synnytyssairaaloineen saattaa 

muodostua myös eräänlaiseksi jaetun asiantuntijuuden malliksi, missä tiedon tuottaminen 

on horisontaalista, yhdessä kerättyä ja neuvoteltua eikä perinteistä asiantuntija-maallikko -

mallin mukaista vertikaalista asiantuntijuutta, missä vanhempi olisi kenties pahimmillaan 

vain toimenpiteiden kohde. (kts. esim. Juhila 2006, 137.) 

 

“--ku  mua oli jossai vaiheessa pelottanu se synnytys-- mä huomasin, et aika vaikee oli 
saada silleen tietoo, et ku kaikki lääkäritkin oli vähän silleen, että no en minä nyt oikeen 
tiedä. -- Mää yritin kysellä niiltä lääkäreiltä, että mitä se niinku edellyttää (alateitse 
synnyttäminen HN). No sitte mää kävin kahella lääkärillä. Toinen lääkäri kysy, et no onko 
sulla tuntoa jaloissa -- ja toinen lääkäri kysy, et pystynkö mää levittään mun jalat sillä 
lailla niinku auki. Ja sit mä vastasin molempiin, et joo, niin ne sano, et voit ihan hyvin 
synnyttää alateitse. Et se ei sit loppujenlopuks, vaikka sitä niinku vaahdottiin koko ajan, 
koko odotuksen ajan, niinku jotenki spekuloitiin , et onks se nyt mahdollista vai ei, niin sit 
käytännössä huomattiin et se oli aika yksinkertainen asia ja tota sitten mää valitsin sen, 
sen tavan.” Jenny 
 

Lopulta lääkärikunnalle vieraana ja tuntemattomasti käyttäytyvänä näyttäytyvä ruumis 

osoittautuikin varsin yksinkertaiseksi, kun vain osasi esittää oikeat kysymykset ja nähdä 
vamman taakse. Toisaalta Jenny myös kokee, että hän olisi kaivannut enemmän tukea 
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etenkin juuri synnytykseen valmistautumisessa kuin mitä terveydenhuollon ammattilaisilta 

sai: 

 

“ Et sit mää kattelin sitä (Sydänääniä -tv-sarja, HN) ja se oli, ku mitään 
synnytysvalmennustahan ei oikeestaan ollu. Et oli vaa joku yks kerta jossain neuvolassa, 
jossa kerrottiin, että, noh, muista ottaa äiti- toi neuvolakortti mukaan sinne synnytykseen 
ja että kuinka monen monen minuutin välein , nii ne supistusten pitää tulla että kannattaa 
lähtee sinne. Noh, et se ei oo, mut mää katoin sitä Sydänääniä ja sit mää niinku tajusin 
että mitä se synnytys oikeesti niinku tarkottaa. Et mää oisin kaivannu jotenkin vähän 
enemmän tietoo siitä, että mihin mun niinku pitää varautua. Et sekin oli hassua se 
neuvolalääkäri kestä mun ei ees pitäny saaha lapsia, niin se vaan hoki, et pitää varautua, 
pitää varautua. Sit mä kysyin, et no, mihin mun pitää varautua, sit se mietti tosi pitkään et 
pitää ainakin muistaa käydä vessassa kun on raskaana. Ahaa, toi olikin tosi hyvä pointti 
(naurahtaen) niinku. Et kukaan ei kuiteskaan sit antanu mulle tavallaan sellasta niinku 
tietoo, mitä mä oisin ehkä kaivannu.” 
 

Jenny kertoo yllä raskausajastaan ja valmistautumisestaan synnytykseen. Hän kokee, että 
hän ei saanut riittävästi tukea odotusaikanaan tai valmistautumisessaan synnytykseen. 

Jennyn kertoo kartuttaneensa asiantuntemustaan Sydänääniä -tv-sarjaa seuraamalla ja 

myöhemmin hän kertoo saaneensa tukea ja vinkkejä samoin pyörätuolia käyttävältä 
tuttavaltaan. Jennyn kokemus raskauden- ja synnytyksenaikaisesta tuesta on kahtalainen: 

toisaalla hän kertoo kokeneensa asiakkuussuhteensa äitiysneuvolan terveydenhoitajaan 

hyväksi, huolimatta siitä, että terveydenhoitajalla ei ollut kokemusta tai osaamista 

vammaisen odottavan äidin kanssa työskentelystä, sillä terveydenhoitaja oli valmis 

kuulemaan Jennyn näkökulman asioihin ja yhdessä ottamaan selvää asioista Jennyn 

kanssa. Toisaalta ja toisaalla Jenny kokee tulleensa arvioiduksi neuvolalääkärin toimesta 

sellaisena kenen “ ei ees pitäny saaha lapsia.” Tällä sanomalla Jenny ei tarkoita, että hän 

kärsisi vaikkapa vammastaan johtuen lapsettomuudesta, vaan että neuvolalääkäri oli 

puheillaan tuominnut Jennyn, vammaisen naisen lapsensaannin. Raskaudenajan 

seurannasta vastaava lääkäri kuitenkin vaihtuu ja Jenny kokee saaneensa myöhemmin 

pääosin asiallista kohtelua. Samoin neuvolalääkäri vaihtuu erään toisen äidin kohdalla, 

äidin kertoman mukaan juuri asenteesta ja asiantuntemattomuudesta johtuen. 

 

Hanna-Mari taas koki, että äitiyspoliklinikalla henkilökunta suhtautui häneen kuin kehen 

tahansa muuhun äitiin. Siellä otettiin huomioon, että hän on vammainen tuleva äiti, ensi 

kertaa raskaana eikä itsekään tiedä mistä kysymys ja mikä on normaalia. Tälle Hanna-Mari 

nimenomaan antaa kertomuksessaan positiivisia merkityksiä. Hoitajat tiesivät ja ottivat 
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selvää asioista ja antoivat vastauksia, joista Hanna-Mari tiesi, että raskausaika menee 

hyvin. Hän pohti itse sektiota, mutta lääkäri torppasi ajatuksen .”Sitte ihan itse ponnistin 

sen lapsen sitten että ei tarvinnu mitään apuvälineitä” Se, että pystyi itse synnyttämään,  

oli merkittävä kokemus Hanna-Marille, “Sitä ei pysty rahassa mittaamaan -- huomas että 
kroppa pystyy vaikka ja mihin”. Hanna-Marin kokemus oli, että raskausaikana hänestä 
pidettiin hyvää huolta ja hän sai tarvitsemansa avun. 

 

Isälle kokemus raskaudesta välittyy luontaisesti eri tavalla sillä raskauden aikaan saama 

muutos ei tapahdu omassa vartalossa. Aineistossa isät eivät täten tuota samalla tavoin 

tarinaa lapsen odotuksesta tai omaan vartaloon kohdistuvista arvioinneista ja toimenpiteistä 
mitä äidit. Raskausaika saatetaan ohittaa muun elämäntarinan virrassa, lapsi vain tulee 

osaksi tarinaa synnyttyään. Toisaalta isät myös kertovat kokemuksistaan ja ajatuksistaan 

raskaudesta. Esimerkiksi Isto kuvailee mielenkiintoisesti sitä, miten toisen lapsensa 

kohdalla hän ei vaimonsa ollessa raskaana lainkaan noteerannut raskautta: 

 

”- - taas sillon, ku (lapsi) synty, niin mää en oo, mää en oo osannu sitä sillei niinku 
odottaa. Kyllä mää ymmärsin sillon niinku sen, mitä tarkottaa se, että ku lapsen 
odottaminen kestää 9 kuukautta, niin sitä niinku tosiaan odotetaan 9 kuukautta., mut 
emmää sitä sillee osannu odottaa. Et se johtu (lapsen) kohdalla ainaki osittain, että ku mää 
en nähny, mää en nähny sitä vatsaa, siis nähny sitä joka päivä että vatsa kasvaa 
isommaksi. Toinen oli se, et me salattiin niinku muilta ihmisiltä se (lapsen) raskaus niinku 
alussa, niin mää salasin sen niinku sitä kautta sitten itteltäni. Et mää en oo tohon omaan 
päiväkirjaan kirjottanu niinku mitään - - Sillo ku (kolmas lapsi) synty, nii mää taas oon 
odottanu sitä (lapsen) syntymää. Ku mää uskalsin odottaa sitä ja mää tiesin sen, mitä siinä 
tulee tapahtumaan siinä odotusaikana, vaikken mää nähnyt mitään isoa. Ja kyllä sitä 
tietenki eletään, siinä parisuhteessa eletään sitä odotusaikaa joka tapauksessa, että kyllä 
sen ympärillä moni asia pyörii. Et käydään neuvolassa ja käydään ultrassa ja ostetaan 
jätskiä, kun vaimolla on huono olo ja niin poispäin.” 
 
 
Isto kuvaa kuinka toisen lapsen odotus oli pitkä, mutta odotus ei varsinaisesti todellistunut 

hänelle, sillä hänelle ei raskaudesta seurannut yhtä raskauden ilmentymää, konkreettista 

todennetta kasvavasta vatsasta eikä siten siellä kehittyvästä ihmisalusta. Toisaalta Isto 

pohtii, että syy voi olla sekin, että hänen mielensä toimi tehokkaasti vauvauutisen salassa 

pitämiseksi kieltämällä sen myös kokonaan häneltä itseltään. Kuitenkin kolmannen 

lapsensa kohdalla hän jo uskalsi odottaa, mikä kielii siitä sanoittamatta jääneestä asiasta, 

että lapsen maailmaan tulo myös jännitti. Isto, jonka vamma ei ollut synnynnäinen, oli 

toisen lapsen kohdalla astumassa kohti uutta. Kertomalla neuvola- ja ultrakäynneistä sekä 
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jätskin ostamisesta Isto ilmentää lopulta sitä, että lapsen odotus, vaikka hän ei raskautta 

konkreettisesti kanna eikä näe, on hänen ja vaimonsa yhteinen asia ja myös hän on 

raskaudessa osallisena. 

 

6.2 Elämää lapsiperheen vanhempana 

 

Haastatteluissa, joista toinen käsitteli haastatellun merkittävimpiä elämäntapahtumia, 

käännekohtia ja murroksia elämänvirrassa, lapsen syntymä oli usein selkeä muutoskohta 

elämässä. Toki lapsensaanti ja elämä sen jälkeen korostuivat etenkin 

vanhemmuushaastattelussa luonnostaan, sillä kyseinen teema oli jo lähtökohtaisesti 

korostetusti esillä haastatteluissa. Ennen lapsen syntymää kertomuksissa tuli usein esiin 

käyty pohdinta siitä, miten vauvan kanssa tulee pärjäämään - miten osaa olla vastuussa 

pienestä vauvasta ja mitä kaikkea lapsen tulo tuo mukanaan.  

 

Vammaisten vanhempien arki näyttäytyy melko tavanomaisen moninaisena. 

Perhetilanteesta ja lasten iästä riippuen elämäntilanteet vaihtelevat. Vanhempien joukossa 

on yhden lapsen vanhempia ja monilapsisia perheitä, on ydinperheitä ja 

yksinhuoltajaperheitä. Osa vanhemmista on työelämässä, osa työkyvyttömyyseläkkeellä ja 

osa on työttömänä. Perheen arjen täyttää usein ne rutiinit, jotka kenen tahansa lapsiperheen 

arjessa muodostavat päivien rakenteen: 

 

“ No aamulla herätään ja laitetaan kaksi vanhimmaista kouluun ja nuorimmaisen kanssa 
sitte joko lähetään sinne pikkukoululle tai sit puuhastellaan kotona ja ulkoillaan. Ja sitte 
iltapäivästä vanhimmat tulee ja värkätään nää läksyasiat ja kavereita tulee ja illalla sit 
kiidetään harrastuksiin. Niitäki tuntuu et on joka ilta ja joskus liikaaki ja joskus mietiin et 
miten sitä oikein kerkis, kun oli kaksi pientä ja yksi vauva. Mut sillon ei ollu näitä 
harrastusmenoja, et ei ollu mihinkään kiirettä. Et nyt on sitte sellasta koululaisperheen 
arkea.” Erja 
 

Erja kertoo yllä perheen arkipäivien kulusta ja summaa kertomansa olevan kuvaus 

koululaisperheen arjesta. Päivä on täynnä toimintaa ja monilapsisen perheen ollessa 

kyseessä päivän aikataulutus kulkee paljolti lasten koulunkäynnin ja harrastusten ehdoilla. 

Erja toistaa kertomuksessaan kulttuurisesti vallalla olevaa kiirepuhetta, ajastettua arjen 

kuvausta, jossa aika ei tunnu riittävän. Erja puhuu harrastuksiin kiitämisestä ja siitä, että 
niitä tuntuu välillä olevan liikaa. Tällaisena Erjan kertomus sijoittuu hyvin tavanomaisten 

“ruuhkavuosikuvausten” joukkoon, eikä se sellaisenaan tee eroa vammaisen vanhemman ja 
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ei-vammaisen vanhemman arjen välille. Toisaalta Erjan kertomuksessa on myös rosoja, 

mitä tulee vammaisena vanhempana arjen kentällä toimimiseen: 

 

Erja: “Et kyllähän se on pitäny niinku tehdä itelle selväksi, että jos mulla on mies 
reissussa ja mun pitää saada yks lapsi (harrastukseen) ja yks lapsi (harrastukseen) ja mun 
pitää ne kaikki saada vain hoidettua, jos mää haluan että ne lapset sinne menee, niin mun 
on vaan mentävä taksilla sinne ja mun on vaan kestettävä se. Ja lapsille se on ihan 
normaalia että (lapsi) sanoo (harrastuksenohjaajalle) että me lähetään tästä nyt taksilla 
kotia. Ja tietenkin tämä nyt pyörittelee vähän silmiä päässään ja. Mut se on enemmän se 
asia, joka minun on opittava kestämään. 
HN: Tuntuuko susta että sulla on vielä sen asian kanssa tai että se pitää joka kerta..? 
Erja: No ehkä mulla on enemmän, tai mää niinku haluaisin, et pidä lapsi se suusi kiinni, et 
me nyt lähetään tästä kotia, mut ei sun tarvii sitä ääneen sanoa mennäänkö me tänään 
taksilla. Että kyllä siinä vielä jonkin verran on sitä noloutta ja erilaisuuden leimaa. Et 
siitä ei niinku, tai mää en ainakaan oo päässy siitä kokonaan irti.” 
 

Verrattuna edelliseen sitaattiin, missä Erja kuvaa koululaisperheen elämää kiireineen, 

näyttäytyy jälkimmäinen melko erilaisena. Yhtä lailla siinä on kyllä kuvausta aktiivisesta 

lasten harrastusarjesta, mutta Erja kuvaa siinä myös sanallistetusti noloutta, jota hän kokee 

käyttäessään lasten harrastuskuljetuksiin taksimatkoja. Hän kuvaa kiusaantumistaan siitä, 

kun lapsi kertoo ulkopuoliselle heidän kulkuvälineestään ja kokee tulevansa leimatuksi 

erilaiseksi. Tulkitsen nolouden ja kiusaantumisen tunteen tulevan siitä tavanomaisuuden 

korostuksesta sekä, kuten Erja itse sanallistaa, sille vastakkaisena näyttäytyvästä erilaiseksi 

leimaantumisen tai todentumisen/paljastumisen pelosta, jonka taksimatkojen käyttö voi 

todentaa. Erja toteaa, että hän ei ainakaan ole päässyt noloudesta kokonaan irti, jolloin 

Erja mahdollisesti itse mieltää puhuvansa vammaisten ihmisten yhteisestä kokemuksesta.  

 

Vanhemmuus muuttaa väistämättä ajankäyttöä. Esimerkiksi Iston hyvin aktiivisessa 

tarinassa elämästään, mihin vanhemmuus luonnollisesti sijoittuu, näyttäytyy 

nuorimmaisten lasten kohdalla se, että lapsiperhe-elämä sulautetaan osaksi vanhempien 

elämäntapaa. Lasten kanssa matkustellaan siinä missä ennen lapsia. Perhe on tehnyt 

pikkuvauva-ajasta lähtien tehnyt pitkiä ulkomaanmatkoja. Kaikkia omia harrastuksia ei 

kuitenkaan voi ylläpitää sillä intensiviteetillä mitä ennen lapsia. Puhe Pikku Kakkosesta 

iskenee siihen kulttuuriseen ymmärrykseen niin sanotusta vanhemman omasta ajasta ja 

tilasta, jolloin voi tehdä omia, perheestä ja lapsista irrallisiakin asioita: 

 

”HN: Miten (harrastatko) sää päivittäin? 
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Isto: No ei tässä niinku ehdi, et mää (harrastan) aamuisin. Lapset herää tossa puoli 
seitsemän aikaan ja ne kattoo vaikka Pikku Kakkosta tossa ja mää (harrastan) minkä mää 
pystyn:—” 
 

Toisaalta Iston tarinassa näyttäytyy suuressa linjassa ihanne siitä, että lapselle tulee olla 

läsnä arjessa ja tarjota ennen kaikkea turvattu lapsuus fyysisenä läsnäolona, mitä Isto 

pyrkii toteuttamaan erityisesti nuorempien lapsiensa osalla. Isto kertoo oman äitinsä olleen 

kotiäitinä pitkään ja samaan kotonaoloon pyrkii Isto nyt yhdessä vaimonsa kanssa. 

Molemmat vanhemmat ovat lasten kanssa kotona näiden kouluikään asti. Alla Isto pohtii 

arjen toiminnallista vanhemmuutta ja näkövamman suhdetta siihen: 

 

”No kyllä mää niinku. No joskus on sellasia tunteita, et niinku hermostuu liian herkästi, 
mutta nimenomaan nyt näkövammasena, kun tulee vähän niinku jäljessä koko aikaa, jos se 
laps ehtii tekemään, ku se niinku näkevältäki ehtii tekemään niin paljon kaikkia juttuja, 
ettei meinaa perässä pysyä ja puhumattakaa ku kuulon varassa yrittää tehä juttuja, tai 
pitää sitte toimia, niin joskus niinku hermostuu sitte siihe, että, että ei ehdi niinku tekeen, 
tai puuttuun asioihi riittävän nopeesti tai noin. Semmonen on joskus harmittanu niinku 
näkövammaisuuden kannalta. Mut kyllä mä niinku kuvittelen hyvin pärjänneeni noitten 
kahden hulivilin kanssa.” 
 

Kertomuksissa on usein läsnä eräänlainen oman elämän ja arjen tavallisuuden 

korostamisen eetos. Se ilmenee selkeimmin suoraan sanallistettuna. Kuitenkin kytkettynä 
kertomusten muihin osiin, esimerkiksi sellaisiin, joissa puhutaan ympäröivien kulttuuristen 

rakenteiden ja asenteiden, vaikkapa kohtaamisten neuvolan työntekijöiden kanssa tai 

blogikirjoittelun kommenttiosioiden, arvioinneista tai suorastaan vähättelystä, on 

tavallisuutta korostava puhe tulkittavissa nimenomaan vastapuheeksi. Vastapuheen kautta 

ja voimalla ihminen pystyy pyristelemään irti määrittelystä, joksi hän kokee tulleensa 

ullkopuolelta kategorisoitua. Tavallinen elämä on käsitteellisesti epämääräinen, mutta 

kullakin ihmisellä on oma kulttuurinen ymmärryksensä siitä, mitä se tarkoittaa. 

Tavalliseksi määritelty elämä ja sen myötä eräänlainen massaan katoaminen antaa 

paradoksaalisesti enemmän vapauksia olla kuin jos elämä määrittyy epätavalliseksi. Myös 

se, että vammaiset ihmiset ymmärretään ja nähdään usein vammaiskategorian edustajana, 

jolloin heille mielletään nippu kulttuurisesti käsitettyjä ominaisuuksia eikä niihin 

välttämättä esimerkiksi sovellu käsitykset vammaisista äiteinä tai isinä. Tavallisuuspuheen 

voi nähdä siis yrityksenä irrottautua tästä vammaisuuskategoriasta, johon vammainen 

vanhempi saatetaan sijoittaa. Toisaalta vanhempien kertomuksista toisinaan ilmi tullut, 

etenkin terveydenhuollon toimijoiden hämmennys koko (tulevaa) vammaista vanhempaa 
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kohtaan kielii siitä, että näillä työntekijöillä ei ole välttämättä edes olemassa mallia tai 

kategoriaa vammaisesta vanhemmasta. 

 

Malacrida (2009) toteaa että vammaiset naiset kohtaavat voimakkaita haasteita yrittäessään 

saavuttaa ideaalia äitiyttä, ja he ovat erityisen haavoittuvia äitisyyllisyydelle (mother 

blame) ja muiden vanhempien tarkkailulle (mt., 102.) Tämä äitisyyllisyys ja oman 

pystyvyyden tai kykeneväisyyden osoittamisen tuplataakka on nähtävillä myös omassa 

aineistossani. Usea aineistoni vanhemmista ilmaisee jo eksplisiittisesti kokevansa, että on 

vammaisena vanhempana enemmän tarkkailun alainen, ja sen myötä kertoo tekevänsä 
vähän enemmän, jotta vanhemmuus ei kyseenalaistuisi. Esimerkki voi olla hyvin arkinen, 

vaikkapa se, että erään vanhemman tavoin huolehtii että lapsella on aina puhtaat vaatteet 

päällä, mutta samalla tähän koettuun välttämättömyyteen sisältyy hyvin paljon muutakin 

kuin vain puhtaat vaatteet. Sen lisäksi, että se viestii konkreettisena näyttönä muille 

vanhemmille omaa yhdenvertaisuutta, ovat puhtaat vaatteet tässä yhteydessä myös näyttöä 
vanhemmuutta arvioiville instituutioille ja niiden edustajille sekä myös ylipäätään 

ulkopuolisille. Tämä edustaa sanatonta vastapuhetta niille leimaaville julkisille käsityksille 

itsestä riittämättömän vanhemman roolin roolissa. 

 

Osassa kertomuksia mahdolliset arjen hankaluudet eivät merkittävästi nouse sanallistettuna 

esiin. Eräs vanhempi toteaa, että koska hän on aina elänyt elämäänsä vammaisena, eikä 
siten tiedä muusta, hän ei pysty erottamaan elämästään osioita ja asioita, joihin 

nimenomaan vamma vaikuttaa kielteisesti. Lisäksi, koska vanhemmat eivät edusta mitään 

yhdenmukaista vammaisten ihmisten joukkoa, on aineistossa myös kertomuksia, joissa 

vammaisuus ikään kuin erottuu muusta elämästä: 

 

”- - Mun ei oo tarvinnu miettiä, että pystynkö mä nostamaan sitä syliin tai pystynkö mä 
imettämään sitä tai et se ei oo sillä tavalla vaikuttanu mun elämään tämä nimenomainen 
niinku vammanen, vammane vanhemmuus. Etä et se se mu liikuntavamma on tavallaan 
jotenki siittä vanhemmuudesta niinku erillinen juttu.” Outi 
 

Toisaalla Outi vielä toteaa puhuessaan siitä, että ei ole aina mieltänyt itseään tulevaksi 

vanhemmaksi, että: 
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” - -  en ole koskaan katunut sitä, että musta tuli äiti ja se on ihan ylivoimaisesti kyllä 
niinku parhaita asioita mun elämässä ja iso osa mun identiteettiä, että mä oon (lapsen) 
äiti.” 
 

Kuten luvussa 2 on todettu, vammaisuus ei ole välttämättä mikään ensisijaisen identiteetin 

rakennuskappale, peittäen alleen kaikkeen muuhun identifioitumisen. Se voi olla yksi, 

erillinen osa sitä, eikä välttämättä liity muihin identiteetin osa-alueisiin juuri mitenkään. 

 

Osa haastatelluista taas pohti vammaisen ihmisen vanhemmuutta myös yleisellä, ei suoraan 

itseä koskettavalla tasolla, esimerkiksi vaikeavammaisten näkökulmasta ja isät pohtivat 

sitä, millaista olisi jos perheen äiti olisi vammainen. Tällaisessa tilanteessa he olettivat 

vanhemmuuden olevan estyneempää, esteellisempää ja vanhempien kohtaavaan 

huonompaa asennoitumista sekä palvelujärjestelmän että muiden ympärillä olevien 

ihmisten osalta. Isän puhe äidin potentiaalisesta vammasta on sikäli kiintoisa, että 
tällaisella puheella isä samalla ikään kuin vetäytyy niin sanotusta jaetun vanhemmuuden 

mallista (esim. Aalto 2004; Kekäle & Eerola 2014), joka on yksi vallalla olevista 

vanhemmuuden mallitarinoista isyydestä puhuttaessa. Tällöin isä puheessaan luo äidistä 
ensisijaisen vanhemman. Toisaalta mielenkiintoista on myös se, että yksikään äideistä ei 

pohtinut asiaa käänteisesti: sitä, miten isän mahdollinen vammaisuus vaikuttaisi 

perhearjessa. 

 

 Vanhemmat saattavat kokea, että heidän vammansa on niin lievä, ettei se vaikuta arjessa 

käytännössä mitenkään. Toisaalta vanhemmat tuottavat myös niin sanottua vastapuhetta, 

esimerkiksi tietynlaisessa yhteydessä mainittuna “Tämä on aivan tavallista vanhemmuutta” 

on tulkittavissa vastapuheeksi sitä vastaan, että vanhemman ympäristö tai jopa haastattelija 

olisi jotenkin kyseenalaistanut vammaisen ihmisen vanhemmuutta. 

 
Arkipäivän isyys ja äitiys näyttäytyvät paikoin toisistaan poikkeavina. Alkuun isyys eroaa 

tarinoissa äitiydestä osallistumattomuutena lasten välittömään hoivaan ja puheessa äidistä 
tehdäänkin ensisijainen vanhempi. Aineiston isien osalta leimallista on se, että tarinoissa ja 

niiden myötä isyydessä tapahtuu ajallisesti muutos.  Nuorempien lapsien osalta isyydestä 
puhutaan ja isyydessä ollaan eri tavalla kuin vanhempien. Tarkasteluaika on sellainen että 
vallalla olevissa ihanteissa, isyyden mallitarinoissakin on tapahtunut muutosta.  Toisaalta 

esimerkiksi Istolla vanhimman lapsen pikkulapsuusaika sijoittuu yhteen elämän 
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käännekohtaan, vammautumiseen, jolloin isyys näyttäytyy jo tilanteen sanelemana 

pakkona erilaisena kuin elämän vakaassa vaiheessa. Vanhimman lapsen isyydessä lapsen 

äiti on vahva toimija Iston vanhemmuuden määrittelyssä ja sen toteutumisessa. Iston 

tarinassa lukija saa sen ymmärryksen, että Isto ikään kuin suljetaan vanhemmuuden 

ulkopuolelle.  Aiemmin aineistossa vanhemmuuden ulkopuolinen kyseenalaistaminen joko 

suoraan esitettynä tai piiloisemmin tulkittuna on tullut usein auttaja-ammattilaisten suusta 

tai katseesta, mutta tässä toiselta vanhemmalta. Kiinnostavaa joskaan ei yleispäteväksi 

tulkittavaa on, että isyyden tunnepuoli, se vanhemmuuden ensisijaisuus sanoissa ja 

koskettamisessa, ei nouse Iston tarinassa niin sanotussa ensimmäisessä isyydessä lainkaan 

esille, vaan isyys on ennen kaikkea toimintaa, mihin hetken siihen kykenemättömänä Iston 

isyys pikkulapsen isänä tyrehtyy tarinassa lähes kokonaan. 

 
“No me elettiin vähän niinku kahden kerroksen väkee, et mää tein töitä siinä ja lenkkeilin 
sen (koiran) kaa ja äiti ja (lapsi) taas niinku oli, toki leikin mää paljon myös mun (lapsen) 
kaa , mut oli se ihmeellistä niinku (lapselleki), et ku hän oli just täyttäny (x vuotta) ja leikki 
kavereiden kanssa siinä pihalla, et isän kanssa ei voi enää leikkiä oikein mitään. -- Ku 
emmää tiiä, eikä kukaan osannu neuvoa, ku se oli niin erilaista, ku hädin tuskin pysty itte 
selviämään siitä arjesta.” 
 
Isto kuvaa etääntymistään lapsestaan vammautumisen aikaan ikään kuin leikin lopulla. 

Vanhemmuuden tarinassaan hän pohtii vanhempien suhteen tilan ja mahdollisen 

epätasaisen valtasuhteen vaikutusta vanhemmuuteen. Vanhemmuus valtasuhteena ja 

vanhempien keskinäisen kamppailun tilana on yksi näkökulma mikrotasolla, perheessä, 

vanhemmuuteen. Sen voi laajentaa myös yhteiskunnalliseksi kysymykseksi 

valtanäkökulmasta. Esimerkiksi erilaisilla kasvatusinstituutioilla ja terveydenhuollon 

järjestelmillä on institutionaalinen valta hyvän vanhemmuuden määrittelyyn. Vaikka asiaa 

ei voikaan tarkastella suorana analogiana mikrotasolta makrotasolle, on sillä, jolla on 

kaikki valta käsissään (tiedot, taidot, toimintakyky, edustus kulturaalisen “hyvän” 

määrittelijänä) mahdollisuus myös tähän määrittelyyn. Iston tarinassa Isto määritellään 

välittömästi vammautumisen jälkeen vanhemmuuteen lähes kykenemättömäksi. 

Myöhemmin, toisessa perhetilanteessa, tilanne on toinen. Silloin Isto kertoo 

vanhemmuudestaan hyvin toisella tavoin, nimenomaan myös hoivan ulottuvuuden mukaan 

tuoden ja edustaen siinä vahvasti tarinaa niin sanotusta jaetusta vanhemmuudesta. 

 

Simo taas häivyttää vammaisen ihmisen vanhemmuudesta puhuttaessa itsensä välillä 
tarinansa taustahenkilöksi ja ottaa ikään kuin ulkopuolisen kertojan roolin. 
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Vanhemmuudesta puhuessaan hän tarkastelee sitä esimerkiksi seuraavassa tekstiotteessa 

äidin näkökulmasta, osin varmasti myös siksi koska hänet on isänä kuin automaattisesti 

sivuutettu neuvolajärjestelmässä: 

 

”No se täytyy siit neuvolasta viel sanoo, et kyl ne sillon kaheksankytluvulla, niin kyllähä ne 
neuvolaihmiset oli vähän äimänä sen (vammatyyppi) äidin kanssa.  Ei se iskä ollu siinä, 
vaikka ei se kunnolla nääkkää, ni ei se nyt oo nii tärkeetä, mut se äiti äiti niitä musta 
huolestutti paljon enemmän. Et en nyt osaa sanoo miten ne tänä päivänä (vammatyyppi) 
äitiin suhtautuu mutta. Ylipäätänsä neuvoloitten paapomine on sitte semmosta aina että 
tota. Mä en oo semmosta äitiä tavannu tai perhettä,  jossa lapsi ei ois  - - Joko se se ei 
koskaan käy niitten niihin niihin mittoihin, niin on ne sitte painoindeksejä tai 
pituusindeksejä, nii aina on jotain pielessä. Siis semmoista lasta ei oo syntyny tähä 
Suomeen, että ne ois niissä heidän rajoissaan ja se on ihan älytöntä, koska se  on ihan 
normaalia ja sitte äitit ja tämmöset niinku huolestuu siitä et mikä tässä mun ainokai- 
ensimmäisessä nyt on vikana ku se on liian lyhyt tai liian pitkä tai liian pitkä tai liian 
laiha. - - et pitäs ihmisen luontaseen ymmärtämiseen luottaa enemmän ja siihen, et ei se 
sokeekaa äiti sitä hoitopöydältä sitä vauvaa pudota, että se keksii keinon siihen,  miten se 
pystyy valvoo sitä. Et se ei hae sitä vaippaa sieltä huoneen toisesta nurkasta, vaan se 
vaippa on siinä hyllyllä tai jossain, et se saa sen toisella kädellä siitä että siis. Ne on 
semmosia ihan  siis tavallisia ihmisen ymmärrettäviä asioita. Joo.” Simo 
 

Otteessa Simo ei siis puhu itsestään puhuessaan vammaisena vanhempana 

neuvolakohtaamisista tai vauvaperheen arjesta vaan äidistä. Sekä omien lastensa äidistä,  

että äidistä yleensä. Aikajänne ulottuu kolmen vuosikymmenen taakse tosiasiallisessa 

kohtaamisessa neuvolassa, mutta Simo ulottaa yleiset pohdintansa yhtä lailla tähän 

hetkeen. Tässä otteessa todentuu osin isyys etäältä, sellaisena jossa arjen hoivavastuu on 

ensisijaisesti äidillä - myös neuvolan työntekijän määrittelyssä jättäessään isän huomiotta 

tai olemalla huolestumatta vammaisesta isästä mutta äidistä kyllä. Puhuessaan äidistä ja 

äidin keksimistä keinoista vaipan vaihtoon todentaa itse sitä sitä yleistä kulttuurista 

ajatusta, että äiti on lapsen ensisijainen hoivaaja. Isyyden muutos ”läsnä olevammaksi”, 

kuten puhe niin sanotusta uudesta isyydestä antaa ymmärtää ei toteudu tässä otteessa. 

Otteessa tulee lisäksi näkyviin Simon tietynlainen auktoriteetti- tai järjestelmävastaisuus 

mikä ilmenee myös suhteessa hänen vanhemmuuteensa. Tämä vastustaminen on 

oikeastaan yksi kantava teema koko hänen tarinassaan. Jäljempänä Simo esimerkiksi 

purkaa turhautumistaan siitä, että lapset pyritään nykyään kasvattamaan kliinisessä 

ympäristössä ja ylivarovaisesti, ”ku sä et saa mennä niissä kurahousuissa lätäkköön 

istumaan tai rännin alle, ku vesi tulee niskaa”.  

 

Toisaalla Simo kuitenkin puhuu omasta isyydestään myös toimijanäkökulmasta: 
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”Et, et varsinki se ensimmäinen, mulleki, ni kyllähän siinä öö jotenki joutuu aattelee niitä 
asioita kaikenlailla syöttämisestä lähtien, niin öö pesut ja sitten se, että missä se lapsi 
millonki luuraa. Että tota ne on niin arvaamattomia, sitte, ku ne, sillon ku ne on hiljaa, ne 
on yleensä jossai vaarallisessa paikassa niinku kirjahyllyssä tai jotai muuta. Mut tota tai 
jääkö ne sitte jala alle, jos sä tuolla reippaasti kuleksi kotona ja niin pois päin. Et 
semmosia juttuja.” 
 

 

6.4. Kohtaamisia auttaja-ammattilaisten kanssa 

 

Edellä olen jo muissa yhteyksissä sivunnut vanhempien kokemuksia kohtaamisista auttaja-

ammattilaisten kanssa, mutta koska tarinoissa tiivistyy näihin kohtaamisiin paljon 

merkityksiä, esittelen tässä luvussa niitä vielä keskitetymmin. 

 

Neuvolajärjestelmä on ensimmäinen merkittävä lapsi-vanhempi -suhteen ympärille 

rakentuva instituutio. Tulevat vanhemmat, äiti ensisijaisesti, alkavat saada virallisia ohjeita 

ja opastusta tulevaan vanhemmuuteen samalla kun säännöllisissä tapaamisissa seulotaan ja 

tarkkaillaan, että sikiöllä on kaikki hyvin. Neuvolajärjestelmä on periaatteessa tasa-

arvoinen, sillä kaikkien Suomessa syntyvien lasten ja heidän vanhempiensa tulee 

lähtökohtaisesti olla sen piirissä. Neuvolassa toimivat terveydenhuollon ammattilaiset 

terveydenhoitajista ja lääkäreistä lähtien ja heidän tieto-taitonsa ainakin tulisi edustaa 

tämänhetkistä osaamista. Terveyden- ja sosiaalihuollon toimijana tulisi myös osata 

häivyttää omat henkilökohtaiset asenteensa ja ajattelunsa taka-alalle ja kohdata kukin 

asiakas tasa-arvoisesti.  

 

Haastateltujen vanhempien kohtaamiset neuvolajärjestelmän ja sen toimijoiden kanssa ovat 

monenkirjavia. Osalla vanhemmista ei ole juuri sanottavaa tästä asiakkuussuhteesta. Osa 

vanhemmista taas kokee, että he ovat saaneet asiantuntevaa opastusta ja heidän mahdolliset 

huolensa esimerkiksi juuri omaan vammaan ja siihen, miten se vaikuttaa raskausaikaan ja 

synnytykseen on otettu vakavissaan ja mikäli esimerkiksi oman työntekijän osaaminen ei 

ole riittänyt, ovat he saaneet lähetteen erikoissairaanhoitoon. 

 

Toisaalta aina vanhemman vammaisuutta ei ole välttämättä noteerattu lainkaan 

auttamisinstituutioissa, mikä sekään ei ole yksiselitteisen positiivinen asia, vaan saattaa 
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aiheuttaa sen, ettei mahdollisia tuentarpeitakaan havaita tai oteta puheeksi ja toisaalta 

vanhempaa patistetaan lapsenhoidossa toimimaan yleisesti totutulla tavalla vailla 

toiminnanvajauksen huomioimista: 

 

”Se mulla on jääny tosiaan mieleen, mmh, mun mielestä mua kohdeltiin aina niinku mulla 
ei mitään liikuntavammaa oliskaan. Ja ja kukaa ei sitä mun pärjäämistä koskaan niinku 
millää tavalla sev vauvan kans kyseenalastanu. Ja j- e- ehkö ois ollu kiva, et joku ois 
joskus kysyny, et miten sää jaksat ja tarvisiksää vaikka jotakii kotiapua, mutta tuota se 
meni sitte niinku meni jotenki joskus tuntuu että äh, ollaan aika kangistuneita tiettyihin 
kaavoihin. Mulle esimerkikiks sanottiin, että ois hyvä tehdä vauvan kans pitkiä 
kävelylenkkejä. No emmää niitä kävelylenkkejä pysty tekeen, enkä mä niitä tehny, mut on 
(lapsi) iha ilman niitäki kasvanu. ” Outi 
 

Vanhemmat toivat esiin myös terveydenhuollon ammattilaisten huolta vamman 

periytyvyydestä. Sikiöseulonnat ja selektiiviset abortit ovat niin iskostuneita 

tavanomaiseen raskaudenseurantaan, että niiden kyseenalaistaminen tuskin edes tulee 

mieleen. Osa haastatelluista vammaisista vanhemmista koki tulleensa jopa painostetuksi 

perinnöllisyyspolikliinikalle menemiseksi, myös sellaisissa tilanteissa, joissa vamma ei ole 

periytyvää laatua. 

 

“-- Mutta siis alun perin neuvolalääkäri oli pistämässä meitä siis perinnöllisyysneuvolaan 
tai siis perinnöllisyyspolille käymään. Ja mää kysyin häneltä ihan niinku, et anteeks mitä, 
et nehän nauraa meijät ulos sieltä. Et mun mielestä niinku joku hapenpuute synnytyksessä 
ei periydy, et mää en niinku tiiä et mitä mä meen sinne sanomaan, ku sää pistät meijät 
meneen sinne -- et ei mulla oo tullu sinne mieleenkään mennä, kun emmää oo koskaan 
aatellu, et mää sitä mihinkään tarviin.” Jatta 
 

 Vanhemmat itse kokivat useimmiten, että koska heillä on omaa henkilökohtaista tietoa, 

“toisen tietoa”, vammasta ja vammaisuudesta, eivät he koe tulevan lapsen mahdollista 

vammaisuutta vieraana pelottavana asiana. Toisaalta myös vanhemman oman ammatin 

kautta tullut asiantuntemus on voinut valmistaa siihen, että mahdollisesti vammaisen 

lapsen vanhemmuus ei aiheuta erityisempää pohdintaa.  

 

Synnytyssairaalakokemukset vaihtelevat vanhempien osalta yhtä lailla. Pääsääntöisesti 

vanhemmat eivät kokeneet, että heidän tuoretta vanhemmuuttaan olisi arvioitu 

vammaisuuden kautta. Apu ja tuki, mitä juuri ennen synnytystä tai vauvan synnyttyä on 

saatu, on tuntunut usein nimenomaan tarpeenmukaiselta vaikka toisenlaisiakin kokemuksia 

on ollut. Lastenneuvolassa käynti ja sitä kautta vanhemmuudesta neuvottelu ja tuen 
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saaminen omalle vanhemmuudelleen on ollut pääosin hyvää ja esimerkiksi Margit koki 

tärkeänä, että terveydenhoitaja löysi myös myönteisiä puolia hänen vammaisuudestaan: 

 

” No just se aina haki semmosia positiivisia juttuja, no esimerkiksi siitä lapsen käsittelystä, 
et se sano, et hyvin varhaisessa vaiheessa, et ku se lapsi on sellanen hyvin jämäkkä ja 
hallitsee kehonsa ja näin , et se varmaan tulee niinku sitä kautta, että, se niinkö kerto 
mulle näin, et ku mää en niinku pysty sitä sillä tavalla niinkö ihmiset yleensä nostelee lasta 
ja käsittelee, niin se  lapsi pyrkii sitte omalla keholla auttamaan ja olemaan niinkö mukana 
ja niinkö tämmösiä ihania asioita se kaivo - - Joo et se tuntu niinku mukavalta, ku se ei 
ollu ollenkaan et miten sää nyt pärjäät tässä näin ku sun kädetkään ei oikein toimi.” 
 

Monesti vanhemmat toivat esiin sitä, että he olivat keskustelleet päiväkodin tai koulun 

kanssa omasta vammastaan tai vaihtoehtoisesti eivät olleet. Keskustelu tai sen käymättä 
jääminen joka tapauksessa tuotiin esiin. Vanhempi koki olevansa ikään kuin 

selitysvelvollinen vammaisuudestaan opettajille tai lasta hoitavalle taholle. Toisaalta 

vanhemmat halusivat tehdä vammaisuutta tiettäväksi ja tutuksi asiaksi, jotta se 

arkipäiväistyisi myös työntekijöille sekä päiväkodin tai koulun lapsille. Esimerkiksi eräs 

näkövammainen vanhempi kertoi antaneensa päiväkodin lasten halutessaan kokeilla hänen 

valkoista keppiään. 

 

Puhuttaessa etenkin terveyden- ja sosiaalihuollon järjestymisestä, subjektiivisesta tunteesta 

kuulluksi ja ymmärretyksi sekä autetuksi tulemisesta, useiden vanhempien kertomuksesta 

oli kuitenkin luettavissa pettymystä niin sanottua virallista auttamisjärjestelmää kohtaan. 

Pettymyksen syyt liittyvät usein nimenomaan koettuun asenteellisuuteen viranomais- tai 

auttajataholta. Kertomuksissa vanhemmat selittävät kielteiset kohtaamiset eri 

instituutioiden toimijoiden kanssa usein tiedonpuutteesta johtuviksi. Vammaisten naisten 

äitiyttä tutkineen Malacridan (2012) mukaan auttaja-ammattilaiset, esimerkiksi 

sosiaalityöntekijät, toimivat usein niin sanotun vammaisuuden puutemallin (deficit model 

of disability) kautta, jolloin vammaiset nähdään kyvyttöminä äitiyden roolissaan 

huolimatta heidän todellisesta kyvykkyydestään. Nämä asenteet ovat voimakkaampia, jos 

äidillä on kehitysvamma, mielenterveyden pulmia tai vahvasti rajoittava fyysinen vamma 

(mt., 392). 

 

Vammaisen ihmisen elämässä on usein esimerkiksi vammaispalvelulain takaamien 

palvelujen ja apuvälineiden saamiseksi läsnä viranomaisia myöntämässä näitä palveluja. 

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijät ovat tällöin yksi ulkopuolinen niin sanotun 
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virallisen tahon edustaja, jota vammaiset vanhemmat säännöllisesti kohtaavat. Osalla 

haastatelluista on käytössään henkilökohtainen avustaja ja osalla tämä avustajan tarve 

liittyy nimenomaan siihen, että he tarvitsevat apua lasten kanssa. Esimerkiksi tasapainon 

ollessa huono vauvaa tai lasta ei pysty arjessa noin vain kantamaan. Avustajan tarve voi 

ilmetä myös esimerkiksi lapsen hoitoon tai kouluun viemisessä, kun omat voimat eivät 

välttämättä päivittäin riitä molempiin suuntiin menemiseksi. Kuitenkaan avustajan saanti ei 

välttämättä ole itsestään selvää, ainakaan helppoa, vaikka se lain takaama subjektiivinen 

oikeus onkin. Eräs haastatelluista vanhemmista kertoo joutuneensa olemaan todella 

aktiivinen saadakseen itselleen avustajan ja riittävät avustajatunnit. Hän kuvaa 

avustajanhakuprosessia uuvuttavaksi ja kokee väsyttäväksi sen, että on joutunut toistuvasti 

perustelemaan mihin hän avustajaa tarvitsee. Vanhempi kokee, että vammaispalveluiden 

asenne on ollut tuolloin kielteinen koko hänen lapsenhankintaansa kohtaan.  

 

“Et esikoisen kohdalla oli sitä, et ku mää tiesin, et mää tarviin sitä apua, niin sanotaan, et 
ihan joka ainoa mun jaksamisen ripe meni siihen, et mää sain taistella siitä avusta. Et 
(asuinkaupunki) ei halunnu vielä, tai siis he oli sitä mieltä et mää en tarvii mitään apua. Et 
heillä oli hirveesti kaikkia hyviä ideoita, tai siis hyviä ja vähemmän hyviä, et miten mää 
selviän kotona sen vauvan kanssa. Mut sit mää olin et tässä on niinku sellanen kysymys, et 
mää en voi olla niinku 24/7 kotona sillon ku mies ei oo kotona.  Et mun pitää päästä sen 
lapsen kanssa neuvolaan, mun täytyy päästä sen kanssa sinne, tänne ja tonne. Ja siis 
niinku myös mun osa on hoitaa kauppareissuja ja tollasta. Et mää olin niinku ihan valmis 
hakemaan jossain kohtaa esimerkiks niinku neuvolan psykologilta paperin, et niin että 
tässä on niin valmis masennustapaus, jos ette suostu antaan mitään apua.  -- Ja tota, mut 
siis mitä raskausaikaan tulee, niin niin, sanotaan, et ehkä puolet raskausajasta meni 
pieleen sen esikoisen kanssa, ku se oli aika rasittavaa, et sai taistella oikeuksistaan sen 
kanssa ja sit mää olin sellasessa, mikä se oli, kuntoutustarveselvitys, ja ne oli ihan 
kauhuissaan, et miksi voi olla, miten mää en saa mitään apua niinku kotiin. Tai he olis 
tarjonnu mulle apua, oliks se yks tunti per viikko. Et tämmönen ihminen, ku vaihtelee, et 
sieltä tulee aina joku -- ja mää olin, et mitä jos se lapsi nukkuu siihen aikaan ku se tulee. 
Et mää en tee mitään sellasella ihmisellä, joka tulee sillon ku sille sopii. Et mä tarviin 
sellasen ihmisen, joka pystyy tuleen sillo ku mä sitä oikeesti tarviin. Niin niin tosiaan ehkä 
se, että kaupungin vammaispalvelun ihmisillä oli valitettavasti sellanen asenne, että miksi 
me hankimme lapsia.” 
 

Toisessa yhteydessä Jatta kuvaa suhdettaan neuvolan työntekijöihin sekä 
vastakkainasetteluaan sosiaalityöntekijöitä kohtaan: 

 

“--Ja neuvola oli valmis tulemaan, tai kun piti järjestää semmonen niinku 
verkostopalaveri, et siinä olis ollu niinku kaikki, mut sitä ei koskaan ehditty sit pitämään, 
ku mä sain ne hyvät paperit sieltä kuntoutustarveselvityksestä. Et mää sain niillä sitte sen 
avustajan. Et se riitti niille sossuille sit siinä kohtaa. Mut neuvola oli, tai ne tädit oli siinä 
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kohtaa sitten hyvillään siitä, että asia meni niinku meni. Eikä kenelläkään oo koskaan 
niinku ollu sen jälkeen sanottavaa, et miten me niinku pärjätään. “ 
 

Jatta kuvailee edellä avustajan hankkimista taisteluksi, joka vaikutti koko raskausaikaan 

kielteisesti. Taistelussa häntä vastassa ovat kaupungin vammaispalvelutyöntekijät ja 

vammaispalvelun linjaukset sekä koko organisaatio reunaehtoineen. Jatta toteaa 

pohtineensa neuvolapsykologilta ennakoivan lausunnon hakemista potentiaalisesta 

masennuksesta, jolloin hän olisi asettunut psykologin kanssa vammaispalvelujen 

työntekijää vastaan. Samoin Jatta kertoo olleensa kuntoutustarveselvityksessä, missä oltiin 

hänen mukaansa ihmetelty sitä, ettei hän saa apua kotiinsa. Jatta kuvaa 

avunhankkimistarinassaan sitä ristiriitaa, että saadakseen riittävästi tukea on oltava 

huomattavan määrätietoinen vaatimuksissaan ja toisaalta osattava näyttäytyä 
“taisteluvalmiutensa” takana riittävän heikkona tullakseen kuulluksi. Jatta on valmis 

menemään vielä ikään kuin omaa todellista terveydentilaansa pidemmälle ja ennakoimaan 

itselleen masennuksen, mikäli avustajapäätös jää toteutumatta. Jatan tarinassa 

vammaispalvelujen ensisijainen vastaantulo, tunti viikossa apua kotiin, ei vastaa siihen 

tarpeeseen, mikä Jatalla on, jotta hän voi tulevan lapsensa kanssa elää tavanomaista ja 

täysipainoista vauvaperheen arkea neuvolakäynteineen ja kauppareissuineen.  

 

Avustajan evääminen uhkaisi eristää Jatan kotiinsa miehen työpäivien ajaksi. Kyseinen 

palvelutaistelu saa Jatan kerronnassa vahvan painotuksen ja on läsnä voimakkaasti 

esikoisen odotusaikana.  Jatta kertoo ottaneensa vammaispalvelujen työntekijöiden kanssa 

suoraan puheeksi sen, että heidän tehtävänsä ei ole arvioida sitä, saako Jatta ja hänen 

miehensä hankkia lapsia, “et siinä niinku hormonihuuruissa siinä kohtaa se ei todellakaan 

tuntunut mukavalta.”  Joka tapauksessa kyse on myös paikkakuntakohtaisista eroista, sillä 

toisella paikkakunnalla henkilökohtaisen avustajan saanti itselleen hoitui lain mukaisesti ja 

ongelmitta. Jatta kertoo, että osasyy muutolle oli nimenomaan hankalaksi koettu 

asiakkuussuhde vammaispalveluista ja palveluiden saannin vaikeus. 

 

6.5. Muiden katse  

 

Aineiston useimmissa kertomuksissa toistuu usein sekä tarinan suuressa kaaressa että 
mininarratiiveissa puhe siitä, miten vanhempi itse kokee pärjäävänsä vanhemmuudessaan 

siinä missä ei-vammaiset. Vammaisuuden vaikutukset arkeen tunnistetaan, mutta 



86 

 

“keinojen keksimisen”, apuvälineiden sekä tarvittaessa esimerkiksi henkilökohtaisen 

avustajan avulla vamman vaikutus toimintakykyyn muuttuu tai häviää. Vamma saatetaan 

kokea yhtenä ominaisuutena muiden joukossa, ja suurin osa haastatelluista vanhemmista 

on elänyt koko ikänsä sen kanssa. Tällöin arki näyttäytyy sellaisenaan tavanomaisena 

itselleen, omanlaisenaan. 

 

Toisinaan aineiston vanhemmat ovat joutuneet puolustamaan vanhemmuuttaan ja 

oikeutustaan siihen, kuten on esitelty muun muassa luvussa 6.1., mutta toisaalta joillakin 

vanhemmilla on myös kokemuksia siitä, että heidän vanhemmuuttaan ikään kuin alistetaan 

ylistämällä, puheella niin sanotusta sankarivammaisesta. 

 

“Et kylhän siel paljon edelleen niitä asenteita on, et mäkin o- oon kuullu ja ihan niinku  
läheisiltäki ihmisiltä, semmosilt ihmisiltä, jotka on niinu mun kavereita, niin tavallaan,  et 
mut nähdään jotenki kauheen sankarina, et ku sä niinku pärjäät. Ja muistan yks kaveri 
aina kertoo tätä juttua (--) et ku ne asu niinku tavallaan meitä vastapäises olevass talossa 
ja sen lapsi ei nukkunu kauheen hyvin ja se oli siel niinku ihan hajalla sen sen lapsen kans 
ja yrittää nukuttaa sitä. Ja sit kun me lähdettiin (miehen) kans niinku lenkille. Niin se aina 
kertoo sitä stoorii, kuinka hän niinku mietti, et mitä mää tässä nyt niinku kauheesti valitan, 
ku noi tyypit tuol pyörätuolis menee niinku sen vauvan kans. Ja se on se mikä mua ärsyttää 
ihan suunnattomasti, et ku mä jotenkin koen olevani ihan tavallinen pulliainen, e- emmä 
oo mitenkään erityinen. Mä en varsinkaan oo yhtään sen rohkeempi tai fiksumpi tai. Et 
ihminen nyt elämäntilanteen pakosta, sä joko toimit siinä tai oot toimimatta , et ei se tee 
musta mitään sankaria, et jotenki semmosta suhtautumista on paljon. Ja sit toinen on aina 
se hämmästelijä, et miten sä pärjäät sen lapsen kanssa, miten sä pärjäsit sen lapsen kanssa 
-- Et se on niinku jotenki se myös suututtaa välillä. Et miks helvetissä mun, mun kykyä, no 
ei ehkä kykyä olla vanhempana, vaan sitä mun pärjäämistä niinku kyseenalaistetaan. Et 
automaattisesti oletetaan, et ku toi on tuolissa, ni se ei oo kykenevä huolehtimaan siitä 
lapsesta tai et tulee- Eikä se oo välttämät sitä ihmisen pahuutta, kyl mä sen ymmärrän, 
ihmiset vaan ei tiedä, mut että. Ja myönnän, et olihan mulla itelläki paljon niinku sen 
suhteen semmosia, et mitenköhän sit pärjää. Mä valehtelisin, jos mä sanoisin et mä olin 
ihan sitä mieltä et juu kaikki hoituu hienosti. Et kyl mä niinku pelkäsin, mut sit et onks se 
suhteessa niinku siihen pelkoon, mitä ylii- yleensä vanhemmilla on,et onks se yhtään 
kummallisempaa niin mä en osaa sanoa. Mä veikkaan et loppujen lopuks ei oo. --” 
Henrika 
 

 

Tällainen ylistämällä alistaminen ilmenee kohtuuttoman suurena vanhemman 

kyvykkyyden tai jaksamisen ihailuna. Vaikkakin vastapuoli, sanoja olisi kommentissaan 

hyväntahtoinen ja korkeintaan ajattelematon, on se eräänlaista piilovallankäyttöä ja erojen 

tekemistä, mikä taas ylläpitää ja uusintaa ymmärrystä vammaisista ihmisistä avuttomina ja 

luontaisesti vähempään pystyvinä. Toisaalta Henrika ei kiistä epävarmuuden 
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tuntemuksiaan ennen lapsen syntymää, mutta arvelee niiden olevan sellaisia tavanomaisia 

pelkoja, mitä vanhemmilla universaalisti on vanhemmuudessaan. Esimerkiksi Reinikainen 

(2007) näkee, että sekä ylistävä että alistava asennoituminen vammaisin ihmisiin kielii 

todellisen yhdenvertaisuuden puutteesta ja negatiivisesti latautuneiden stereotyyppisten 

vammaiskäsitysten voimasta (mt., 179). Seuraavassa otteessa myös Laila tuo esiin sitä 
ristiriitaa, mikä hänellä on oman kokemuksen ja toisaalta ihmisten asennoitumisen 

suhteen: 

 

“ No mä en oo havainnu mitään ihmeellisempää tuen tarvetta, et me on pärjätty hirveen 
hyvin näin. Mutta mutta sitte, lähinnä se suhtautuminen. Et vammanen vanhempi on välillä 
vähän semmosessa sirkuseläimen roolissa.” 
HN: Mmm.. Haluutko tarkentaa tota jotenki tai avata? 
Laila: Siis lähinnä semmonen hämmästely, et “ai, sullon lapsi”. No siinä vaiheessa, ku 
meijän neiti oli vauvaikäinen ja mää kuljin tuolla valkonen keppi kädessä, vedin 
lastenvaunuja perässäni, niin niin, usein ensimmäinen kysymys sen jälkeen kun oltiin 
suurin piirtein moikattu, oli et “näkeeks toi”. Ja osoitettiin sinne vaunuihin. Ihan ku se 
näkövamma olis aina periytyvä. Ja sitte se tämmönen, niinku lainausmerkeillä  ylistämällä 
alistaminen, mitä on varmaan tullu hyvin monen muunki suusta esille, elikkä siis 
tämmönen lässyn lässyn lää, voi kun sää oot sitkee, voi kun sää oot pärjäävä. Voi että mää 
inhoon semmosta asennetta. 
HN: Mmm, niin että siinä missä muutki (--) 
L: Niin no, tää on normaalia elämää. Ei tää oo näkövammaisen vanhemman elämää. Tää 
on vanhemman elämää, jolla nyt sattuu olemaan näkövamma.” 
 

Otteessa Laila kuvaa vammaisena vanhempana elämistä muiden katseen alaisena ja toteaa 

hyvin vahvasti, että välillä vanhempi on vähän kuin sirkuseläimen roolissa. Lailan 

kuvaama hämmästely siitä, että hänellä on lapsi kuvaa sitä aiemmin luvussa 6.4. 

asiantuntijanäkökulmasta esitettyä ajatusta vammaisista vanhemmista tietyt 

konventionaalisen raja-aidan ylittäjinä, kun he eivät asetu kategoriansa ja stereotyyppien 

heille rajaamiin tiloihin. Tässä hämmästelijä vain on maallikko. Samoin ”näkeeks se” -

kommentointi viittaa tulkintani mukaan kysyjän arvottavaan ajatukseen vammaisuudesta 

tragediana ja tietystä huolesta, mikä lapsen mahdollisesta vammaisuudesta syntyy. Lopuksi 

Laila vielä irrottaa näkövamman erilleen vanhemmuudestaan ja samalla vanhemmuuden 

tarinastaan todeten elävänsä normaalia elämää vanhempana, jolla sattuu olemaan 

näkövamma. 

 

Vanhemmat peilaavat vanhemmuuttaan myös lastensa kautta. Haastateltujen vanhempien 

lapset olivat usein niin pieniä, että eräänlainen oman vanhemmuuden arvioiminen lasta 
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katsomalla ei välttämättä ollut kovin hedelmällistä. Moni vanhemmista sanoi lapsistaan 

kasvaneen tai toivoi kasvavan suvaitsevaisia, muut huomioon ottavia ja ihmisyyden 

moninaisuuden ymmärtäviä aikuisia. Useimmiten vanhemmat kertoivat lasten suhtautuvan 

vanhemman erilaisuuteen pääosin neutraalisti, sillä se oli asia, mikä oli aina ollut läsnä 
heidän elämässään. Eräs äiti kertoi lapsensa pitävän kovaa meteliä äitinsä vammaisuudesta 

kertoen kavereille ja kavereiden vanhemmille ylpeään sävyyn äitinsä olevan vammainen. 

Asiaa ei myös välttämättä tuotu sen enempää esiin, jolloin tulkitsen että vanhemman 

vammaisuus ei juuri korostu perheessä. 

 

Useampi vanhempi toi esiin sitä, että lapset ikään kuin luontaisesti oppivat vanhemman 

rajoitteet. Pyörätuolia käyttävät tai muuten liikuntarajoitteiset kertoivat, että lapsi ei 

esimerkiksi lähtenyt juoksemaan heitä karkuun, vaikka muiden seurassa niin saattaisi 

tehdäkin. Joku lapsi ei pyytänyt vanhempaa kantamaan häntä, eikä vanhempi olisi tähän 

pystynytkään huonon tasapainonsa vuoksi. Näkövammaisten lapset saattoivat esimerkiksi 

ohjailla vanhemman kättä jotain tavaraa kohden, niin, että vanhempi saattoi “katsoa 

kädellään” ja pienikin lapsi oppia kommunikoimaan vanhemman kanssa esimerkiksi 

kosketuksella: 

 

”Pieni vauvakin yhtäkkiä, se on jännä, ku se huomaa, niin se tota, kyllä se oppii ne 
elekielet ja sitten, no se tulee vähän niinku opaskoira, se tulee ja tökkää nenällään taikka 
kädellään, et jos sillä on joku asia tai se tuo sen julki - -.” Simo 
 

Vanhempien kertomuksissa on useita esimerkkejä siitä, että lapsi kasvaa vanhemman 

vammaisuuteen. Näillä esimerkeillä halutaan tulkintani mukaan vastustaa ajatusta, että 
vammaisen vanhemman lapsi kärsisi vanhempansa erilaisuudesta ja toisaalta ylipäätään 

korostaa sitä, että lapsi kasvaa kodin kulttuuriin. Osa vanhemmista tuo sanallistetusti esiin 

myös ylpeyden siitä, että heidän lapsistaan todennäköisesti kasvaa ihmisiä jotka eivät 

kaihda epätavanomaisuutta ja erilaisuutta - eivätkä tällöin ole uusintamassa vammaisuuden 

kielteisiä käsityksiä. 

 

Lapsen toimiminen vammaisen vanhemman rinnalla saattaa näyttää ulkopuolisille siltä, 

että lapsi esimerkiksi opastaisi vanhempaa.  Tällaisten kertomusten yhteydessä vanhemmat 

korostavat sitä, että lapsi ei ole heidän avustajansa. Eräs näkövammainen isä toteaa useaan 

otteeseen, että häntä hermostuttaa, kun ohikulkijat ynnä muut vieraat ihmiset kehuvat 
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hänen lastaan reippaaksi avustaessaan isäänsä. Tällainen nuori hoivaaja -ajattelu näyttää 
aineiston perusteella olevan kovin vierasta suomalaisessa yhteiskunnassa, missä on 

lainsäädännön tasolla taattu subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan kaikille - 

joskin kuten aiemmin luvussa 6.4. esitettiin, avustajan saaminen ei ole automaattisesti 

helppoa ja yksinkertaista. Vanhemmille eronteko lapsen ja henkilökohtaisen avustajan 

välillä näyttää tärkeältä. Tarve korostaa oman lapsi-vanhempi -suhteen erilaisuutta 

avustaja-avustettava -suhteeseen on selvä. Grue ja Tafjord Laerum (2002) tuovat esiin 

samansuuntaisia tuloksia omassa tutkimuksessaan vammaisista äideistä, ja toteavat lasten 

auttamisen vastustamisen olevan tavanomaisesta poikkeavaa siinä mielessä, että vaade 

lasten osallistumisesta kotitöihin on yleinen ja se nähdään osana sosiaalisaatioprosessia 

(mt., 679). Sen lisäksi, että lapsi vanhemman apulaisena saattaisi ikään kuin esittää 
vanhemmuuden kykenemättömämmässä valossa, on sen vastustaminen tärkeää myös siitä 
näkökulmasta, että suomalaisen hyvinvointivaltion rakenteet säilyvät ja lapsen oikeudesta 

lapsuuteen pidetään kiinni. Toisaalta kyse voi olla pelkästä kaupan hyllyltä tavaroiden 

ottamisesta, mikä ei vielä vaaranna vanhemmuutta, hyvinvointivaltiota tai lapsuutta.  

 

6.6 Vertaistuki 

 

Vanhempien kertomuksissa perheen ulkopuoliset ihmiset ja yhteisöt ovat tärkeässä 
roolissa. Vertaisuus, olkoot se sitten vanhemmuusvertaisuutta yleensä tai sitten 

nimenomaan vammaisten vanhempien keskinäistä vertaisuutta, on kertomuksissa läsnä 
sekä olemassa olevana että poissaolevana mutta kaivattuna asiana.  Vanhemmat ovat 

ottaneet osaa niin perhekerhoihin kuin vammaisille vanhemmille tarkoitettuihin ryhmiin. 

Vanhemmat ovat löytäneet keskustelukumppaneita toisista vanhemmista niin 

hiekkalaatikkojen reunamilta kuin myös internetin ja erityisesti sosiaalisen median kautta 

muodostetuista verkostoista. Eräs vanhempi kertoo nettikeskusteluiden olevan etupäässä 
vinkkien jakamista lapsiperheen arjessa luovimiseksi. Toisaalta vertaisuutta kaivataan 

paikoin enemmän kuin sitä on koettu saadun. Asiaan voi vaikuttaa jo esimerkiksi 

perhekerhojen lapsen päiväunirytmiin sopeutumattomat järjestämisajat 

 

Vertaistoiminnan keskeisiä merkityksiä on muun muassa kokemusten jakaminen ja vaihto 

sellaisten ihmisten kesken, joilla on yhtälailla ymmärrystä tuosta toisenlaisesta tiedosta. 

Lisäksi merkityksellistä on henkilön identiteetin selkiytyminen ja vahvistuminen siinä 
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merkityksessä että ryhmäläiset voivat kertomusten kautta luoda omia mallitarinoita, joiden 

avulla elämä tulee itselle oikeutetuksi ja ymmärretyksi, yhteisöön ja yhteiskuntaan 

mahtuviksi ja näitä muuttaviksi. Ryhmän avulla mahdollistuu myös omien voimavarojen 

löytäminen ja tunnistaminen. (Jyrkämä 2010, 26.) Täten vertaisten avulla ja yhdessä luodut 

tarinat mahdollistavat toisenlaisen tarinan ja tiedon synnyn. Tällöin muodostuu ikään kuin 

uusi tietämisen ja siitä kertomisen tapa. Vertaistoiminnan kautta siis kulttuuriset 

mallitarinat voivat saada vastatarinoita jolloin muodostuu toisia tarinoita. (kts. esim. 

Jokinen ym., 2004) Toisaalta vastapuhe voi luonnollisesti, itsestäänselvästi, liittyä myös 

kulttuurisiin määrittelyihin, joilla ei ole mitään tekemistä vammaisuuden kanssa: 

 

”Ja just se, et poja, poikien pitää olla vahvoja, ne ei saa itkee ja tytöt on kilttejä ja kyllä 
niit on vielä paljon. Ja niistä paljon itse asiassa keskusteltiin sit tän äitiporukans kans, 
joka oltiin siel hiekkalaatikolla, ku meitä oli kuitenkin se seittemän.”  Henrika 
 

Vertaisuuden kokemus voi syntyä myös ei-kasvokkaisessa tai -vastavuoroisessa 

vuorovaikutuksessa. Eräs vanhempi esimerkiksi kertoo kokeneensa tärkeäksi erään 

kolumnistin kirjoitukset erään vammaisjärjestön lehdessä. Yksittäinen äiti kertoi 

kirjoittaneensa aiemmin blogia omasta vanhemmuudestaan, mutta lopetti sen epäasiallisen 

kommentoinnin vuoksi. Äiti koki oman vanhemmuutensa arvostelun nimenomaan hänen 

vammaisuutensa vuoksi raskaaksi ja väsyi argumentoimaan vanhemmuutensa puolesta. 

Toisaalta moni vanhemmista koki arvokkaana esimerkiksi Facebookissa olevat ryhmät, 

joihin saattoi liittyä ja keskustella siellä samassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa. 

Toisaalta esimerkiksi eräs vanhempi pohti sitä, että sosiaalinen media voi nimenomaan 

luoda äitiyden paineita. Ylipäätään sosiaalisen median vaikutus vanhemmuuden ihanteiden 

luomisessa ja siten myös vanhempien itsemäärityksessä tullee kasvamaan, sillä käsitys 

hyvästä vanhemmuudesta, vanhemmuuden mallitarinat, muotoutuvat myös jokapäiväisissä 
ihmisten välisen kommunikaation prosesseissa. Sosiaalinen media on tällä hetkellä hyvin 

läsnä oleva väline tässä. 

 

6.7 Esteettömästi saavutettavissa 

 

Esteettömys on eräänlainen asenteiden ja kulttuurin senhetkisen tilanteen ilmentymä. Se, 

miten selkeästi rakennettu ympäristö on kaikkien yhteiskunnan jäsenen saavutettavissa, 

viestii eittämättä siitä, kenet toivotetaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Haarni 
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(2006) toteaa, että esteettömyyden lisäksi myös palvelujen käytettävyys ja saavutettavuus 

ovat tärkeitä asioita. (mt., 30.) Ympäristön esteettömyys ja asioiden saavutettavuus ovat 

myös asioita, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, miten vammainen ihminen pystyy 

toimimaan arjessaan - myös vanhempana.  

 

Esimerkiksi Malacrida (2012) toteaa, että esteettömyys- ja saavutettavuusnäkökulman 

huomiotta jättäminen on osa vammauttavia käytäntöjä. Se, että vaikkapa leikkipuistot tai 

perhekerhot ovat hankalissa paikoissa, edistää vanhempien sosiaalista eristyneisyyttä 

(mt.,395). Vaikka esteettömyydestä säädetään lailla, ja esimerkiksi YK:n vammaisten 

ihmisten oikeuksia koskevan sopimuksen artikla 9 sisältää toimenpiteitä, joilla ihmisten 

yhdenvertaisuutta edistettäisiin rakennetussa ympäristössä (Lainsäädäntö 
http://www.esteeton.fi/portal/fi/esteettomyys/lainsaadanto/). Toisaalta esteettömyys ei 

sekään ole yksiselitteinen asia, sillä esimerkiksi katukorotukset helpottavat 

näkövammaisten ihmisten liikkumista, mutta vaikeuttavat niiden, jotka liikkuvat 

pyörätuolilla. Täten esteettömyyssuunnittelussa tarvitaan myös kompromisseja (Vehmas 

2005). 

 

Kertomuksissa ilmenee, että esteettömyys sekä toteutuu että ei toteudu. Eräs vanhempi 

kertoo kuinka perhekerho oli järjestetty vanhan rakennuksen yläkerrassa, jonne johti jyrkät 

portaat. Muut kerhon kävijät tarjoutuivat kantamaan lapsen ylös, jotta vanhempi itse saattoi 

nousta kerhotilaan. Vanhemman ei olisi kuitenkaan ollut mahdollistua osallistua toimintaan 

esimerkiksi, mikäli hän olisi käyttänyt pyörätuolia. Erääseen päiväkotiin taas esimerkiksi 

rakennettiin liuska, jotta pyörätuolia käyttävän vanhemman olisi mahdollista kulkea sinne. 

Näkövammaiselle vanhemmalle päänvaivaa aiheutti hänen lapsensa päiväkodin sähköinen 

asiointi- ja tiedotussivusto, sillä se ei ollut yhteensopiva vanhemman käyttämien 

apuvälineiden kanssa, jolloin vanhempi ei voinut käyttää sähköistä asiointia. Lopulta 

sivuston käytöstä luovuttiin päiväkodissa, joskin muista syistä. Joka tapauksessa vanhempi 

koki, että takaisin sähköpostin käyttöön siirtyminen päiväkodin tiedotusasioissa toi 

helpotusta arkeen.  Kaksi vanhempaa kertoo päiväkodissa järjestetyistä juhlista. Niissä 
sekä huolehdittiin siitä, että tapahtumapuitteet eivät estäneet vanhemman sinne 

osanottamista että jätettiin asia huomiotta niin, että vasta palautteen antaminen asiassa sain 

päiväkotia vaihtamaan juhlan esteettömään paikkaan. 
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Suomessa paikkojen saavutettavuuteen vaikuttaa myös vuodenajat. Eräs vanhempi toteaa, 

että talviaika ja se, että teitä ei ollut kunnolla aurattu, mikä taas vaikeutti ulkona 

liikkumista pyörätuolilla, oli osasyy hänen masennukseen sairastumiselleen. Myös Margit 

kertoo talviaikojen kielteisestä vaikutuksesta päivittäiseen liikkumiseensa, vaikka hänen 

esimerkiksi oli välttämätöntä hakea lapsensa joka päivä esikoulusta. Lisäksi hän kertoo 

vammaispalvelujen lyhytnäköiseltä vaikuttavalta sähkömopon säilytysratkaisusta, mikä 
osaltaan sekin eristää häntä talviaikaan kotiin: 

 

Margit: Ja toki onhan se, et en mää enää uskalla talvella itsekseen ulos lähteä. Et tosi 
usein on niitä kelejä, et pitää pysyä sisällä, ku muuten voi tulla pitempi jakso, että on 
pakko pysytellä sisällä ku joku jalka on poikki tai jotain. Et tasapaino on huono tai 
liikkuminen on huonoa, kun on liukasta, niin sit sitä joutuu jättäytymään sit sisälle. Ja 
välillä sitä kävelee tuolla, ku on pakko hakea lapsi - - 
HN: Aivan. Onks ne sit sellasia, että esimerkiks jos ois hiekotettu, niin sitte pystyis 
liikkumaan? 
Margit: Kyllä vaan, kyllä. 
HN: Joo, et se on sitte siitä kiinni. 
Margit: Joo, siitä kiinni. Ja sit jos miettii näitä kaiken maailman niinku liukuestejuttuja, 
joita sais kenkiin, mut ku ne on mahdottomia käyttä, ku kädet ei toimi - - 
 - - 
Margit: - - Ja onhan mulla ollu toi mopo jo pari vuotta 
HN: Joo. Pystyykö sillä sitten liikkumaan liukkaalla talvella tai et? 
Margit: Kyllähän sillä pystyy, mut ongelma siinä talviliikkumisessa on, et mää joudun 
säilyttämään sitä täällä sisällä, niin sit se, et se tuo mukanaan sitä lunta ja sit se lumi 
sulaa tohon parketille, niin se ei oo kauheen toimiva ratkasu.  
HN: Niin niin, et se ei vaan niinku toimi. Joo. 
Margit: Et ku mää toivoin, et mää oisin saanu sellasen tallin ulos. Et emmää tiiä, oliks se 
kustannuskysymys vai mikä, mut ne nimenomaan halus, et mää säilytän sitä sisällä.” 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Olen tutkielmassani selvittänyt sitä, millaista on elää vammaisena vanhempana nyky-

Suomessa sekä toisaalta sitä, miten vammaisen vanhemman tarina elämästään suhteutuu 

joukkoon vallalla olevia vanhemmuuden mallitarinoita. Mallitarinalla tarkoitan tässä 
urautunutta, yhä uudelleen toistettua tarinaa siitä, millainen on hyvä vanhempi. Se 

muotoutuu niin tiedotusvälineissä, kirjallisuudessa kuin lehtien palstoilla, tutkimuksessa ja 

asiantuntijapuheessa (esim. Böök 2001, Hänninen 1999).  Tarkastelen tutkielmassani 

vanhemmuutta sekä yleisesti että isä- ja äitierityisesti. 

 

Tulokset osoittavat, että vammaisten vanhempien kokemukset ovat monenkirjavia eivätkä 

ne luonnollisesti ole automaattisesti typistettävissä yhteen joukkoon. Tällainen typistys 

muun muassa olisi sokea sille tosiasialle, että ihmiset ovat eri tavoin vammaisia, jolloin 

toimintarajoitteiden vaikutus arkeen on monenlaista, jos niiden ylipäätään edes koetaan 

vaikuttavan. Se, millaisia arvostuksia vanhemmuudesta on, vaikuttaa paljon siihen, miten 

omaa vanhemmuuden tarinaansa tuottaa. Olen pyrkinyt tuomaan tutkielmani tulososiossa 

esiin sellaisia asioita ja ilmiöitä, joita aineiston vanhemmat kohtaavat jokapäiväisessä 
elämässään ja joista punoutuu se, mitä vanhemmuudeksi kutsutaan. 

 

Vanhemmuuden eri tarinatyypit ovat eräänlainen läpileikkaus aineistosta: niissä välittyy 

erilaiset tavat olla vanhemmuudessa suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Lisäksi ne 

esittävät erilaisia mahdollisia, joskin uudelleen konstruoituja, vammaisen ihmisen 

elämänkulkuja. Tarinatyyppien kautta todentuu se, että vanhemmuuden mallitarinat ovat 

osa vanhempien sisäistä tarinaa. Ne omaksutaan väistämättä osaksi sitä, miten ollaan 

vanhempia; isejä ja äitejä. Mikäli tarinassa on elementtejä, jotka eivät sulaudu tähän 

kulttuuriseen ymmärrykseen hyvästä vanhemmuudesta tai mikäli itsen ulkopuolinen 

todellisuus esimerkiksi vammaisuutta koskevine stereotyyppeineen ja vammaisen ihmisen 

kategorioineen on ristiriidassa tämän kanssa, neuvottelevat ja vastustavat vanhemmat tätä 

tarinaa – tai yritystä sysätä vanhempi tarinassaan ikään kuin syrjään normienmukaisen 

vanhemmuuden kanssa. Vastatarina ja konfliktitarina ilmentävät tätä. En väsy toistamasta 

esimerkiksi vastapuheen käsitettä, sillä sillä on vanhempien tarinoissa paljon 

käyttövoimaa. Toisaalta esimerkiksi keskustarinassa ei ole tarvetta vastapuheelle, sillä 
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vanhempi sijaitsee tai on sijoitettu vanhemmuudessaan kulttuuriseen keskukseen – tällöin 

vanhemmuuden mallitarina ei tarvitsekaan toisenlaista versiota. Selviytymistarinan suhde 

vanhemmuuden mallitarinan ja vammaisen ihmisen vanhemmuuteen on monimutkaisempi: 

siinä mallitarinaan kiinnittyminen säröytyy elämässä ilmenevien vaikeuksien vuoksi, mutta 

ikään kuin normalisoituu selviytymisen myötä. 

 

Temaattisessa osioissa tulokset osoittavat, että vammaiset vanhemmat kohtaavat sekä 

yksilöinä että yhtenä vähemmistöryhmänä sekä yksityisen että julkisen alueella 

sanallistettua, eksplisiittistä, ja piiloisempaa, rakenteissa olevaa syrjintää, marginalisointia 

ja kategorisointia. Tämä ilmenee esteettömyysnäkökulman huomiotta jättämisenä, auttaja-

ammattilaisten ja viranomaisten sekä muiden ympäristön ihmisten vammaisiin vanhempiin 

kohdistamana, usein tiedon puutteen kautta näyttäytyvänä asenteellisuutena sekä 

vanhemmuuden kielteisinä arviointeina. Toisaalta vanhempien kaikki kokemukset ja 

kohtaamiset eivät suinkaan ole tällaisia ja tasa-arvoinen kohtaaminen todentuu lähes aina 

esimerkiksi vanhemmuuden vertaiskohtaamisissa. Kuitenkin eron niin sanottuun 

tavanomaiseen vanhemmuuteen tekee eräänlaisena jatkuvana olemassa olevana 

mahdollisuutena tulla arvioiduksi ja arvostelluksi vanhemmuudessaan nimenomaan 

vammansa kautta.  

 

Viranomaisten ja auttamisen ammattilaisten roolin tarkasteleminen vaatii hetkeksi asian 

ääreen pysähtymistä. Tulokset siis osoittavat, että vammaiset vanhemmat ovat sen lisäksi, 

että he ovat tulleet kohdelluksi asiantuntevasti ja asiallisesti, myös kohdanneet arviointia 

etenkin päätöksessään hankkia lapsia. Thomas (1997) puhuu riskidiskurssista, jossa 

vammaisia raskaana olevia naisia syyllistetään siitä, että he ottavat riskin saattaa 

maailmaan vammainen lapsi. Thomas toteaa, että laajemmissa lääketieteellisissä ja 

toisaalta myös sosiaalisissa konteksteissa yleensä vammaisen naisen lapsensaanti nähdään 

vältettävänä ja mikäli vammainen nainen saa lapsia, pidetään häntä vastuuttomana ja 

tilannetta epäreiluna lapsen kannalta. (mt., 630-631.) Vaikka lääketieteen näkökulmasta 

asia tulkittaisiin ja selitettäisiin toisin, nähdäkseni myös tuloksissa ilmennyt - myös 

perusteeton - huoli vamman periytyvyydestä sekä sikiöseulontojen ja niitä seuraavien 

selektiivisen abortin teon eetos ja toisaalta ehkäisyyn painostaminen kertovat 

normatiivisesta suhtautumisesta vammaisuuteen yksilön tragediana ja siitä, että 
vammaisuuden yksilömalli on yhä voimissaan oleva vammaisuuden selitysmalli myös niin 
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sanotun virallisen tiedon edustajien joukossa. Lisäksi tulokset osoittivat, että vammaiset 

äidit eivät aina koe raskaudenseurannassaan tai synnytykseen valmistautumisessa saavansa 

riittävää ja asianmukaista hoitoa. 

 

Kohtaamiset viranomaisten ja auttaja-ammattilaisten sekä toisaalta esimerkiksi 

kasvatusinstituutioiden edustajien kanssa paljastavat sen, mitä viralliset instituutiot asiasta 

ajattelevat (Törrönen 2005, 16) Kohtaamiset muodostavat eräänlaisia luokitteluja, tekevät 

näkyviksi esimerkiksi eroja ”tavallisen” ja ”epätavallisen” välillä ja täten ovat osallisina 

kategorioiden muodostamisessa. Kulmala (2003) esittää, että koska luokittelujen vaikutus 

ihmisten elämään on selvä, olisi tärkeää, että auttamistyön ammattilaiset tunnistaisivat 

tämän (mt., 81). 

 

Tarkasteltaessa asiaa lisää, vammaisen omana kokemuksena, tulokset osoittavat että tarve 

luokitteluja vastaan puhumiselle on ilmeinen. Tavallisuuden eetokseksi kuvaamani ilmiö 
kertoo nähdäkseni paljon siitä, että vanhemmat kohtaavat suhteessa ympäristöönsä sekä 
aineettomia että aineellisia muureja, joita tulee vastustaa. Tavallisuuspuheella, 

nimenomaan vanhemmuuden kontekstissa, ikään kuin pyritään kohti kulttuurista keskusta, 

joka on - vaikeasti määriteltävissä olevan tavallinen. Esimerkiksi vammaisia äitejä tutkinut 

Malacrida (2009) toteaa, että vammaisen naisen vanhemmuuden haasteet eivät välttämättä 
ole sijoittuneita vanhemman vartaloon, toisin sanoen toimintakyvyn poikkeavuuteen, vaan 

sosiaalipoliittinen päätöksenteko, normatiiviset järjestykset (esim. se, keillä ja millaisin 

vartaloin on pääsy keskukseen) sekä institutionaaliset käytänteet tekevät ihanteellisen 

äitiyden - siis vallitsevan mallitarinan äitiydestä - saavuttamisen haastavammaksi 

vammaisille naisille.  

 

Isien vähäinen osuus aineistossa ja toisaalta vammaisia ihmisiä koskevan isyystutkimuksen 

olemattomuus aiheuttaa sen, että isyyden tarkastelu samassa mitassa kuin äitiyden ei ole 

ollut mahdollista eikä vammaisen miehen isyydestä yleensä voi täten sanoa paljon. 

Isyystarinoista on paikannettavissa kyllä vanhemmuuden jaetun mallin (esim. Aalto 2004) 

läsnäolo puhuttaessa nykyhetkestä, mutta mielenkiintoisempana pidin kuitenkin tarkastella 

isyyttä vanhemmuutena yleensä, jolloin en, kun se ei sitä vaadi, välttämättä tulososiossa 

korosta sitä, onko kyseessä isän vai äidin kertomaa. Näkisin vammaisten isien osalta 
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tarvetta lisätutkimukselle sillä isäerityisen tutkimuksen vähyys vammaisten ihmisten osalta 

itsessään jo kutsuu tutkimaan asiaa lisää.  

 

Situaatiolla, joka on Lauri Rauhalan (1993) käsite ja jota Hänninen (1999) soveltaa 

tarinallisen kiertokulun mallissa, on yksi mahdollisuus selventää vammaisen vanhemman 

elämää nyky-Suomessa. Elämään vaikuttaa se konkreettinen todellisuus, jossa vammainen 

vanhempi elää. Asuinpaikka ei ole vähämerkityksinen. Tuloksissa ilmenee, että Suomessa 

kuntakohtaiset erot vaikuttavat esimerkiksi vammaispalvelulain takaamien oikeuksien 

toteutumiseen. Samoin rakennettu ympäristö sekä apuvälineystävällisten palveluiden 

saavutettavuus myös digitalisaation aikana vaikuttavat oleellisesti vammaisten vanhempien 

mahdollisuuksiin toimia täysipainoisesti suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. 

Terveydentila tai vammatyyppi ovat samoin seikkoja, jotka ovat olemassa konkreettisessa 

todellisuudessa ja vaikuttavat kyllä elämään, mutta tuloksissa todentuu se, että vammaisen 

ihmisen vanhemmuudessa on vahvasti läsnä ideaalinen todellisuus kulttuuristen käsitysten, 

sosiaalisten normien sekä lakien merkityksessä.  

 

Kenties YK:n Vammaissopimuksen tuleva ratifionti edesvaikuttaa vammaisten ihmisten 

aseman parantamiseen. Toisaalta Teittinen (2000) huomauttaa, että vammaisuus ei ole 

marginaalisena ilmiönä iso uhka yhteiskunnalle, jolloin vammaisia ihmisiä koskevaa 

sosiaalipolitiikka ei pidetä tärkeänä asiana edistää. Hän vertaa tätä Julkusen (1992, 15-20) 

esiin tuomaan sosiaalipolitiikan sukupuolisopimukseen, joka määrittää modernin 

rationaliteetin uhkat naisten ”pienen elämän” riskejä vaarallisemmiksi. (Teittinen 2000, 

178.) Lisäksi Reinikaisen (2007) mukaan lainsäädännön kyky tuoda tasa-arvoa 

vammaisten elämään kyseenalaistuu niin kauan kun vammaisuus nähdään tragediana, 

epäonnena, traagisena, sietämättömänä tilana. Nämä ovat asioita, joita taas kulttuuriset 

käsitykset ja sosiaaliset normit uusintavat. Reinikainen toteaa vielä, että lainsäädännön 

määrittelemät rajat vammaisuudelle vahvistavat osaltaan kyvykkään ja normaalin tärkeyttä 
ja vammaisuuden ja vammaisen subjektin epänormaaliutta. (mt., 50-51.) Tutkielman 

tuloksissa on myös todentunut se kulttuuristen käsitysten voimaa korostava seikka, että 
merkittävä osa yksilön vammaisuuden kokemuksesta syntyy ei-vammaisten ihmisten 

reaktioista vammaista kohtaan.  
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Kulttuuriset käsitykset ja sosiaaliset normit ovat siis juuri niitä, joiden läsnä ollessa 

käydään neuvotteluja marginaalin ja keskuksen paikasta ja suhteesta. Näitä käsityksiä ja 

normeja vanhemmat pyrkivät sekä puheessaan että teoissaan paljolti purkamaan. 

Kärjistäen voisi sanoa, että jo pelkkä lastenhankinta on teko, jolla kulttuurisia käsityksiä 
vammaisuudesta vastustetaan. Lisäksi vanhempien puheessa on paljon näiden 

kategorisointiyritysten vastustamista. Situaation käsite on mielestäni käyttövoimainen 

selittäessään vammaisten ihmisten tilannetta tässä ja nyt. Sellaisenaan se on kuitenkin 

nähdäkseni tarpeettoman liikkumaton ja ottaa tilanteen ikään kuin annettuna. Juuri edellä 
esitetty vastapuhe ja vastaantekeminen tekevät vammaisesta vanhemmasta aktiivisen 

toimijan, joka samalla luo - hitaasti - uutta sisältöä kulttuurisiin käsityksiin ja murtaa 

vallitsevia normeja. Tässä prosessissa myös tutkimuksella on tärkeä sija saattaa tietoa 

eteenpäin. 

 

Aineiston koko ja toisaalta pro gradu -tutkielman rajallisuus aiheuttavat rajaamisen 

ongelman, joka tuli näkyväksi omassa työskentelyprosessissani. Elämäntarinat ja samoin 

haastattelut vanhemmuudesta kutsuivat tutkimaan ja kulkemaan aineiston kanssa välillä 
myös harhapolkuja, lähtemään laajemmaltikin analysoimaan vammaisten ihmisten 

kokemuksia ja elämää Suomessa. Välillä teemat risteilivät niin, että vanhemmuuden 

ulkopuolista elämää ei olisi voinut erottaa vanhemmuudesta, mutta muitakin 

mielenkiintoisia ja sinänsä kerrotuksi tulemisen ansaitsevia sivujuonteita aineistossa oli. 

Yritin parhaani mukaan kuitenkin muistaa pysähtyä ja kääntyä takaisin, jos olin lähdössä 
väärään suuntaan. Toivon, että työstäni välittyy myös se innostus, mitä koin sitä 
tehdessäni. Myönnän, että koin myös epäuskon ja -onnistumisen hetkiä yrittäessäni 

sommitella kaikkia palasia yhteen, niin että jokainen osio löytäisi paikkansa, mitään 

tärkeää ei jäisi sanomatta ja uskaltaisin poistaa kaiken sen, minkä kyllä koen tärkeäksi 

sanoa, mutta mikä ei ole oleellista työni kannalta. 

 

Narratiivisessa ja ylipäätään laadullisesta tutkimusmenetelmässä yhtenä rajoitteena on 

pidetty kertomusten todenperäisyyttä ja sen todentamisen mahdottomuutta ja esimerkiksi 

väärin muistamisen vaaraa. (esim. Kosonen 2009, 287) Lisäksi tutkimuksen lopullinen 

muoto on tulkitsijan kertomuksesta koostama konstruktio, joka sisältää esimerkiksi 

tulkitsijan, siis tutkijan, valitsemat aineisto-otteet eikä siten mitään puhdasta todennettua 

totuutta. Kuitenkaan kertomuksen täyden todenperäisyyden tai oikeinmuistamisen 
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todentaminen ei sinänsä edes ole niin merkityksellistä, sillä narratiivisessa tutkimuksessa 

kertomukset nähdään aikaan ja paikkaan sidoksissa olevina. Lieblich (1998) puhuu 

narratiivisesta totuudesta. Kerrottu kertomus kertoo jo sellaisenaan paljon vailla vaadetta 

sen totuudenperäisyydestä – myös ja etenkin yhteiskunnastamme tässä ajassa. 

 

Työni aiheella ja työlläni ylipäätään on nähdäkseni relevanssia sosiaalityössä, sillä 
ensinnäkin vammaisuus ja vammaisuuden ymmärtämisen tematiikka on melko 

marginaalissa osassa sosiaalityön opetusta, vaikka sosiaalityöntekijät kohtaavat 

perustyössään vammaisia ihmisiä ja vanhempia. Tutkielmani osoittama, useiden 

vammaisten vanhempien kokema rakenteellinen jos ei syrjintä niin ainakin asenteellisuus 

eri sosiaali- ja terveydenhuollon instituutioissa on asia, joka vaatii tarkastelua. Tiedon 

tuottaminen hallinnollisesta ja institutionaalisesta suunnasta vaatii rinnalleen myös 

kokemusperäisen tiedon saavutettavuutta. Kynnys Ry:n laaja tutkimushanke vammaisten 

ihmisten elämästä tuottaa tätä kokemusnäkökulmaa tutkimuksenkin saataville. Omalla 

tutkielmallani, välittämälllä vammaisten ihmisten vanhemmuuden kokemuksia nyky-

Suomesta, toivon parhaimmassa tapauksessa purkavani tutkielman osoittamia osittaisia 

olemassa olevia kulturaalisia käsityksiä vammaisuudesta yksilön henkilökohtaisena 

tragediana ja vammaisten ihmisten vanhemmuudesta niin sanotun normi-ihmisen 

vanhemmuudesta täysin poikkeavana asiana. 

 

Tutkielmaa tehdessäni havaitsin useaan otteeseen sen, myös tekstissäni monta kertaa 

mainitsemani tosiasian, että vammaisten vanhemmuutta koskevaa tutkimusta ja etenkin 

suomenkielistä sellaista on saatavilla hyvin vähän. Siksi aihe yleensä jo kutsuu lisää 
tutkimista osakseen. Oman mielenkiintoni herätti erityisesti vammaisten ihmisten 

kokemukset auttajajärjestelmässä ja se, miten paljon niin sanottu virallinen tieto antaa tilaa 

kokemustiedolle. Millaisia neuvotteluja tilanteissa, joissa vammaisuus vaikuttaa käsillä 
olevaan asiaan tai palveluun, voidaan käydä. Toisaalta se, millä tiedoin esimerkiksi 

työntekijät sosiaali- ja terveyspalveluissa ylipäätään operoivat vammaiserityisissä 
kysymyksissä olisi kiinnostava asia tutkia.  
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LIITTEET 

 

Liite 1 

 

Haastattelukutsu          

      21.10.2013 

Olemme   kaksi sosiaalipsykologian  ja sosiaalityön maisterivaiheen opiskelijaa  ja haemme 

haastateltavia  pro  gradu  ‐tutkielmiimme.  Teemme  pro  gradumme  Kynnys  ry:ssä  

käynnissä  olevan  tutkimushankkeen  “Vammaisten  ihmisten  elämä  Suomessa” 

(http://kynnys.fi/vammaistenelama/)  osana  toteutettavaan  vammaisten  ihmisten 

vanhemmuutta  koskevaan  osatutkimukseen,  jonka  johtajana  toimii  Kynnys  Ry:n 

tutkimuspäällikkö  Matti  Laitinen.  Kysymykset,  joihin  pyrimme  tutkielmissamme 

vastaamaan ovat: 

1. Miten vammaiseksi vanhemmaksi kasvetaan osana elämänkulkua?  

2. Millaista on elää vammaisena vanhempana nykypäivän Suomessa?  

Etsimme  haastateltaviksi  vammaisia  ihmisiä,  joilla  on  alaikäisiä  lapsia.  Haastateltavien 

yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  

Kyseessä  on  elämäkertahaastattelu,  ja  se  toteutetaan  kahdessa  osassa.  Ensimmäisessä 

osassa  keskitytään  yleisesti  elämänkulkuun  ja  elämän  merkittäviin  tapahtumiin. 

Ensimmäisen  haastattelun  pohjalta  tehdään  tiivistelmä,    johon  haastateltava  saa 

halutessaan  vielä  tehdä  muutoksia  ennen  toista  haastatteluosiota.  Toisessa 

haastatteluosiossa  keskitytään  enemmän  vanhemmuuden  teemaan.  Yksi  haastattelu 

kestää arviolta noin kaksi  tuntia.   Tutkimuksen käyttöön  luovutetut haastatteluaineistot 

säilytetään luottamuksellisesti. Ne myös raportoidaan niin, ettei yksittäistä haastateltavaa 

voi tunnistaa. 

Jos  olet  kiinnostunut  jakamaan  omia  kokemuksiasi  ja  osallistumaan  tutkimukseen, 

otathan meihin  yhteyttä mahdollisimman  pian.  Yhteydenotto  ei  sido  tai  velvoita  sinua 

osallistumaan tutkimukseen. Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja meiltä saa lisätietoa 

tutkimuksesta.  Erilaiset  kokemukset  ja  näkemykset ovat  tärkeitä  tutkimuksen  kannalta. 

Haastattelukutsua  saa  myös  välittää  eteenpäin  tutkimukseen  osallistumisesta 

mahdollisesti kiinnostuneille. 

Ystävällisin terveisin, 

 

Helena Nukari helena.m.e.nukari@student.jyu.fi 
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