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Johdanto: Kuka kokee ja mitä kokee?
Simo Vehmas
Tieteellisen tutkimuksen rooli vammaisten ihmisten elämän kannalta on ollut samanaikaisesti
määräävä ja marginaalinen. Toisin sanoen tiede on toiminut osaltaan monien yhteiskunnallisten
järjestelyiden perustana, mutta on samalla ollut kuitenkin hyvin vierasta tavallisille ihmisille. Vammaisuuden tutkimus on tavoittanut lähinnä tiedeyhteisön ja tiettyjen ammattiryhmien, kuten terveydenhuollon ja kasvatusalan edustajia. Tähän on vaikuttanut osaltaan tehty tutkimus, jota on hallinnut pitkään lääketieteellinen suuntautuneisuus. Tiedeyhteisö on siis ensisijaisesti liittoutunut eri
alojen ammattilaisten ennemmin kuin vammaisten itsensä kanssa. Näin ollen on ymmärrettävää,
että vammaiset ovat usein vierastaneet tieteellistä vammaistutkimusta ja suhtautuneet nihkeästi yhteistyöhön tiedeyhteisön kanssa. (Vehmas 2010.)
Vammaisuutta käsittelevää tieteellistä tutkimusta on syytetty nojautumisesta yksilökeskeiseen ajatteluun, jossa vammaisuus on samaistettu yksilön vammoihin. Tällöin tutkimus on tähdännyt lähinnä sellaisten käytäntöjen kehittämiseen, jotka auttaisivat vammaisia selviämään oman ”henkilökohtaisen tragediansa” kanssa mahdollisimman hyvin. Tutkimuksen on nähty keskittyvän
epäolennaisuuksiin, vääristävän vammaisuuden kokemusta sekä olevan turhan vaikeaselkoista ja
vaikeasti lähestyttävää maallikoille. (Barnes & Sheldon 2007: Barnes, Mercer & Shakespeare 1999,
213–214; Oliver 1992, 1996, 139–143.) Jotta tutkimus aidosti palvelisi vammaisia ihmisiä, sen täytyisi keskittyä tarkastelemaan vammaisuutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvänä ilmiönä,
kuunnella ja tuoda esiin vammaisten oma ääni heitä koskevissa asioissa sekä sitoutua edistämään
heidän voimaantumistaan ja tasavertaista yhteiskunnallista osallisuuttaan. Tutkijoiden täytyisi siis
tuoda työssään esille vammaisten henkilökohtaisten kokemusten ja yhteiskunnallisten järjestelyiden yhteys. Ennen kaikkea tutkijoiden tulisi miettiä keihin tai mihin tahoihin he haluavat vaikuttaa tutkimuksellaan. Erityisesti monien vammaisaktivistien mielestä tutkijoiden ensisijaisena tehtävänä on tehdä tutkimusta vammaisia ihmisiä varten ja tarjota käytännöllisiä ratkaisuja heidän
ongelmiinsa. Mikäli tutkimuksesta ei ole suoraa käytännön hyötyä, se on hyödytöntä. (Germon
1998; Mercer 2002; Morris 1992.)
Vammaisaktivistien esittämä kritiikki on monilta osin oikeutettua mutta myös hieman yksipuolista ja lyhytnäköistä. Tutkijoiden tulee toki tiedostaa oman työnsä yhteiskunnalliset vaikutukset ja
poliittinen vastuunsa, mutta ennen kaikkea heidän täytyy olla uskollisia tieteen pelisäännöille. Poliittisten vaikuttimien ohjaama tarkoitushakuinen tutkimus on tieteellisesti kestämätöntä. Tämän
vuoksi myös sen poliittinen käyttöarvo on vähintäänkin kyseenalainen. Näin ollen tutkijoiden tulee ensisijaisesti huolehtia siitä, mikä on totta tai perusteltua unohtamatta tekemänsä tutkimuksen
vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään. Tieteellisiä tekstejä syytetään usein ja aiheellisesti vaikeasti lähestyttäviksi ja vaikeasti ymmärrettäviksi. Tieteellisen raportoinnin pelisääntöjen vuoksi
tutkijoiden tulee kuitenkin suunnata tekstinsä ensisijaisesti muille tiedeyhteisön jäsenille. Tämän
jälkeen he voivat ja heidän tulisi pyrkiä mahdollisuuksien rajoissa raportoimaan tutkimuksistaan
mahdollisimman helppotajuisesti akateemisen yhteisön ulkopuolisille jäsenille olettaen, että tehdyllä tutkimuksella on laajempaa merkitystä. On kuitenkin syytä muistaa, että käsitteellisen ilmaisun kääntäminen yleistajuiseksi tekstiksi on vaikeaa ja työlästä. Lisäksi monia tärkeitä merkitysvivahteita saattaa olla lähes mahdotonta ilmaista yleistajuisesti. Näin ollen on ymmärrettävää miksi
monet tutkijat suhtautuvat vastentahtoisesti tieteen popularisointiin.
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Tämä teos sai alkunsa Suomen Vammaistutkimuksen Seuran hallituksen kokouksessa, jossa harmiteltiin yliopistojen vammaisuutta käsittelevien opinnäytetöiden vaikeaa saatavuutta. Monet mielenkiintoiset tutkimukset pölyttyvät kirjastojen arkistoissa ilman, että muut kuin opiskelijat saavat
käytännössä mahdollisuutta niihin tutustua. Näin syntyi ajatus kokoelmasta, jonka kirjoitukset
perustuisivat vammaisuutta käsitteleviin pro gradu -tutkielmiin. Tarkoituksena oli löytää hyvätasoisia tutkimuksia, joiden aihepiireillä ja käsittelytavoilla voisi olla yleisempää kiinnostavuutta.
Vammaisuudesta on toki tehty opinnäytetöitä Suomen yliopistoissa, mutta suurin osa niistä on aihepiireiltään ja käsittelytavoiltaan hyvin kapea-alaisia ja ne rajoittuvat usein joidenkin hoidollisten
tai pedagogisten toimenpiteiden tarkasteluun. Yleisesti kiinnostavien ja hyvätasoisten pro gradujen
löytäminen oli yllättävän työlästä ja osoitti osaltaan sen, että sosiaalinen vammaistutkimus on Suomessa vielä melko vähäistä, hajanaista ja tasoltaan vähintäänkin vaihtelevaa.
Suomen Vammaistutkimuksen Seuran tarkoituksena on ensisijaisesti yhteiskuntatieteellisen tai sosiaalisen vammaistutkimuksen edistäminen. Tällöin kiinnostuksen kohteena ovat ne lukuisat sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät ja prosessit, joiden kautta vammaisuuden ilmiö viime
kädessä saa muotonsa. Näiden kriteerien perusteella valitsin myös tämän kokoelman kirjoitukset.
Tämän teoksen luvut käsittelevät hyvin erilaisia teemoja, mutta metodisesti ne painottuvat niin sanottuun laadullisen tutkimuksen perinteeseen, jossa käytetään tyypillisesti melko pieniä aineistoja.
Pyrkimyksenä ei ole tuottaa tilastollisesti yleistettävää tietoa vaan pyrkiä yksittäisten kokemusten
perusteelliseen ymmärtämiseen. Tällaisen tutkimuksen avulla pyritään siis saamaan syvempää kuvaa ihmisten kokemusten laadusta.

   ❖❖❖
Kaikkia ihmisiä yhdistää riippuvuus toisista ihmisistä. Yleensä ihmisten elämäntarinoissa painottuvatkin työn ja harrastusten lisäksi läheiset ihmissuhteet. Näin on myös vammaisten ihmisten kohdalla (esim. Saraste 2000, 2001). Mutta mielenkiintoista ja huolestuttavaa on se, että vammaisten
kertomuksissa painottuu usein taistelu byrokratiakoneiston kanssa. Yhteiskunnan eri palvelujärjestelmien tehtävänä on nimenmukaisesti palvella kansalaisia, mutta turhan usein ne enemmänkin
taakoittavat kuin palvelevat vammaisia. Tämä kertoo osaltaan siitä, että yhteiskunta on rakentunut
”normaalien tyrannian” (Silvers 1994) varaan – se on suunniteltu ja rakennettu normaali-ihmisen
ehdoilla, normaali-ihmistä varten (mitä ikinä ”normaali” sitten kulloinkin sattuu tarkoittamaan).
Kirjan ensimmäisessä luvussa Outi Hyvönen tarkastelee vammaisten ja heidän läheistensä kertomuksia vammaispalveluista, arjesta ja eriarvoisuuden kokemuksista. Hänen tutkimuksensa aineistona
olivat vuoden 2003 valtakunnallisen vammaisten vuoden kirjoituskilpailun tekstit, joissa kirjoittajat käsittelivät tärkeinä pitämiään asioita haluamallaan tavalla. Keskeiseksi teemaksi kirjoituksissa
nousi vammaispalveluiden saatavuus ja merkitys vammaisten henkilöiden elämässä. Monien tarinoissa palveluiden vaikea saatavuus tai jopa ilman palveluita jääminen olivat hallitsevassa roolissa. Palvelujärjestelmä koettiin vaikeana ja raskaana. Pelkkä toimeen tuleminen edellyttää jatkuvaa
avustusanomusten täyttämistä, palvelutarpeiden perustelemista ja toimintarajoitusten todistamista.
Joidenkin mielestä vammaisena eläminen suomalaisen yhteiskunnan byrokratiakoneistossa vastaa
täysipäiväistä työtä. Kaiken kaikkiaan monet vammaiset kokevat olevansa eriarvoisessa asemassa
sellaisten perusoikeuksien kuin itsenäisen asumisen ja liikkumisen suhteen. Taistellessaan viranomaisten kanssa elämänsä perusedellytysten toteutumisesta heistä tulee enemmänkin numeroita
tilastoissa kuin omaa elämäänsä ohjaavia subjekteja.
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Teoksen seuraavissa luvuissa keskitytään vammaisuuden kuvauksiin. Lähtökohtana on sosiaaliskonstruktionistinen ajattelutapa, jossa korostetaan kielen, ideoiden ja arvojen merkitystä vammaisuuden rakentajana. Kielenkäyttö ei toisin sanoen vain kuvaa maailmaa, vaan merkityksellistäessään
myös luo sitä. Vammaisuudessa ei tämän näkökulman mukaan ole kyse yksilön biologis-fyysisestä
ominaisuudesta vaan sosiaalisesti tuotetusta ilmiöstä, jonka sisältö riippuu tietystä kulttuurisesta ympäristöstä, sen kielestä, uskomuksista ja arvoista. (Vehmas 2005, 121–124, 2006, 227–229.)
Kaisa Kupari tarkastelee haastavan käyttäytymisen tulkintoja kehitysvamma-alan lehdissä. Haastavalla käyttäytymisellä tarkoitetaan kulttuurisesti ei-hyväksyttävää käytöstä, jonka muut ihmiset
kokevat häiritseväksi tai jopa vaaralliseksi (kuten esimerkiksi itsensä tai muiden fyysinen vahingoittaminen). Erilaisista ei-toivottavista toimintamuodoista tehtyjen tulkintojen tarkastelu luo mielenkiintoisen näkökulman vammaisuuden ilmiön tarkasteluun: miten ja millä perusteilla tietty käytös
määritellään ”haastavaksi”, miten se tulkitaan osaksi vammaisuutta ja miten sen määrittely osaltaan
rakentaa vammaisuuden ilmiötä? Kupari on jäljittänyt lehtien kirjoituksista erilaisia tulkintoja ja
puheentapoja, jotka vaihtelivat lääketieteellisestä ja psykologisesta näkökulmasta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia korostavaan ajattelutapaan. Tällöin tekstit myös tahallisesti tai tahattomasti ajoivat tiettyä tarkoitusperää: joissakin teksteissä haastava käyttäytyminen tulkittiin kehitysvammaisten psyykkisistä tai jopa moraalisista luonteenpiirteistä johtuvaksi häiriökäyttäytymiseksi, kun
joissakin taas korostettiin ympäristön merkitystä haastavan käyttäytymisen synnyssä. Kupari tuokin
esiin, että haastava käyttäytyminen on usein vain jäävuoren huippu, jolloin olennaista on ymmärtää mitä sen taustalla todellisuudessa on.
Vammaisuuden ilmiö rakentuu yksilöiden vuorovaikutuksessa lukuisten yhteiskunnallis-kulttuurisista tekijöiden kanssa. Yksi vammaisuutta rakentava ja vammaisuuden tulkintoihin vaikuttava tekijä on siitä tuotettu kuva kaunokirjallisuudessa, elokuvissa ja mediassa (Vehmas 2005, 132–136).
Esimerkiksi eri taidemuodot osaltaan heijastavat käsityksiä vammaisuudesta mutta samanaikaisesti
myös muokkaavat niitä. Tällöin mediassa ja eri taidemuodoissa tuotetut vammaisuuden kuvaukset
ovat hedelmällinen lähtökohta kulttuurissamme vallitsevien käsitysten analysoimiseen.
Anna Nyqvist on tutkinut vammaisuuden kuvauksia lastenkirjoissa. Hän on analysoinut 30 lapsille suunnattua kaunokirjallista tarinaa pyrkimyksenään paljastaa yleisempiä, aikuisten maailmasta
peräisin olevia ajattelumalleja vammaisuudesta. Lastenkirjat ovat hyvä perusta tällaisten ajattelumallien tarkastelulle, koska kerronnan tapa lapsille on usein hyvin mutkaton ja avoimen moraalisesti latautunut. Lisäksi lastenkirjat ovat yksi tärkeä lasten maailmankuvan muokkaaja. Nyqvist
on jakanut analysoimansa lastenkirjat kolmeen vammaisuustarinaluokkaan: selviytymistarinoihin,
realistisiin tarinoihin ja symbolisiin tarinoihin. Selviytymistarinoissa vammaisuus kuvataan yksilölle
tilana, jonka aiheuttamat kärsimykset ja vastoinkäymiset tarinan henkilö voittaa, tai ainakin oppii
elämään niiden kanssa. Realistiset tarinat taas ovat arkielämän kuvauksia, joissa opettavaiseen sävyyn kerrotaan miten vammainen henkilö selviää elämästä vammastaan huolimatta. Symbolisissa
tarinoissa vammaisuus ja vammaiset ovat välineitä jonkin muun ilmiön tai totuuden ymmärtämisessä. Vammaisuus voi esimerkiksi symboloida ylitsepääsemätöntä kurjuuden tilaa, johon kaikesta
huolimatta Jumalan rakkaus yltää. Näissä tarinoissa pääasiana on usko Jumalaan ja vammaisuus
toimii vain välineenä Jumalan kaikkivaltiuden ymmärtämiseksi. Yhteistä vammaisuuden kuvauksille lastenkirjoissa on yleisesti normaaliuden määrittyminen ehdottomaksi ihmisen normiksi. Vammaisuus on yksilössä oleva, yksilön ongelma.
Kansainvälisessä sosiaalisessa vammaistutkimuksessa on viime vuosina käyty kiivaita teoreettisia
väittelyitä käytännön järjestelyiden taustalla olevista käsityksistä vammaisuuden olemuksesta (esim.
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Oliver 2007; Shakespeare 2006; Thomas 2008; Vehmas 2008). Vammaisuuden määrittelytapojen
nähdään muodostavan perustan yhteiskunnallisille järjestelyille. Jos vammaisuus ymmärretään esimerkiksi yksikön fysiologisista puutteista johtuvana toiminnanrajoituksena, tuntuu kohtuulliselta
keskittyä elimellisten vammojen korjaamiseen tai yksikön toimintakyvyn parantamiseen. Jos taas
vammaisuuden ja vammaisten henkilöiden toiminnanrajoitusten nähdään johtuvan lähinnä yhteiskunnallisesti järjestelyistä ja syrjivistä käytännöistä, tulisi ensisijainen huomio kohdistaa näiden
käytäntöjen muuttamiseen. Teoreettiset kiistat ovat ymmärrettävästi kiivaita, koska uskottavimman
tarinan tuottajan ajatellaan voittavan myös poliittisen taistelun. Tyypillistä näille väittelyille on jonkin määräävässä asemassa olevan käsityksen kritisointi tai puolustaminen. Lääketiede on edelleen
hallitseva viitekehys esimerkiksi vammaispalveluiden toteutuksessa. Sen sijaan sosiaalisen vammaistutkimuksen piirissä tietyistä sosiologisista oletuksista on tullut poliittisen korrektiuden mittareita. Tällöin elimellisten vammojen merkityksestä tai niiden aiheuttamista ongelmista vammaisille
on tullut lähes kiellettyjä aiheita, koska ne tulkitaan helposti osaksi yksipuolista lääketieteellistä ja
sortavaa mielenlaatua. Sen sijaan esimerkiksi autismin tai vaikkapa niin sanottujen käytöshäiriöiden kohdalla lääketiede on muodostunut myös poliittisesti korrektiksi lähestymistavaksi käyttäytymisen ongelmien ymmärtämiseen osittain ehkä siksi, että se vapauttaa vanhemmat ja heidän lapsensa moraalisesta vastuusta: lapsen käyttäytymisen häiriössä ei olekaan kyse hänen moraalisten
luonteenpiirteidensä viallisuudesta eikä se johdu vanhempien antamasta huonosta kasvatuksesta
vaan esimerkiksi aivojen välittäjäaineista (Tait 2006; Vehmas 2009a).
Toni Salmivuori keskittyy analysoimaan kirjoituksessaan viimeisten vuosikymmenten aikana käytyä keskustelua autismin syistä. Hän tarttuu arkaluonteiseen kysymykseen vanhempien, erityisesti äitien, mahdolliseen osuuteen autismin synnyssä ja tarkastelee sitä suhteessa yhteiskunnalliseen
ilmapiiriin, jossa medikalismi on joissain tapauksissa luonut perustan myös poliittiselle korrektiudelle. Aluksi Salmivuori esittelee 1900-luvun puolivälin jälkeisiä psykodynaamisia selitysmalleja,
joissa autismi selitetään äidin ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen ongelmista johtuvaksi psyykkiseksi vaurioksi. Näitä teoreettisia malleja on arvosteltu ankarasti erityisesti feministisen liikkeen
parissa. Feministisen kritiikin mukaan suurten yhteiskunnallisten mullistusten, kuten teollistumisen
tai maailmansotien lapsille aiheuttamista kärsimyksistä on yksipuolisesti syyllistetty äidit. Psykodynaamiset autismin selitysmallit ovat yksi tämän patriarkaalisen ylivallan ilmentymä. Feministinen
kritiikki on ollut linjassa yleisen yhteiskunnallisen ilmapiirin ja poliittisen korrektiuden kanssa, jolloin kaikenlaiset teoriat, jotka saattavat syyllistää vanhempia, leimataan automaattisesti epäpäteviksi. Näin ollen autismin (ja monien muiden persoonallisuuden piirteiden ja käyttäytymismuotojen
selitysten) lähes kyseenalaistamattomaksi perustaksi ovat muodostuneet neuropsykiatriset, lääketieteelliset ja muut tutkimussuuntaukset, jotka pyrkivät paikantamaan autismin alkuperän ihmisen
fysiologiaan. Salmivuori kuitenkin peräänkuuluttaa tasapainoista keskustelua, joka ottaa huomioon niin fyysiset kuin ympäristöllisetkin tekijät. Tällöin lapsen ja vanhempien kiintymyssuhteen
ongelmia ei tule automaattisesti sivuuttaa pyrittäessä ymmärtämään autismia.
Toinen poliittisesti, emotionaalisesti ja eettisesti hyvin arkaluonteinen kysymys on vammaisuuden
ehkäiseminen sikiöseulontojen ja niihin perustuvien raskauden keskeytysten avulla. Vanhempien
oikeudesta päättää lasten hankkimisen ehdoistaan on tullut useimmissa länsimaissa lähes luovuttamaton periaate sillä seurauksella, että vanhempien lisääntymiseen liittyvien päätösten arvioiminen saati arvosteleminen on lähtökohtaisesti arveluttavaa. Autonomian kunnioittaminen on myös
vammaisliikkeen yksi perustavista arvoista mutta suhtautuminen sikiöseulontoihin ja selektiivisiin
abortteihin on kuitenkin liikkeen piirissä hyvin kriittinen. Monet vammaiset kokevat, että selektiivisiin abortteihin sisältyy viesti, jonka mukaan vammaiset ovat ei-toivottuja ja vähemmän arvokkaita kuin muut ihmiset. Länsimaissa nähdään yleisesti esimerkiksi tyttösikiöiden systemaattinen
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abortoiminen naisten syrjintää ylläpitävänä ja edistävänä käytäntönä. Näin voidaan perustellusti
ajatella tilanteen olevan myös useiden sikiön vammaan perustuvien aborttien kohdalla. Poliittisen
ja eettisen vaakakupin toisella puolella on kuitenkin naisten itsemääräämisoikeus omasta raskaudestaan, jota pidetään syystä terveydenhuollon käytäntöjen ohjenuorana. Keskeiseksi kysymykseksi
onkin noussut raskaudenaikaisen neuvonnan ja sikiöseulontakäytäntöjen luonne: kunnioittavatko
ne aidosti naisten itsemääräämisoikeutta antamalla monipuolista ja todenmukaista informaatiota
vammaisten ja heidän perheidensä elämästä? (Esim. Vehmas 2005, 194–214.)
Katriina Koponen ja Kaisa Laaksonen selvittivät tutkimuksessaan vanhempien ja terveydenhuollon henkilökunnan toimijuuden rakentumista niiden äitien kertomuksissa, jotka olivat päätyneet
raskaudenkeskeytykseen sikiövaurion perusteella. Toisin sanoen millaisiksi naisten kertomuksissa
vanhempien ja henkilökunnan toiminta rakentui: millaiset asiat rajoittivat päätöksentekoa, kuinka harkittua ja tarkoituksellista eri osapuolten toiminta oli? Tekstien perusteella vanhemmilla oli
vahva rooli päätöksenteossa kun taas henkilökunnalle jäi vastuu tiedonannosta ja raskauden keskeytystä koskeneista toimenpiteistä. Äitien kertomuksista välittyy kuitenkin kokemus siitä, ettei
työnjako toteutunut aina parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti äidit kokivat, että he jäivät yksin päätöksensä jälkeen. Kaikki tutkimukseen osallistuneet naiset olivat keskeyttäneet raskautensa
sellaisen vamman perusteella, joka olisi aiheuttanut sikiön tai lapsen kuoleman. Tästä huolimatta
naiset epäröivät Koposen ja Laaksosen tutkimukseen osallistumista, koska he pelkäsivät heidän tarinoidensa käyttämistä sikiötutkimusten, selektiivisten aborttien ja siten myös heidän omien valintojensa arvostelemiseen. Tämän perusteella voi vain arvailla niiden naisten ristiriitaisia ajatuksia
ja tunteita, jotka ovat keskeyttäneet raskautensa jonkin lievemmän vamman, kuten Downin syndrooman perusteella.
Sosiaalisen vammaistutkimuksen yksi keskeisiä teesejä on se, että vammaisuudessa on kyse yhteiskunnallisesta syrjinnästä, joka koostuu asenteista ja uskomuksista sekä yhteiskunnallisista käytännöistä ja rakenteista. Vammaisuus on tässä mielessä verrannollinen esimerkiksi sukupuoleen, rotuun (tai etniseen taustaan) ja seksuaaliseen suuntautuneisuuteen: sukupuoleen perustuva syrjintä
on seksismiä, rotuun perustuva rasismia, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen perustuva heteroseksismiä ja elimelliseen vammaan perustuva disabilismia (engl. disablism, Thomas 2007, 13–14).
Yhteiskunnallinen syrjintä toteutuu ja uusiutuu lukuisissa eri instituutioissa, joista yksi keskeinen
on koululaitos. Perinteisesti vammaiset oppilaat on sijoitettu erityisluokkiin ja –kouluihin, joiden
kautta he ovat joutuneet sekä koulutuksellisesti että sosiaalisesti eristyksiin ikätovereistaan. Monet
vammaistutkijat ja -aktivistit näkevätkin erillisen erityisopetuksen olevan ristiriidassa demokratian
ja tasa-arvon periaatteiden kanssa. Tästä huolimatta erityisopetuksella sen eri muodoissaan on ollut jo pitkään melko kiistaton asema koululaitoksessa ja myös lainsäätäjien keskuudessa. Paineet
kaikille yhteisen koulun kehittämiseksi kasvavat jatkuvasti vaikka käsitykset sen mahdollisuudesta
toimia käytännössä vaihtelevatkin (Moberg & Savolainen 2009).
Jaana Rossi tarkastelee luvussaan erityisopetuksen perusteluja ja oikeutusta Suomen valtiopäiväpuheiden valossa. Rossi on analysoinut 40 vuoden aikana (1963-2002) käydyt täysistuntokeskustelut liittyen merkittäviin lakimuutoksiin, selontekoihin tai muihin koulutuspolitiikan vaiheisiin.
Ajanjakso on koulutuspoliittisesti merkittävä, sillä tänä aikana toteutui peruskoulu sekä joukko
laajoja muutoksia koululaeissa. Koulutuspoliittista valtiopäiväpuhetta on hallinnut eri vuosikymmeninä kysymys oppilaiden valikoinnista eri opetusmuotoihin. Keskusteluissa on esiintynyt kahta
eri painotusta oppilaiden koulutusuraa koskien: perimän ja ympäristön merkitystä korostavat puheentavat. Ensimmäinen kanta heijastaa konservatiivista koulutuksellista tasa-arvokäsitystä, jonka mukaan yksilön kyvyt ovat synnynnäisiä. Ympäristön osuutta korostava puhe taas on lähellä
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liberaalia tasa-arvokäsitystä, jossa koulujärjestelmän tehtävänä nähdään olevan kaikkien niiden
esteiden poistaminen, jotka estävät eri sosiaaliluokkiin kuuluvien lasten tasavertaiset koulunkäyntimahdollisuudet. Painotuseroista riippuen oppilaiden kykyprofiilin nähdään olevan peruste joko
oppilaiden erilliselle tai yhteiselle opetukselle. Erityisopetuksesta on kuitenkin tullut puoluekannasta riippumatta yleisesti hyväksytty opettamisen, eriyttämisen ja valikoinnin muoto, koska sen
ajatellaan olevan tuloksellista.
Toinen keskeinen ja joidenkin mielestä keskeisin vammaiset yhteiskunnallisesta osallisuudesta
ulossulkeva instituutio on työ. Erityisesti brittiläisessä keskustelussa on korostettu työllistymisen
olevan vammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumisen kulmakivi johtuen sen keskeisestä
asemasta länsimaisessa yhteiskuntajärjestyksessä. Sulkemalla vammaiset ulos palkkatyöstä, heiltä
evätään mahdollisuus itsenäiseen toimeentuloon ja vaikeutetaan sosiaalisten verkostojen luomista
sekä terveen itsetunnon ja minäkäsityksen rakentamista. Vammaisten asema työmarkkinoilla on
ollut ja on edelleen hyvin heikko. Tähän ovat syynä lukuisat fyysiset ja asenteelliset esteet. (Vehmas
2005, 129–131.) Luonnollisesti vamman laadulla on oma vaikutuksensa henkilön työllistymisen
kannalta, jolloin esimerkiksi liikuntavammaisten työllistymiseen vaikuttavat tekijät voivat olla erilaisia kuin kehitysvammaisten. Tästä huolimatta olisi väärin niputtaa ihmiset vamman perusteella
tiettyihin ryhmiin. Fysiologisesta samankaltaisuudesta huolimatta jonkin vamman vaikutukset ihmisten työllistymiseen ja elämään yleensä ovat hyvin yksilölliset.
Maija Somerkivi luo kirjoituksessaan katsauksen näkövammaisten henkilöiden käsityksiin 1930- ja
1960-luvuilla eri ammateista ja toimeentulosta yleensä. Somerkiven tarkastelu perustuu näkövammaisten omien aikakauslehtien kirjoituksiin. Erityisesti 1930-luvulla näkövammaiset pitivät vammaansa esteenä useimpiin ammatteihin. Työttömyysaste olikin tuolloin heidän keskuudessaan hyvin korkea. Vuonna 1934 vain 33 % työikäisistä näkövammaisista kävi ansiotöissä, ja suurin osa
heistä työskenteli käsityöläisinä, hierojina tai maatalous- ja kotitöissä. Sopivien töiden vähäisyyttä
pidettiin ikävänä mutta väistämättömänä seurauksena heidän vammastaan. 1960-luvulla asenteet
kuitenkin muuttuivat ja näkövamman ei enää ajateltu tekevän henkilöstä automaattisesti kykenemätöntä tuottavaan ja mielekkääseen työhön. Asenteiden muutos ilmeni käytännössä kuitenkin hitaasti. Monet työnantajat suhtautuivat epäluuloisesti vammaisiin työnhakijoihin ja monet näkövammaiset kokivatkin, että heidän piti olla parempia kuin näkevien työnhakijoiden saadakseen töitä.
Ammattivalikoima laajeni samalla kun ammatillinen koulutus eriytettiin sokeainkouluista, joissa
oli keskitytty valmistamaan näkövammaisia lähinnä perinteisiin käsityöammatteihin. Työmarkkinoiden vähittäinen avautuminen ei kuitenkaan johtanut sen suurempaan työtyytyväisyyteen, sillä
työtehtävät koettiin turhan helppoina ja etenemismahdollisuudet työuralla huonoina.
Yksi sosiaalisen vammaistutkimuksen ongelmista on se, millä perusteilla tietyt ilmiöt, ominaisuudet ja ihmiset luetaan vammaisuuden ja siten myös vammaistutkimuksen piiriin. Voidaanko esimerkiksi mielenterveyden ongelmat lukea osaksi vammaisuuden ilmiötä niin kuin yhä enenevässä
määrin tehdään? (Beresford 2000; Kristiansen 2004.) Entä jos mielenterveyskuntoutujat itse eivät
halua tulla leimatuksi vammaisiksi? Yksi tässä mielessä mielenkiintoinen ihmisryhmä on kuurot,
jotka eivät usein lue itseään vammaiseksi vaan kielelliseksi vähemmistöksi. Kuurojen ihmisten
määrä on vähenemässä teknologian nopeasta kehittymisestä johtuen. Monet syntymäkuurot lapset
voivat tulla vaihtelevissa määrin kuuleviksi sisäkorvaistutteen avulla. Ideaalitapauksessa tällaisella lapsella on pääsy sekä kuurojen että kuulevien maailmaan. Kysymys on kuitenkin emotionaalisesti ja eettisesti hankala. Kuurot kokevat istutteen ymmärrettävästi uhkana omalle kulttuurilleen
ja identiteetilleen. Lisäksi istutteen vaikutuksista lasten hyvinvointiin on erimielisyyksiä. Ja ennen
kaikkea: onko mitään päteviä syitä pitää kuuroutta vammana tai yleensäkään haittana? (Häyry
2009; Kermit 2009.)
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Maija Lauronen paneutuu artikkelissaan sisäkorvaistutteen osuuteen nuoren henkilön identiteetin
rakentumisessa. Hän selvitti tutkimuksessaan miten nuori kokee sijoittuvansa kuulevien ja kuurojen kulttuuriin. Haastatelluista nuorista yksi koki olevansa kuuro ja hänen ensisijainen kommunikaatiovälineensä oli viittomakieli. Kaksi muuta identifioituivat huonokuuloisiksi ja käyttivät ensisijaisesti puhuttua suomen kieltä. Identiteetin muodostumisen kannalta keskeinen tekijä näyttää
Laurosen tutkimuksen perusteella olevan nuoren koulu- ja kielivalinta. Kuurojen koulussa istutetta käyttävä lapsi ja nuori samaistuu ensisijaisesti kuurojen kulttuuriin. Tällaisen nuoren suhde sisäkorvakojeeseen onkin kahtalainen: toisaalta koje mahdollistaa liittymisen kuulevien yhteisöön,
toisaalta monet kuurot suhtautuvat kojetta käyttävään nuoreen epäilevästi ja jopa tuomitsevasti.
Tässä tutkimuksessa haastateltu nuori piilottikin oman istutteensa ollessaan kuurojen keskuudessa
ja hänen ajatuksensa kojeen hyödystä olivat ristiriitaiset. Yleisopetuksessa opiskelleet nuoret sen sijaan kokivat olevansa ensisijaisesti huonokuuloisia kuulevien yhteisön jäseniä. Heille kuulokojeen
merkitys oli pelkästään myönteinen.

  ❖❖❖
Toivon tämän teoksen osaltaan tuovan esille vammaisten ihmisten omakohtaisia kokemuksia yhteiskunnassamme sekä valaisevan niitä kulttuurisia lähteitä ja mekanismeja, jotka muokkaavat käsityksiämme vammaisuudesta. Vammaisia on pyritty auttamaan kautta aikojen, mutta liian usein
nämä hyväntahtoiset pyrkimykset ovat epäonnistuneet. Tämä on usein johtunut yksinkertaisesti siitä,
että jokin vahva ammatillinen tai maailmankatsomuksellinen käsitys on estänyt vammaisten oman
äänen aidon kuuntelemisen. Niinpä vammaisia on kautta aikojen pyritty parantamaan uskonnollisiin uskomuksiin tai lääketieteelliseen tietoon nojautuen. Näistä pyrkimyksistä on kuitenkin usein
ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Vammaiset kun eivät yleensä unelmoi omakohtaisesta ihmeparantumisesta, mutta kylläkin yhteiskunnasta, jossa ei tarvitsisi unelmoida ihmeparantumisesta.
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Vammaisten kertomuksia arjestaan
Outi Hyvönen
Johdanto
Tarkastelen kirjoituksessani vammaisten ja heidän läheistensä kertomuksia vammaispalveluiden
saatavuudesta ja siitä, mitä tukien ja palveluiden saamiseksi käytännössä joutuu tekemään. Palveluiden saatavuuden eteen tehtävä työ määrittelee pitkälti vammaisen ihmisen arjen elämää ja sitä
kautta hänen käsityksiään itsestään yhteiskunnan jäsenenä.
Tutkimuksellani haluan tuoda esiin vammaisen itsensä äänen, joka turhan usein ei tule kuulluksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Vammaisen asioista keskusteltaessa vielä edelleenkin vammainen
itse kokee olevansa sivustakatsojan roolissa. Kiinnostukseni aihetta kohtaan on kypsynyt hiljalleen
vuosien aikana toimiessani kahdessa eri vammaisjärjestössä ja sitä kautta vammaisten ja heidän läheistensä kokemuksia kuunnellessa. Usein ongelmat tuntuvat liittyvän käytännön vaikeuksiin saada
apua, tietoa ja tukea. Vammaispalvelulaki takaa monia etuja ja helpotuksia vammaisen elämään,
mutta käytännön kokemukset näistä palveluista ja varsinkin niiden saatavuudesta ovat usein ristiriidassa lain lupausten kanssa. Tämä ristiriita on se, mitä tutkimuksellani halusin selvittää.
Universalismin periaatteen mukaan usein uskotaan, että kaikista kansalaisista huolehditaan tasavertaisesti, mutta todellisuus ei aina näin kuitenkaan kertomusten perusteella ole. Lain takaamien
tukien ja palveluiden saanti ei ole itsestään selvää. Vuodesta toiseen on todistettava vammaisuutensa ja toimintarajoitteensa ja sen jälkeen anottava lain takaamia tukia ja palveluja. Usein palvelu sitten saavutetaan vasta valitusten ja jopa oikeusprosessien kautta. Universalismi, kuten ei mikään muukaan periaate, ole malliltaan täydellinen eikä se toteudu kaikissa järjestelmän osissa eikä
sovellu kaikkeen. Terveillä ihmisillä on usein se käsitys, että sosiaaliset tuet, palvelut ja kuntoutus
tulevat automaattisesti vammaisen ihmisen elämän helpotukseksi.
Aineistonani on valtakunnallisen vammaisten vuoden 2003 kirjoituskilpailun työt ja näissä vammaisten kertomukset elämästään ovat hyvin yksilöllisiä. Monet vaikeudet tuntuvat olevan jopa paikkakuntasidonnaisia, mutta silti kertomuksista löytyy tekijöitä, tilanteita ja vaikeuksia, jotka ovat
yhteisiä useille vammaisille ja heidän omaisilleen.

Tutkimusaineistona elämänkertakirjoitukset
Tutkimukseni aiheena on vammaisen itsensä tai hänen läheisensä kertomukset vammaisen elämästä ja aihetta peilaan yhteiskunnan lupaamien tukipalveluiden ja niiden saatavuuden kautta.
Tuilla ja palveluilla on suuri merkitys siihen, millaiseksi vammaiset kokevat itsensä ja elämänsä.
Tarkastelen tutkimuksessani seuraavia kysymyksiä: (1) vammaisten kertomukset palveluista ja palveluiden käyttämisestä sekä (2) kertomukset vammaisen arjesta.
Aineistonani on vammaisten vuoden 2003 kirjoituskilpailun työt, joissa kuvataan vammaisen ihmisen tai hänen läheisensä arkipäivän elämää. Tarkastelen vammaisten tai heidän läheistensä kokemuksia juuri vammaispalveluiden saavutettavuuden kautta, koska palvelut ja niiden eteen tehtävä
työ ovat keskeinen osa vammaisen ihmisen tai hänen läheisensä elämää. Kokemuksellisen vammaistutkimuksen pioneeri Morris (2001) on tuonut tutkimuksillaan näkyväksi muun muassa mui-
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den ihmisten sosiaalisten asenteiden merkitystä sille, minkä arvoiseksi vammaiset ihmiset itsensä
tuntevat. Vammaispalveluiden tarkoituksena on kompensoida ihmisten vammasta aiheutuvia haittoja ja siten taata tasa-arvoinen elämä vammasta riippumatta.
Hyvinvointipalveluissa asiakkaan oma kokemus ja siihen perustuva kokemusasiantuntijuus ovat
myös hyödyllisiä ja työskentelyä edistäviä asioita, jos ne otetaan käyttöön ammatillisen asiantuntijuuden rinnalle. (Metteri 2004, 27.) Foucaultin käsite vastamuisti (Foucault 1998; Ojakangas 1998)
viittaa siihen, että kansalaiset, tavalliset ihmiset, kokevat ja muistavat asiat toisin, kuin mitä virallinen historiankirjoitus tai virallisesti julkistettu totuus kertoo. Sosiaalisten instituutioiden tuottama
tieto ihmisten sosiaalisista kohtaloista määrittyy erilaisten asiantuntijuustulkintojen ja monenlaisten määrämittaisten seulojen kautta, jolloin tiedosta seuloutuu pois henkilökohtaisesti merkityksellinen tai näihin seuloihin sopimaton aines.
Vuosi 2003 oli Euroopan vammaisten vuosi ja valtakunnallinen vammaisneuvosto halusi juhlistaa vuotta julistamalla syksyllä 2002 kirjoituskilpailun vammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen.
Kilpailuun lähetettiin kaikkiaan 318 kirjoitusta. Kilpailuun toivottiin tekstejä, jotka kertovat vammaisten ihmisten arjesta joko asianomaisten itsensä tai heidän läheisten kokemina. Kilpailuun osallistuivat eri tavoin vammaiset ihmiset sekä syntymästään saakka vammaiset henkilöt että myöhemmällä iällä vammautuneet. Äidit, isät, siskot, veljet, aviopuolisot ja muut kanssaihmiset lähettivät
kilpailuun tekstejään. Teksteistä koottiin antologia ”Ei enempää kuin elämä”, joka on läpileikkaus
kirjoituskilpailusta.
Tekstit ovat vapaasti kirjoitettuja. Jokainen on itse aiheen pohjalta kirjoittanut niistä asioista, joita pitää elämässään tärkeinä ja keskeisinä. Haastattelija ei ole päässyt vaikuttamaan kirjoituksiin.
Merkillepantavaa on se, miten vammaispalvelut ja niiden saavutettavuus ovat kuitenkin keskeinen
osa vammaisen ja hänen läheisensä elämää, sillä niin paljon näistä asioista elämänkertakirjoituksissa kirjoitetaan. Monessa kirjoituksessa vammaispalveluiden vaikea tavoitettavuus ja ilman palveluita jääminen ovat nousseet keskeisimmiksi asioiksi vammaista ja hänen elämäänsä koskevissa kertomuksissa. Käytän työssäni subjektiivisen elämänkerran käsitettä, jolloin tutkittava kertoo
itsestään vapaamuotoisesti valitsemiaan asioita. Siinä yksilö tarkastelee omaa elettyä elämäänsä
ja tuo esiin niitä asioita ja kokemuksia, joita pitää tärkeinä, merkittävinä ja kertomisen arvoisina
omassa elämässään. Monissa elämänkerroissa yksilöllisten elämänkokemusten lisäksi on kuvattu
myös yksilön elämän taustalla olevaa yhteiskuntaa ja sen muutoksia.
Ihmiset tekevät elämänsuunnitelmiaan suhteessa yhteiskuntaan ja sen arvojärjestelmien muutoksiin. Elämänkertatutkimuksessa on mahdollista nähdä yksilön ja yhteiskunnan suhde dialektisena.
Ihminen muodostaa identiteettinsä suhteessa yhteiskuntaan ja ihmisten tulkintojen ja toimintojen
muutokset muuttavat yhteiskunnan arvojärjestelmiä. Tässä varsinkin tulee esille ihmisen elämän
prosessiluontoisuus. (Syrjälä & Numminen 1988, 66–67.)
Tämän aineiston kohdalla voi tietenkin pohtia, minkä tyyppiset ihmiset ovat kirjoituskilpailuun
osallistuneet. Onko osallistumisen tarve ollut suurempi niillä, jotka ovat erityisesti kokeneet palvelujärjestelmän epäoikeudenmukaisena? Ovatko taas ihmiset, jotka kokevat elämänsä jokseenkin
hyväksi, jääneet kilpailun ulkopuolelle, koska eivät ole kokeneet tarvetta tuoda asioitaan esiin? Toisaalta voi tietenkin miettiä, että ovatko ne ihmiset, jotka ovat todella väsyneet arkipäivän vaikeuksiinsa jättäneet kokonaan osallistumatta kilpailuun, koska ovat tavallaan jo luovuttaneet. Uskoisin
kuitenkin, että kirjoitukset ovat läpileikkaus tämän ajan vammaisen ihmisen elämästä.
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Kirjoitukset poikkeavat toisistaan esimerkiksi sen suhteen, onko ihminen syntymästään saakka
vammainen vai onko hän vammautunut myöhemmällä iällä. Myöhemmällä iällä vammautuneet
kertovat, kuinka yllätyksenä tulee se, että palvelut, tuet ja tieto ei tule automaattisesti vammaisen
avuksi, vaan kaikesta on itse otettava selvää ja tehtävä työtä tukien saamiseksi. Syntymästään saakka vammaiset taas peilaavat elämäänsä pitemmällä aikavälillä ja kertovat usein lapsuudessa koetuista kovista kokemuksistaan erilaisena olemisesta. Aineisto on hyvin moninainen ja paljon kerrotaan myös yksinäisyydestä, yksityisyyden puutteesta, parisuhteesta ja siitä, kun puoliso joutuu
omaishoitajan rooliin sekä lasten vammaisuudesta ja vanhempien tuskasta.
Kirjoittajat ovat kirjoittaneet tarinansa tietoisina siitä, että ne luetaan ja osa jopa julkaistaan. Vilkko (1988, 84) käyttääkin käsitettä kirjoittava subjekti, jolla hän tarkoittaa tarinan kirjoittajan luomaa,
lukijan tekstissä kohtaamaa henkilöhahmoa, joka on asettunut oletetun vastaanottajan kanssa vuorovaikutussuhteeseen. Useasta kirjoituksesta näkyy myös se, että kirjoitukset on kirjoitettu siinä
toivossa, että niistä olisi jotakin hyötyä vammaisten asemaan tulevaisuudessa. Osa kirjoituksista
on kirjoitettu, että edes kerrankin joku jossakin kuulisi vammaisen äänen.
Luokittelin tekstejä aihealueiden mukaan ja poimin niistä kuvaavimmat työhöni. Joskus tässä yhteydessä puhutaan teoreettisesta otannasta. Kyse ei oikeastaan ole otannasta vaan harkinnanvaraisesta näytteestä. Tutkittavat valitaan alun alkaen harkinnanvaraisesti sillä perusteella, että näiden
voidaan odottaa tuovan esille tutkittavan asian olennaiset piirteet. Aineiston valinnassa noudatetaan tarkoituksenmukaisuusperiaatetta, tarkoituksenmukaisuutta tutkimuksen ongelmanasettelun ja
tavoitteiden kannalta eikä tilastollisen edustavuuden periaatetta. (Raunio 1999, 327–328.) Havaintojen yhdistäminen yhteisiä piirteitä etsimällä ei kuitenkaan tarkoita, että laadulliseen analyysiin
kuuluvan pelkistämisen tavoitteena olisi määritellä tyyppitapauksia tai keskivertoyksilöitä (Alasuutari 1994, 31). Yhdistämisen jälkeen pyrin tulkitsemaan tuloksia ja käytettävissä olevien vihjeiden
pohjalta teen merkitystulkintaa tutkittavasta ilmiöstä.

Kokemuksia vammaispalveluista
Vammaisen ihmisen yhteiskuntaan integroituminen ei ole käytännön tasolla yksiselitteinen asia.
Vammaispalveluiden tavoitteena on helpottaa vammaisen ihmisen elämää ja näin auttaa häntä sopeutumaan vammaansa ja integroitumaan yhteiskuntaan. Vammaisten ja heidän läheistensä kirjoituksista käy selvästi ilmi, että arjen käytännöissä on ongelmia. Järjestelmä itsessään koetaan vaikeana ja raskaana. Vammaisen ihmisen arkipäivän selviytymistä on tutkittu vähän. Vähän on tutkittu
myös vammaispalvelujärjestelmän toimivuutta vammaisen näkökulmasta. Laki takaa vammaiselle
ihmiselle monia tukipalveluita, mutta käytännön tasolla järjestelmässä näyttää olevan puutteita.
Sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan alue on perinteisesti ollut vammaisten kannalta keskeisin yhteiskunnan palvelusektoreista. Pitkään nähtiin vammaisten aseman parantamisen keskittyvän lähes yksinomaan tämän yhteiskuntapolitiikan lohkon palvelujen tehostamiseen. Tätä näkemystä on
arvosteltu 1970-luvulta lähtien voimakkaasti ja onkin korostettu, että vammaisten ihmisten tarpeet
tulisi huomioida yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Kuitenkin nämä palvelut muodostavat välttämättömän tuen, jotta vammainen voi saada tarvitsemansa avun. (Määttä 1981, 158–159.) Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkuus jo sinänsä edellyttää yleensä ongelmia (Somerkivi 2000, 175).
Tämä ennakkoasetelma saa aikaan sen, että asiakas on tavallaan altavastaajan roolissa hakiessaan
palveluja ja tukia.
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Perinteisesti hyvinvointivaltioteorioissa on oletettu, että lakien vaikutus yksilöiden hyvinvointiin
on välitön ja suora. Toinen perusoletus on, että yksilön hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen on
sosiaalipolitiikan ensisijainen tavoite. Valikoinnin eri ulottuvuudet ja niiden konkreettinen toiminta osoittavat, että kuntoutusohjelmat eivät pelkästään palvele riskiin joutuneiden sosiaalista selviytymistä, vaan niissä on myös huomattava määrä omaa sisäistä, kuntoutusasiakkaiden hyvinvointivaatimuksista riippumatonta johdonmukaisuutta.(Suikkanen & Jokinen 1993, 32.)
Sosiaalipalvelujärjestelmämme edellyttää asiakkaalta melkoisesti resursseja ja oma-aloitteisuutta.
Paradoksaalista on, että päästäkseen lisäämään toiminta- ja suoriutumisedellytyksiään asiakkaan
tai hänen omaisensa on pystyttävä ottamaan selvää oikeuksistaan, olemaan vaativa sekä huolehtimaan asian etenemisestä viranomaisverkostoissa. (Somerkivi 2000, 12.) Monilla vammaisilla ei
ole voimia, eikä aina kykyäkään hoitaa vaativaa viranomaisprosessia valituksineen loppuun saakka
ja näin he jäävät vaille niitä tukia, jotka heille lain mukaan kuuluisivat.
Vammaispolitiikan tavoitteena on turvata kaikille taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta heidän tarvitsemansa palvelut. Toiminnan painopisteitä ovat vammaisten henkilöiden osallistumisen esteiden poistaminen, palvelut ja kuntoutus. Palvelujen järjestämisen periaatteena on
yleisten palvelujen ensisijaisuus. Vammaiset tarvitsevat kuitenkin jokapäiväisessä elämässään myös
erityispalveluja kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkipalveluja.
Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi. Sen laativat kunnan viranomaiset yhdessä vammaisen ja hänen huoltajansa tai omaisensa kanssa. Palvelusuunnitelmalla parannetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Suunnitelma tarkistetaan määräajoin ja sille nimetään
vastuuhenkilö, joka sovittaa palvelut yhteen ja kokoaa viranomaiset neuvotteluun. (Sosiaali jaterveysministeriö/www.stm.fi/Resource.phx/vastt/sospa/shvam/index.htm)
Käytännon tasolla tämä ei aina kuitenkaan toimi: monessa tapauksessa kukaan ei varsinaisesti
koordinoi kokonaistilannetta. Asiakkaalle saatetaan myöntää esimerkiksi vammaisavustaja ja kodinhoitaja, mutta heidän töitään ei yhteensoviteta niin, että palvelu olisi asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisinta. Tekemänsä työn toimenkuva on selvä työntekijälle, mutta tuottaa käytännössä ongelmia vammaiselle, jota palvelun pitäisi auttaa.
Myös jako vammaisavustajien ja kodinhoitajien tehtävien välillä oli hankala. Kodinhoitaja sai käydä
kaupassa puolestani, muttei ottaa minua mukaan. Kodinhoitaja saattoi laittaa pyykit kuivumaan. Vammaisavustaja saattoi käydä kanssani kaupassa, muttei ilman minua, vaikka olisin ollut liian huonossa
kunnossa lähteäksen itse. Hän ei saanut laittaa pyykkejä kuivumaan, ei vaikka olisin ne itse pessyt ja
tarvinnut vain ripustamiseen apua. Kodinhoitaja sai imuroida, vammaisavustaja ei. Vammaisavustajan
kanssa saattoi lähteä kaupungille asioita hoitamaan, kodinhoitajan kanssa ei. Kummankin apu oli tarpeen, mutta jaottelu hankala. Minulta hajosi pyykkikoneesta lukko. Saatoin käydä vammaisavustajan
kanssa kaupungissa osaa etsimässä. Se piti tilata, en saanut samalla kertaa mukaani. Loppuviikosta luonani kävi kodinhoitaja, pyykkikoneen osa olisi ollut noudettavissa. Kodinhoitajalla oli aikaa tunti, imuroida sai, muttei lähteä kanssani hakemaan osaa, joka olisi ollut tärkeämpi sillä kertaa. Ei auttanut muu
kuin odottaa, että vammaisavustaja tulisi seuraavan kerran ja myös tulisi, eikä peruisi. *
Vaikeavammainen, joka tarvitsee päivittäisistä toiminnoista suoriutuakseen välttämättä toisen ihmisen apua, joutuu jatkuvasti elämään epävarmuudessa seuraavan vuoden avustustunteja vuodesta
toiseen hakiessaan. Vammainen elää “pätkätyöläisenä” koko ikänsä, pystymättä tekemään pitkän
* Nimimerkit poistettu vastaajien anonymiteetin turvaamiseksi
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aikavälin suunnitelmia. Huoli toimeentulosta ja tulevaisuudesta huipentuu jokavuotiseen avustusanomusten täyttöön, palveluiden perustelemiseen, toimintarajoitusten toteennäyttämiseen ja viimein
päätösten odotteluun. Jatkuva kirjeenvaihto viranomaisten kanssa koetaan rasittavana. Siitä huolimatta, että vammainen saa postia lähes päivittäin viranomaisilta, koetaan, että tietoa etuisuuksista ja palveluista ei saada riittävästi. Pelkkä ilmoittaminen kulloinkin anotun palvelun päätöksestä,
meneillään olevan palvelun toteutumisesta tai etuuden muutoksesta ei riitä.
Kaiken touhun keskellä vilkaisin postin tuomaa Kelan kirjettä rutiinilla, vai minkä eläkelaitoksen kirje
lie ollutkin, niitähän tulee sairaalle keskimäärin kolme viikossa.
Tiedonsaanti mahdollisista palveluista ja tuista on vaikeaa, vammaiset kokevat, että vapaaehtoisesti
tietoa ei jaeta. Vammaispalvelujen ja kuntoutuksen saaminen ja anominen koetaan hyvin raskaaksi
ja koko elämää määritteleväksi asiaksi.
Suomessa vammaisena eläminen kaikkine lääkärissä, kuntoutuksissa ja virastoissa kulkemisineen käy
aivan työurasta. Ainakin työelämässä mukana olevalta tuntuu välillä tunnit loppuvan vuorokaudesta,
kun työpäivän jälkeen yrittää hoitaa kuntoansa, terveyttänsä ja niihin liittyvää uskomatonta paperibyrokratiaa.
Tutkimustulosten mukaan palvelujärjestelmän perusongelmia ovat sen monimutkaisuus ja tiedon
saamisen vaikeus (esimerkiksi Hänninen 1993; Sihvo 1990, 144). Jouni Puumalaisen (1993) tutkimus osoitti, että kuntoutujan tyytyväisyys kuntoutustoimintaan on paljolti riippuvainen siitä, kokeeko hän kuntoutuksensa suunnitelmalliseksi, kokeeko hän pystyneensä vaikuttamaan omaan
kuntoutukseensa ja kokeeko saaneensa riittävästi tietoa sekä tukea kuntoutusprosessinsa aikana.
Vammaiset kokevat myös, että tietoa tuista ja palveluista suorastaan pimitetään. Tietoa mahdollisista palveluista on itse etsittävä, sitä ei tarjota vapaaehtoisesti. Varsinkin henkilöt, jotka vammautuvat myöhemmin elämänsä aikana kokevat yllätyksenä sen, että tieto, tuki ja palvelut eivät tule
automaattisesti, vaan niiden eteen on tehtävä runsaasti töitä. Monet kirjoittajat epäilevät myös,
että päättäjät eivät tiedä, miten vaikeaa palvelujen saanti käytännössä on. He uskovat tai toivovat,
että kun tieto käytännön vaikeuksista saavuttaa päättäjät, asioille tehdään myös jotakin. Toisaalta
taas monet kirjoittavat, että usko päättäjien hyvään tahtoon on kadonnut lopullisesti, mikä on aiheuttanut suoranaista katkeruutta järjestelmää kohtaan.
Olen sitä mieltä, että kansanedustajat eivät tiedä, kuinka heidän alkuperäiset, lakeihin liittyvät, kauniit
ajatukset muuttuvat käytännössä rumiksi teoiksi.
Palveluiden ja tukien anomista ja peräämistä kuvataan kirjoituksissa usein taisteluna, joka antaa
kuvan siitä minkälaisena vammaiset ja heidän läheisensä tämän asian kokevat.
Kaikesta on saanut taistella ja kirjallisia valituksia tehdä. Silti päätökset ovat jääneet ennalleen. Aina
on löytynyt jokin pykälä tms. johon on ollut helppo vedota kun vastassa on vain tavallinen, korkeampaa
koulutusta vailla oleva, köyhä ja kipeä.
Minusta on tullut muiden vammaisten ja heidän omaistensa tavoin taistelija, jolla ei olisi varaa väsyä. Välillä itken ja raivoan, liian usein tunnen tukehtuvani katkeruuteen. Olisinko luovuttanut jo, jos kysymys olisi
ollut vain omasta itsestäni? Mutta taistelu jatkuu, sillä oman lapsen etu ja oikeus panee yrittämään.
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Päätöksistä valitettaessa vastassa on usein kunnan byrokratia lakimiehineen, jolloin tavallinen vammainen on aika heikossa asemassa lähtiessään viemään asiaansa eteenpäin, vaikka tietäisikin olevansa oikeassa. Vain harvat jaksavat tällaiseen prosessiin lähteä ja näin jopa lainvastainen päätös
jää voimaan. Kirjoituksista nousee selvästi esiin kahtiajako. Osa vammaisista ja heidän läheisistään
kasvaa taistelijoiksi, jotka vuodesta toiseen jaksavat perätä oikeuksiaan. Osa vammaisista ei tätä
taistelua jaksa käydä ja luovuttaa, näin he jäävät vaille niitä palveluita, jotka heille lain mukaan
kuuluisivat. Järjestelmän byrokraattisuus tulee esille myös siinä, että jokainen palvelu ja etu täytyy
hakea erikseen, missään ei käsitellä “koko pakettia” kerralla. Kielteisen päätöksen kohdalla, myös
jokainen päätös vaatii oman valituskierroksensa todistuksineen ja lausuntoineen.
Hyvin loukkaavana vammaiset kokevat myös sen, että heidät ohitetaan viranomaiskeskusteluissa. Heidän sanomaansa ei uskota, asiantuntijalausunnot painavat päätöksenteossa enemmän kuin
vammaisen kertoma, vaikka toisinaan nämä lausunnot on kirjoitettu ilman että asiakasta on edes
tavattu. Vammaisuus sinänsä ei ole yksiselitteinen asia viranomaisten kanssa asioidessa. Vammaiset joutuvat todistamaan vuodesta toiseen vammaisuutensa ja vajakuntoisuutensa viranomaisille.
Vammaisen uskottavuuden kyseenalaistaminen on myöskin yksi syrjinnän laji.
Seuraava instanssi, johon tutustuin oli kaupungin sosiaalitoimen vammaispalvelu. Ihmetykseni oli suuri
siitä, miten jouduin todistamalla todistamaan, että minulla on todellakin MS-tauti ja sen tuomista vaikeuksista tarvitsin apua.
Tukia hakiessaan vammaiset usein kokevat olevansa epäilyksenalaisia. Heidän sanomaansa ei uskota, lääkärintodistus tai viranomaislausunto on pätevämpi kuvaus heidän elämästään, kuin vammaisen itsensä kertoma. Tämä on tietynlaista vallankäyttöä vammaisia kohtaan ja vammaisten omien
tuntemusten ja kokemusten mitätöintiä. Vamma sinänsä pystytään usein hyväksymään, mutta ei
vamman mukanaan tuomaa jatkuvaa oikeuksiensa peräämistä.
Etuudet ja tuki eivät ole itsestään selvyys, vaikka vamma ja haitta ovat ilmeiset. Mitään ei tipu ellei tarpeeksi ja riittävän kauan pysty vakuuttamaan päättäjiä tarpeestaan. Lääkärin sanalla tuntuu olevan
painoarvoa, itse vammaisen tai vammaisen omaisen kertomalla ei niinkään. Avun pitäisi vastata tarvetta, mutta useimmiten tarve punnitaan pöydän ääressä, jossa vammaisen arki on kaukainen aavistus
päätöksentekijöiden mielissä. Surullista, että vammaiset ja heidän omaisensa ovat pakotetut kasvamaan
taistelijoiksi. Se on kohtuuton vaatimus, vammaisuudesta ei voi pitää edes lomaa. Monet kaatuvat tällä
rintamalla.
Osa kirjoittajista kertoo, kuinka on luopunut tukien anomisesta, kuin ei yksinkertaisesti ole enää
jaksanut, vaikka tietääkin, että tuet itselle kuuluisivat. Jättäytymällä tämän anomusbyrokratian ulkopuolelle vammainen tavallaan suojelee itseään jatkuvilta pettymyksiltä ja nöyryytyksiltä, vaikka
taloudellisesti elämä onkin tiukempaa. Tämä kertoo omalta osaltaan prosessin raskaudesta.

Apuvälineet
Apuvälineet ja hoitotarvikkeet ovat monelle vammaiselle välttämättömiä heidän selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästään. Vaikka apuvälineen tarve olisikin ilmeinen, se ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että välineet saisi automaattisesti. Apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden saannin suhteen vammaiset
kohtaavat kirjoitusten mukaan monenlaisia vaikeuksia, byrokratiaa ja lain omaa tulkintaa. Monesti vasta valitusten kautta on saatu lain takaamat apuvälineet ja hoitotarvikkeet. Apuvälineiden ja
hoitotarvikkeiden saantiin on viime vuosina puututtu säästösyistä ja niitä joutuukin anomaan ja
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tarpeitaan perustelemaan aikaisempaa enemmän. Hoitotarvikkeiden osalta on jopa aiemmin myönnettyjä etuisuuksia mielivaltaisesti evätty. Jokapäiväisessä elämässä tarvittavia välineitä, koneita ja
laitteita voidaan myöntää joko lainaksi tai korvaamalla puolet laitteen hinnasta.
Todellinen yllätys on ollut se, miten lähes kaikista apuvälineistä on saanut taistella ja perin juurin perustella, miksi sitä nyt tarvitaan. Ihan kuin joku haluaisi noita rumia ja tilavavieviä laitteita kotiinsa noin
muuten vain. Muilla ihmisillä on se käsitys, että apuvälineet tulevat kuin Manulle illallinen ja että kaikkea hienoa nykyteknologiaa on vammaisten ulottuvilla.
Apuvälineiden saatavuus on yksi kuntoutumisen perusedellytyksistä, ja päävastuu siitä kuuluu terveydenhuollolle. Juha Kaakisen (1993) tutkimuksessa sairaanhoitopiirit esittävät apuvälineitä koskevilla säästöpäätöksillään tavoittelevansa lääkinnällisen kuntoutuksen kokonaisuuden selkiyttämistä, mikä on käytännössä merkinnyt palvelujen karsimista ja kohdentumista. Päätöksissä on viitattu
usein normaaliuden periaatteeseen, mutta kun aiemmin vammaisten erityiskohtelulla pyrittiin turvaamaan mahdollisuuksia normaaliin elämään, käytetään normaaliutta nyt perusteena vammaisten
omavastuun lisäämiseen. Siten joitakin apuvälineitä ei myönnetä enää lainkaan, koska niitä pidetään kotien normaalivarustukseen kuuluvina, tai apuvälineestä peritään omavastuuosuus.
Jokin vuosi sitten päätettiin kunnassa supistaa myös hoitotarvikkeiden jakelua. Se tarkoitti meidän perheessä vaippojen ostoa tyttärille. Ja uutta huomattavaa menoerää. Päätin anoa hoitotarvikkeita, koska
olin lukenut useista eri tiedotteista ja julkaisuista kenelle terveyskeskusten tulee niitä jakaa ja hoitava lääkärikin kirjasi ilmaisvaippaoikeuden tyttärien kuntoutussuunnitelmiin. Sosiaali- ja terveysministeriöstä
tilasin terveyskeskusten hoitotarvike- ja välinejakelutiedotteen, jonka olivat saaneet kaikki terveyskeskuksia
ylläpitävät kunnat sekä kuntayhtymät. Asia oli mielestäni varsin selvä. Kuntamme sosiaalilautakunta vastasi anomukseeni kielteisesti. Vaippoja ei jaella kotona tapahtuvaan hoitoon maksutta terveyskeskuksesta.
Piste. Tieto lamautti minut hetkeksi, mutta varma tieto asian oikeellisuudesta sai minut tekemään valituksia eteenpäin yhä uudelleen ja uudelleen. Kunnes lopulta vuosien jälkeen korkein hallinto-oikeus kaikessa
viisaudessaan päätti tämän taiston meidän eduksi. Näin nyt saamme vaipat tyttärille terveyskeskuksesta.
Valitusten laatiminen söi paljon voimia hoitotyöstä. Kun täysin toisen ihmisen varassa olevien lasten hoito
on sekä fyysisesti että psyykkisesti raskasta ja vaativaa, ei tarvittaisi yhtään tällaista valituskierrettä.
Sekä Stakesin että sosiaali- ja terveysministeriön selvitykset osoittavat, että apuvälineitä annetaan
aikaisempaa epäyhtenäisemmin perustein, niiden saatavuus on heikentynyt ja se on eriarvoista. Lisäksi sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten vastuunjako apuvälineasioissa on muuttunut epäselvemmäksi. Heikennykset ilmenevät selvimmin joko yksittäisten apuvälineiden antamiskäytännön
tiukennuksina tai yleisinä rajoitussääntöinä. (Sillanpää ym. 1995, 47, 52.)

Hoitajat ja avustajat
Hoitajien ja avustajien saaminen vaikuttaa suoraan siihen, miten itsenäisesti vammainen ihminen
arkipäivästään selviytyy ja pystyykö hän esimerkiksi asumaan yksin. Avustajien ja hoitajien suhteen ongelmia tuotiin kirjoituksissa esiin runsaasti. Vammainen on usein täysin toisen ihmisen avun
varassa ja jos tämä palvelu ei toimi, se aiheuttaa monia käytännön vaikeuksia. Yhteiskunnan tukipalveluiden tavoitteena on ollut tukea yksin selviytymistä. Hyvinvointivaltiomme on vähentänyt
perhe- ja sukulaisriippuvuutta ja tukenut sen sijaan itsenäistä ja yksilövastuista toimeentuloa, vaikka silti perhe tai lähiyhteisö meillä niin kuin muuallakin maailmassa on edelleen hoivan antajista
merkittävin. (Metteri 2004, 18).
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Yksin elävien kotitalouksien määrä lisääntyy koko ajan ja tällä hetkellä esimerkiksi Helsingin seudulla yksin elävien määrä kaikista asuntokunnista lähentelee jo 50 prosenttia. (Helsingin väestörekisteri ja tilastokeskus). Tämä asettaa omat haasteensa sosiaali- ja vammaispalveluille, sillä yksin
eläminen on ongelmallista vammaisten kohdalla. Vammaisilla perheen tai lähipiirin taholta tuleva
hoivananto korostuukin. Niin puolisot kuin vanhemmat/lapset ovat merkittävä osa vammaisen ihmisten hoitajista ja avustajista. Omaishoidon tukea maksetaan vain kuitenkin pienelle osalle näistä
hoitajista ja tuki sinälläänkin on niin pieni, että sitä ei voida rinnastaa palkkaan.
Monta kertaa on tullut mieleen, kuinka huonossa jamassa on ihminen, joka asuu yksin, eikä päiviin
pääse hakemaan apteekista lääkkeitä, eikä kaupasta ruokaa. Olen oppinut jotenkin elämään niin, että
parempina jaksoina yritän hoitaa asiani mahdollisuuksien mukaan, kun tiedän, että edessä on taas huonompi jakso.
Omaishoitajan asema ja omaishoidon tuki ovat asioita, jotka myös usein tuottavat ongelmia vammaisille ja heidän omaisilleen. Tukea on vaikea saada ja jos tuen onnistuu saamaa, se on pieni.
Tuki ei ole verrattavissa palkkaan ja sen suuruus saattaa myös muuttua mielivaltaisesti. Tämä koetaan erityisen ongelmallisena, sillä muutenkin pienen tuen pienentyminen vaikuttaa oleellisesti
omaishoitajan toimeentuloon.
Oma omaishoidontukeni putosi puoleen vuoden alussa, nyt minun on tyydyttävä vajaan 200:n euron kuukausipalkkaan, vaikka olen vastuussa monivammaisen lapseni hyvinvoinnista lähes kellon ympäri. Miksi minua rangaistaan siitä, että olen omistautunut oman monivammaisen lapseni hoitamiseen? Kenen
muun palkkaa voidaan laskea puolella – siitä mitään etukäteen ilmoittamatta – kuin monivammaisen
henkilön omaishoitajan?
Tukea ei alun perinkään ole tarkoitettu palkaksi, mutta toisaalta omaishoitaja tekee yleensä vuorokaudet ympäri hoitotyötä kotona. Hänen ei ole mahdollista ansaita samanaikaisesti elantoaan
muulla työnteolla. Hoitovelvollisuuteen vedoten kunnat säästävät huomattavasti vuosittain hoidattaessaan vammaiset lähimmäisillään ilmaiseksi. Juuri tuen pienuus saa monet omaishoitajat
tuntemaan, että heidän tekemäänsä työtä ei arvosteta ja työn raskautta ei ymmärretä. Suurin osa
omaishoitajista on naisia ja naisten kotona tekemää työtä ei ole koskaan rinnastettu ”oikeaan” työhön. Jos omaishoitaja menee esimerkiksi laitokseen töihin, hän saa peruspalkan lisäksi vuorotyölisät ja lomat sekä lomakorvaukset. Omaishoitaja ei näihin juurikaan ole oikeutettu. Viime vuosina
on kehitetty omaishoitajan vapaapäiväjärjestelmää, mutta tämä on koettu käytännössä vaikeaksi
toteuttaa ja muutenkin monimutkaiseksi.
Hoitotuki on otettu käyttöön omavastuun laajentamiseksi. Omavastuun piiriin voidaan ajatella kuuluvan sellainen yhteisvastuullinen toiminta, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, sosiaaliseen omaantuntoon. Lasten kasvattaminen ja hoitaminen on omavastuuta, samoin vanhuksen, joka on lähisukulainen. Omavastuuksi sen tekee vastikkeettomuus. Työstä ei peritä korvausta. Tämä laajennettu
omavastuu on yksi yhteisvastuun juurista, ihmisen altruistinen pyrkimys auttaa toisia. Hoitotuen
tehtävänä on tarjota taloudelliset edellytykset jättäytyä hoitamaan omaista kotiin. Tuki on kuitenkin pienempi kuin mitä työstä pitäisi maksaa, jos siitä maksettaisiin työehtosopimusten mukainen
hinta. Lähtökohtana on siis ollut omavastuinen hoitomotiivi, jonka toteuttamisen tuki mahdollistaa. Omavastuun korostamisen taustalla on estää siirtämästä yhteisesti kannettavaksi enempää kuin
alun perin on tarkoitettu. (Lehto 2003, 27–28.) Ikääntyvän väestön suhteellisen osuuden kasvaessa jää nähtäväksi, kuinka kunnat hoitovastuustaan selviävät. Nykyisillä toimenpiteillä omaishoitajien määrä tuskin kuitenkaan lisääntyy, vaikka se olisi edullisempi ja inhimillisempi hoitomuoto
kuin esimerkiksi laitoshoito.
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Henkilökohtainen avustaja voidaan myöntää vammaiselle, joka tarvitsee avustajaa oman itsenäisyytensä lisäämiseen, opiskeluun, työhön ja harrastuksiin. Vammainen itse toimii avustajan työnantajana, mutta kunta korvaa vammaiselle kaikki avustajan palkkauksesta aiheutuvat kulut. Vammaisen
jouduttua yleensä yllättäen työnantajan rooliin kaiken muun sopeutumisen ja muutoksen keskellä
on usein vaativa tehtävä ja kuormittaa ennestään uutta ja raskasta elämäntilannetta.
Onnettomuuden myötä toimeliaasta palomiehestä tuli vaikeasti vammainen neliraajahalvaantunut, joka
viranomaisten silmissä on ensisijaisesti työnantaja. Toisarvoisia ovat perheenisän ja puolison roolit. Vaikeavammainen on työnantaja siitäkin huolimatta, että vahvat kipulääkkeet vievät mieheltä hetkittäin
tolkun ja uni tulee kesken lauseen. Sellaisessa olotilassa on mahdotonta uskottavalla tavalla haastatella
työntekijäkandidaatteja tai hoitaa asioitaan. On vaikea käsittää, että meistä perusduunareista on tehty
vastentahtoisesti työnantajia. Viranomaiset kohtelevat kolmilapsista perhettämme kuin meillä olisi tuottava yritys, jossa on neljä työntekijää. Vammaispalvelusta vastaava henkilö ei niinkään ole kiinnostunut
perheen jaksamisesta kuin siitä, onko avustajien työvuorolista lain mukainen tai täytetäänkö työvuorot
ylitöineen oikeaan taulukkoon. Postia lähettävät myös lääninverovirasto, työsuojelupiiri ja eläkevakuutus.
Kun aamuvuoroksi työhön odotettu avustaja soittaa yömyöhällä, että hän lopettaa työsuhteen tähän puheluun, on ongelma pelkästään neliraajahalvaantuneen. Koeajalla työntekijä voi ilmeisesti niin halutessaan häipyä työmaaltaan vaikka kesken päivän. Samalla tavalla kuin vuodeosasto tai kotipalvelu mekin
podemme pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä tai sijaisista. Aikaisemmassa elämässämme päänvaivaa
aiheuttivat lasten korvatulehdukset ja harrastuksiin viemiset.
Henkilökohtainen avustaja on monelle vammaiselle välttämätön ja helpottaa monia arjen asioita.
Avustaja ei kuitenkaan välttämättä käy joka päivä ja arjen tapahtumat pitäisikin osata suunnitella tarkasti aina avustajan käyntipäivien mukaan. Kaikkia tapahtumia ja arkipäivän sattumuksia ei
kuitenkaan aina voi ennakoida etukäteen.
Kaikki helpottui huomattavasti, kun sain henkilökohtaisen avustajan. Pieniin pulmiin törmäsi edelleen.
Katosta paloi lamppu. Olin muutaman päivän pimeässä ennen kuin oli avustajan käyntipäivä. Terveelle
olisi ollut itsestäänselvyys, että lamppu olisi vaihdettu heti. Minä odotin, että avustaja tulisi.
Toisen ihmisen varassa eläminen aiheuttaa epävarmuutta ja epäinhimillisiäkin tilanteita varsinkin silloin, kun avustaja ei pääsekään tulemaan. Sijaisia ei palkata ja säästöt kohdistuvat suoraan
vammaiseen. Epävarmuus ja huoli pärjäämisestä yksinään aiheuttaa stressiä. Elämä täytyy pystyä
suunnittelemaan mahdollisimman tarkoin etukäteen ja kaikenlaiset sattumuksetkin pitäisi pystyä
ennakoimaan. On varmistettava esimerkiksi, että jääkaapissa on ruokaa, jos avustaja peruukin käyntinsä ja kauppaan pääsy estyy siltä päivältä. Jatkuva eläminen kalenterin ja aikataulujen kanssa on
raskasta, sillä vammaisuudesta ei voi pitää vapaapäiviä, niin kuin yksi vammaisista kirjoittaa. Pienimmätkin menot on suunniteltava tarkasti etukäteen ja kirjattava ylös.

Kuljetuspalvelut
Vammaisten kuljetuspalvelut on aihe, joka on viime aikoina ollut paljon lehtien otsikoissa ja yleisöosastokirjoittelun kohteena. Myös tässä kirjoituskilpailun aineistossa aihe on korostuneesti esillä.
Kuljetuspalveluita on karsittu, niitä on myönnetty vähemmän kuin lain mukaan kuuluisi ja niitä on
yhdistelty mielivaltaisesti yhteiskuljetuksiksi. Kuljetuspalvelut ovat keskeisessä roolissa vammaisen
ihmisen itsenäisyyteen ja tasa-arvoon vaikuttavana tekijänä. Kuljetuspalveluita myönnetään kuitenkin vain rajoitettu määrä ja sekin usein vain valitusten kautta. Moni vammainen kokeekin, että
hänen ulkonaliikkumisvapauttaan ja aktiivisuuttaan rajoitetaan. Jos vaikeavammainen ei pysty
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käyttämään tavallisia liikennevälineitä, kuten linja-autoa, on kunnan järjestettävä hänelle kuljetuspalvelua. Kuljetuspalveluun voi liittyä saattajapalvelu. Jos esimerkiksi invataksin kuljettajan apu
ei riitä, kunta korvaa vammaiselle saattajan. Saattajan avulla vammainen voi käyttää myös tavallisia liikennevälineitä, esimerkiksi linja-autoa. Useat kunnat ja kaupungit ovat päätyneet kimppakyytiratkaisuun kuljetuspalveluiden osalta, jolloin kaikki kuljetusta tarvitsevat pääsevät liikkeelle
samaan aikaan ja paluu on myös samanaikaisesti. Menot on sovitettava kuljetuksen aikataulujen
mukaisesti, ei omien tarpeiden mukaisesti. Kuljetuksia saa myös vain rajoitetun määrän, ei tarvettaan vastaavaa määrää.
Päätän muutenkin, että en jää neljän seinän sisälle. Kuljen invataksilla. Löydän taksifirman, jonka kuljettajat eivät alussakaan kohtele minua pyörätuolina, vaan ihmisenä. Elämänlaatuni paranee. Ongelmaksi
kulkemisessa tulee se, että sosiaalitoimisto myöntää matkoja vammaispalveluasetuksessa mainitun minimimäärän, joka ei riitä tarpeisiini. Ainoa vaihtoehto liikkumiseeni on invataksi. Haen lisämatkoja,
hakemus hylätään. Valitan päätöksestä, valitus hylätään. Valitan edelleen ja prosessi on vieläkin kesken.
Taistelen asiasta myös muiden kuin itseni takia. Minun on erittäin vaikea hyväksyä tätä rajoitettua ulkonaliikkumisvapautta. Haluan olla aktiivinen, tavata ihmisiä, etsiä mielekkyyttä ja haasteita elämääni. On loukkaavaa, että muut ihmiset pykälien takaa ja niitä tietyllä tavalla tulkiten päättävät
puolestani, miten aktiivinen saan olla.
Kuljetuspäätösten muuttaminen kimppakyydeiksi on tuottanut vaikeuksia monille vammaisille.
Kaikille tämä säästöihin pyrkivä ratkaisu ei sovi ja osa vammaisista onkin menettänyt mahdollisuutensa liikkua kokonaan tämän muutoksen myötä. Aikataulut eivät myöskään aina käy yksiin
asiakkaan menojen kanssa ja viikonloppuisin ei välttämättä pääse liikkeelle ollenkaan.
Vajaan vuoden sain käyttää kuljetuspalveluita hyväkseni. Sitten tuli sosiaalitoimistosta kirje, jossa kerrottiin, etten enää tarvitse taksilappuja. Voin käyttää kunnan järjestämää palvelubussiliikennettä. Tämä
auto ajoi reittiä Ikaalisten keskustassa arkisin aamupäivisin. Entä viikonloput ja iltapäivät? Eikö näkövammaisella saa olla asiointia silloin? Otin yhteyttä palvelubussin kuljettajaan ja kysyin, avustaako hän
näkövammaista kaupassa tai virastossa asioimisessa. Ei, hän ajaa aikataulun mukaista reittiä eikä voi
avustaa. Yhden kerran kävin kaupassa avustajan kanssa palvelubussin kyydissä. Totesin, ettei minulla
näkövammaisena ollut mitään hyötyä palvelubussin liikennöimisestä keskustan alueella.
Lain mukaan kuljetuspalvelua saa muun muassa työ- ja opiskelumatkoihin. Lisäksi vammainen saa
18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa omassa kunnassaan tai sen lähellä. Matkojen tarkoituksen vammainen saa itse päättää. Kuljetuskysymykset ovat olleet ongelmallisia ja korostuneet varsinkin opiskelijoiden kohdalla, jotka tarvitsevat säännöllistä kuljetusta. Heidän tarpeeseensa ei ole
kunnissa aina vastattu asianmukaisesti.
Valitus kolmen tunnin odotusajoista koulukuljetuksissa ratkesi Marjan voitoksi vaikkakin vasta opiskelun
päätyttyä. Se on kuitenkin ennakkotapaus, joka voi auttaa muita vammaisopiskelijoita tulevaisuudessa.
Vaikka kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää kuljetuspalveluja vammaisille, jotka eivät
pääse itsenäisesti liikkeelle, lakia sovelletaan omavaltaisesti ja kuljetuksia on esimerkiksi yhdistelty
kimppakuljetuksiksi, jotka menevät tiettyyn aikaan tiettyä reittiä. Kuljettaja ei pysty avustamaan
asiakasta, koska aikataulussa on pysyttävä. Omat menot on sovitettava reitin ja aikataulun mukaisesti. Viikonloppuisin ei useinkaan kuljetuksia ole.
Kun sain tietää, ettei minulta olisi pitänyt poistaa oikeutta taksilappujen käyttöön, tein asiasta valituksen
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sosiaalilautakunnalle. Lautakunta pysytti viranhaltijan päätöksen voimassa. Valitin asiasta lääninhallitukselle. Sen kanta oli, että minulta ei olisi pitänyt poistaa taksilappujen käyttöä. En kuitenkaan saanut
niitä takaisin. Tiedustelin asiaa. Sosiaalijohtaja kertoi neuvottelevansa asiasta kunnan lakimiehen kanssa.
Kunta valitti lääninhallituksen päätöksestä korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Sain antaa KHO:lle oman
lausuntoni asiasta ja lääkärintodistuksen terveydentilastani. Asian käsittely viipyi ja viipyi. Tiedustellessani asiani käsittelyn etenemistä sain kuulla, että asiapaperini on lähetetty lausunnolle sosiaali- ja terveysministeriöön. Sillä lailla! Minulla meni päätöksen saamiseen lähes kaksi vuotta. Kun päätös sitten tuli,
minulle määrättiin annettavaksi taksilaput 18 yhdensuuntaista matkaa varten eli enemmän kuin alun
perin olin pyytänyt. Ilman tukijoukkoani en tätä oikeustaistelua olisi jaksanut käydä.
Harva vammainen jaksaa tällaiseen taisteluun ryhtyä. Vammainen on aika yksin valituksineen, ilman asiantuntija-apua. Jotkut yhdistykset ja liitot ovat lähteneet tukemaan yksittäistä vammaista
näissä valituksissa ja tarjonneet asiantuntija-apua tai ainakin henkistä. tukea

Yhteenveto
Tutkimusaineistoni perusteella näyttää siltä, että monet vammaisista kokevat olevansa yhteiskunnan marginaalissa. Lailla pyritään säätelemään vammaisten oikeuksia, mutta lain tulkinnanvaraisuus saa aikaan sen, että vammaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Käytännöt
vaihtelevat paikkakunnittain. Käytännössä koetut vaikeudet ovat suuria ja usein vammaiset saavat
kohdata ymmärtämättömyyttä ja suoranaista nöyryytystäkin. Vammaiset kokevat nimenomaan
vaikeasti saavutettavien palveluiden ja tukien vuoksi olevansa syrjässä niin sanotusta normaalista
elämästä. Tuet ja palvelut mahdollistaisivat tasa-arvoisemman elämän muun väestön kanssa, mutta tukien vaikea saavutettavuus saa aikaan sen, että niitä ei lähdetä aina edes hakemaan tai kielteisestä päätöksestä ei valiteta.
Vammaisten anomat ja lain takaamat tuet ja palvelut tukevat yleensä ihmisen perusoikeuksien toteutumista, mahdollisuutta itsenäiseen asumiseen ja liikkumiseen. Nämä perusoikeudet ovat itsestäänselviä asioita vammattomille ihmisille, mutta usein saavuttamattomia etuuksia vammaiselle.
Se, että laki takaa nämä oikeudet ja sitten käytännössä ne evätäänkin, herättää katkeruutta. Vammaiset kokevat, että heillä ei ole oikeutta edes yksinkertaisimpiin perusoikeuksiin.
Suomessa on perinteisesti totuttu ajatukseen, että suomalainen hyvinvointivaltio rakentuu vahvalle
ihmisten samanarvoisuuden ja yhden yhteisen keskuksen idealle. Uskotaan, että hyvinvointivaltion
erilaiset institutionaaliset käytännöt pyrkivät tunnistamaan, nimeämään ja luokittelemaan marginaaliset ryhmät ja niiden ongelmat ja vetämään sitten omilla toimillaan näihin kuuluvia ryhmiä ja
yksilöitä kohden keskustaa. Tämän kaltainen politiikka kuitenkin paradoksaalisesti samalla tuottaa marginaalisuutta, vaikka toiminta pyrkii marginaalien purkamiseen ja ihmisten tasavertaisuuden mahdollistamiseen.
1990-luvun laman välittömänä seurauksena oli, että yhteiskunnalliset sosiaalisen turvan muodot
alettiin politiikan tasolla nähdä pelkästään kustannuspaineina ja toteutuvina kustannuksina. Tämä
sosiaalisen turvan kustannusten minimointi, kustannustietoisuus on tunkeutunut kaikkialle hyvinvointipalvelullisiin toimintakäytäntöihin. Vaikka taloudelliset edellytykset ovat laman jälkeen muuttuneet ja vuosien ajan on ollut voimakas taloudellinen kasvu, säästämistä korostavaan politiikkaan
ei ole tehty tarkistuksia. Kustannusten minimointi on säilynyt edelleen vallitsevana toimintamuotona. (Eronen ym. 2003, 93.)
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Laman hellittäessä säästämistä korostavaa politiikkaa ei ole muutettu. Taloudelliset kysymykset
eivät kuitenkaan ole ainoita, jotka aiheuttavat syrjäytymistä. Myös erilaiset arkipäivän käytännöt
rakentavat jatkuvasti rajoja normaalien ja tavoiteltavien elämäntyylien välille ja näin samalla tuotetaan kulttuurisia marginaleja ja keskuksia. Vammaiset kokevat, että heidän elämänsä on alistettu erilaisille yhteiskunnallisille valvontamekanismeille ja uusien palvelukäytäntöjen asiakkuuksien
myötä tämä kontrolli vain lisääntyy. Yhteiskunnan pyrkimys integraatioon tarkoittaa lähinnä sitä,
että vammaiset pyritään sulauttamaan yhteiskuntaan mahdollisimman vähän vaivaa tuottavina kuin
mahdollista. Vammaiset ovatkin huono-osainen passiiviväestö yhteiskunnassamme.
Vammaisten parissa työskentelevien ja heidän asioistaan päättävien vastuu on suuri muutoksen aikaansaamiseksi. Vammaisuus on nykyisin yhä yleisempää ja näkyvämpää. Vain pieni osa vammaisista on syntyessään vammaisia. Suurin osa vammautumisista ja liikuntarajoitteista syntyy myöhemmin elämän aikana ja varsinkin ikääntymisen myötä. Näin ollen vammaisuus ja vammaisten
ihmisten hyvinvointi koskettaa lähes meitä kaikkia nyt ja tulevaisuudessa eikä ole vain pienen vähemmistön ongelma.
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Haastavan käyttäytymisen tulkinnat kehitysvamma-alan lehdissä
Kaisa Kupari
Kehitysvammaisten henkilöiden haastava käyttäytyminen
Haastavan käyttäytymisen määritelmät eroavat toisistaan ja painottavat käyttäytymisessä erilaisia
asioita. Emersonin (1995) mukaan haastava käyttäytyminen on kulttuurisesti epänormaalia käyttäytymistä, joka ilmenee niin voimakkaana, usein tai kestoltaan pitkänä, että henkilön oma tai muiden
turvallisuus on suuressa vaarassa. Lisäksi käyttäytyminen saattaa rajoittaa merkittävästi henkilön
osallistumista yhteisön toimintaan. (Emerson 2001, 3.) Saloviita (1993) määrittelee haastavan käyttäytymisen toiminnaksi, joka vaatii henkilön sosiaalista ympäristöä vastaamaan siihen jollakin tavalla. Haastavalle käyttäytymiselle on ominaista se, että ympäristö kokee sen häiritseväksi tai jopa
vaaralliseksi. Haastavaa käyttäytymistä ovat esimerkiksi sääntöjen rikkominen, itsensä vahingoittaminen, toisten lyöminen, esineiden rikkominen tai muunlainen toisia ihmisiä häiritsevä tai loukkaava käyttäytyminen. Haastavassa käyttäytymisessä on kyse vuorovaikutuksellisesta suhteesta
ympäristöön eikä vain henkilön sisäisestä ominaisuudesta. (Saloviita 1993, 156.)
1990-luvun aikana termi haastava käyttäytyminen alkoi korvata muita samankaltaisia termejä, kuten epänormaalin, poikkeavan ja häiriintyneen käyttäytymisen tai käyttäytymishäiriön ja ongelmakäyttäytymisen termejä. Edellä mainittuja termejä on käytetty kuvaamaan hyvin laajaa epätavallisen käyttäytymisen kirjoa kehitysvammaisilla henkilöillä: aggressiivisuutta, tuhoisuutta, itsensä
vahingoittamista, stereotyyppisiä maneereita tai muunlaista käyttäytymistä, joka on joko vahingoksi henkilölle itselleen, haastavaa ympäristölle tai paheksuttavaa. Haastava käyttäytyminen viittaa sellaiseen käyttäytymiseen, joka uhkaa henkilön hyvinvointia tai toimintaan ja, joka heikentää
henkilön mahdollisuuksia päästä yhteisöön mukaan. (Emerson 2001, 3–4.)
Haastavasta käyttäytymisestä on olemassa monia teorioita. Sovelletun käyttäytymisanalyysin hallitseva näkemys korostaa haastavan käyttäytymisen funktionaalisuutta ja tilannesidonnaisuutta.
Tämän näkemyksen mukaan käyttäytymistä muokataan ja ylläpidetään ympäristön positiivisilla
ja negatiivisilla seurauksilla. Näin ollen haastava käyttäytyminen muotoutuu henkilön henkilökohtaisen, fyysisen ja varsinkin sosiaalisen maailman kautta. Emersonin (2001) mukaan haastavaa käyttäytymistä voidaan selittää kahden lähestymistavan kautta: se voidaan nähdä joko opittuna käyttäytymisenä, jota ympäristön ärsykkeet ylläpitävät tai käyttäytymisenä, joka esiintyy ikään
kuin sivuvaikutuksena käyttäytymisen ja ympäristön vuorovaikutuksessa. (Emerson 2001, 33–39.)
Sigafoosin, Arthurin ja O’Reillyn (2003) teorian mukaan haastavaan käyttäytymiseen vaikuttavat
samat muuttujat kuin mihin tahansa muuhunkin ihmisen käyttäytymiseen, ja se korostaa opittua
käyttäytymistä. Vammaisilla henkilöillä käytettävissä olevaa käyttäytymisvalikoimaa tarkastellaan
adaptiivisten, päivittäisten taitojen käsitteen kautta, ja koska vammaisilla nähdään olevan puutteita
juuri näillä adaptiivisten taitojen alueella, henkilöllä saattaa olla käytössä vähemmän mahdollisia
käyttäytymismalleja tiettyjä tarkoituksia varten. Näin ollen haastavan käyttäytymisen esiintymisen
todennäköisyys kasvaa, kun henkilöllä on vähän tai ei ollenkaan sopivia käyttäytymismalleja tai ne
ovat liian vaikeita. Myös, jos vaihtoehtoiset käyttäytymismallit eivät saa tarpeeksi positiivista vahvistusta, haastavaa käyttäytymistä esiintyy todennäköisemmin. (Sigafoos ym. 2003.)
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Haastava käyttäytyminen sosiaalisena ilmiönä
Useat näkemykset haastavasta käyttäytymisestä korostavat siihen liittyviä sosiaalisia ja kulttuurisia
tekijöitä (Emerson 2001, 10). Kulttuuriset ja sosiaaliset prosessit ovat oleellisesti mukana määrittämässä käyttäytymistä haastavaksi (Lowe & Felce 1995) ja määrittämässä ihmisten reaktioita haastavaan käyttäytymiseen (Allen 1999). Haastava käyttäytyminen voidaankin nähdä monitahoisena
sosiaalisena ilmiönä. Sosiaaliset ja kulttuuriset odotukset määrittävät, minkälainen käyttäytyminen koetaan haastavaksi. Tietyn käyttäytymisen sosiaalinen hyväksyttävyys muuttuu ajan ja paikan mukaan. Lisäksi tilannetekijät, hyväksyttävän käyttäytymisen sosiaaliset säännöt, kulttuuriset
uskomukset ja rooliodotukset antavat käyttäytymiselle merkityksen. Vammaiset ihmiset asetetaan
myös herkemmin poikkeaviin sosiaalisiin rooleihin, jotka muokkaavat tilannesidonnaisia sääntöjä. Näin ollen sietokyky haastavaa käyttäytymistä kohtaan saattaa olla korkeampi vammaisten ihmisten kohdalla; sitä saatetaan jopa odottaa. (Emerson 2001, 7-10.) Muun muassa Meinsin (1994)
mukaan kehitysvammaisten kanssa työskentelevillä henkilöillä on taipumusta tulkita oirekäyttäytyminen kehitysvammaisuuden ilmenemismuodoksi (Seppälä 1997, 6).
Oliverin (1996, 34) mukaan vammaisuus voidaan nähdä yksilöllisen tai sosiaalisen mallin kautta.
Vammaisuuden yksilöllisessä mallissa vammaisuus nähdään henkilökohtaisena tragediana ja ongelmana, kun taas sosiaalisessa mallissa se koetaan enemmän sosiaalisena pulmana ja konstruktiona.
Tällöin vammaisuus ei ole vammaisista henkilöistä itsestään lähtevää, vaan vammat ovat seurausta yhteiskunnan epäonnistumisesta vastata heidän tarpeisiinsa. Vammaisuuden yksilöllisissä malleissa vammaisuus selitetään fyysiseksi ominaisuudeksi, kun taas sosiaalisissa malleissa fyysinen
puoli jätetään huomiotta. Haittaan ja vammaan liittyvät tarkoitukset tulevat aina siis esille tietyssä
sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa, eikä vammaisuudella ole edes universaalia luonnetta.
Joissakin kulttuureissa ei ole olemassa termiä vammaisuudelle tai sosiaaliselle erilaisuudelle. (Oliver 1996, 34; Barnes, Mercer & Shakespeare 1999, 2–4.)
Kielellä on suuri voima. Vammaiset ihmiset ovat vähemmistöryhmä, josta käytetään herkästi sellaista
kieltä, mikä ylläpitää institutionaalista syrjintää. Väärinkäsityksiä vammaisista ihmisistä saatetaan
pitää yllä termeillä, jotka vaikuttavat negatiivisesti vammaisten ihmisten minäkuvaan sekä samalla
luovat syrjiviä asenteita ja käytäntöjä. Niiden ihmisten, jotka työskentelevät mediassa, tulisikin olla
valppaana terminologian käytössään. Eri alojen ammattilaiset ovat merkittävässä asemassa rakennettaessa käsityksiä vammaisuudesta; ammattilaisten käyttämä kieli heijastaa ja rakentaa tietynlaisia
ajattelutapoja, jotka taas luovat vammaisia koskevia käytäntöjä. (Barnes 1992; Vehmas 2005, 123)
Käytetty kieli on siis mukana rakentamassa vammaisuuden ilmiötä, koska kieli vaikuttaa siihen,
miten ihmiset ajattelevat ja toimivat vammaisia kohtaan. Esimerkiksi termit ”vammaiset”, ”kehitysvammaiset”, ”kuurot”, ”epileptikot” tai ”sokeat” saattavat epäinhimillistää ja objektivoida vammaisia henkilöitä. Erilaiset vammaisista käytetyt ilmaukset ja sanat voivat olla loukkaavia, poliittisesti epäkorrekteja tai ne voivat sisältää muita negatiivisia arvolatauksia, kuten fraasit ”sidottu
pyörätuoliin”, ”kärsiä epilepsiasta” tai ”multippelin skleroosin uhri”. Asenteet vammaisia ihmisiä
kohtaan muodostuvat helposti negatiivisiksi, jos vammaisuutta määritellään tällaisilla negatiivisilla
termeillä. Tämä taas osaltaan saattaa aiheuttaa syrjintää ja säälivää kohtelua. (Barnes 1992; Vehmas 2005, 123; Barnes ym. 1999, 6.)
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Tutkimuksen toteutus
Toteutin tutkimukseni laadullisesta, diskurssianalyyttisesta näkökulmasta. Tarkoituksenani oli selvittää, miten kehitysvammaisten henkilöiden haastava käyttäytyminen rakentuu kahden kehitysvamma-alan lehden, Tukiviestin ja Ketjun, kielenkäytössä. Huomioni kiinnittyi siihen, minkälaisia
tarkoituksia ja merkityksiä käyttäytymiselle annetaan eli millaisista tulkintarepertuaareista kehitysvammaisten henkilöiden haastavaa käyttäytymistä tarkastellaan, millaisia funktioita tätä kautta muodostuu sekä minkälainen subjektipositio näin kehitysvammaisille henkilöille muodostuu.
Analysoin lehtiartikkeleita diskurssianalyysin kautta, joka perustuu sosiaalisen konstruktionismin
käsitykseen tiedon luonteesta. Diskurssianalyysi voidaan määritellä Jokisen, Juhilan ja Suonisen
(1993b, 9–10) mukaan ”sellaiseksi kielen käytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä”. Diskurssianalyysi on siis väljä teoreettinen viitekehys, jossa oletetaan, että kielenkäyttö rakentaa sosiaalista todellisuuttamme, eli samalla kuin käytämme kieltä,
me luomme kohteille erilaisia merkityksiä, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisia ja kilpailevia.
Diskurssianalyysin avulla voidaan tutkia hyvin erilaisia kielen käyttöön liittyviä kysymyksiä sekä
näkemyksiä ja käytäntöjä, jotka muokkaavat kulttuuriamme. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993a,
17–18; Valtonen 1998, 96).
Kielen avulla tuotetaan erilaisia funktioita eli kielen käytön seurauksia, jotka voivat olla tarkoituksellisia, huomaamattomia, tilannekohtaisia tai kauaskantoisia. Kielen käytön vaihtelevuutta voidaan
tutkia eri merkityssysteemien eli diskurssien tai tulkintarepertuaarien sekä muuttuvien vuorovaikutustilanteiden kautta. (Jokinen ym. 1993a, 18–19; Suoninen 1993, 48–49.) Diskurssianalyysissa
subjektipositiolla kuvataan toimijan aseman vaihtelua. Huomio kiinnitetään minän rakentumisen
prosesseihin. Ihmiset tuottavat kieltä käyttäessään monenlaisia, ristiriitaisiakin positioita, jotka
vaihtelevat joustavasti. Tutkimuskohteena onkin juuri näiden positioiden moninaisuus. (Jokinen
ym. 1993a, 38–39.)
Valitsin tutkimukseni kohteeksi kahdessa kehitysvamma-alan ammattilehdissä, Ketjussa ja Tukiviestissä, esiintyviä artikkeleita, jotka käsittelivät jollakin asteella kehitysvammaisten haastavaa käyttäytymistä joko niin, että artikkeli käsitteli kokonaisuudessaan haastavaa käyttäytymistä tai artikkeli sivusi tätä ilmiötä muun asian yhteydessä. Vuosien 1987–2006 ajalta löytyi kaiken kaikkiaan
43 artikkelia haastavasta käyttäytymisestä. En rajannut tutkimustani koskettamaan jotakin tiettyä
haastavan käyttäytymisen muotoa, kuten aggressiivisuutta tai itsensä vahingoittamista. Valitsin eri
näkökulmista kirjoitettuja lehtiartikkeleita sen perusteella, että niissä jollakin tasolla käsitellään
kehitysvammaisten henkilöiden haastavaa käyttäytymistä, käyttäytymishäiriöitä tai ongelmakäyttäytymistä. Näin pystyin hahmottamaan, millaisista eri lähtökohdista haastavaa käyttäytymistä
voidaan kielellisesti lähestyä. Lisäksi rajaaminen olisi vähentänyt artikkeleiden määrää ehkä liiaksi ja aineisto olisi jäänyt liian pieneksi. Artikkeleiden näkökulma vaihteli toimittajan käyttämän
tietolähteen mukaan.

Tulkintarepertuaarit lehtiartikkeleissa
Kehitysvammaisten ihmisten haastavaa käyttäytymistä tarkasteltiin Ketju- ja Tukiviesti -lehdissä
vaihtelevista näkökulmista. Analysoin kehitysvammaisten haastavaa käyttäytymistä koskevien lehtiartikkeleiden kielenkäyttöä diskurssianalyysin pohjalta. Identifioin lehtiartikkeleista kuusi erilaista tulkintarepertuaaria koskien kehitysvammaisten haastavaa käyttäytymistä: oikeusrepertuaarin,
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ongelmarepertuaarin, medikaalisen repertuaarin, elämänhallintarepertuaarin, valtapelirepertuaarin sekä funktiorepertuaarin. Nämä repertuaarit tarkastelivat haastavaa käyttäytymistä erilaisista
näkökulmista ja loivat sille erilaisia merkityksiä. Osa repertuaareista toimi vastapareina, kun taas
osaa repertuaareista käytettiin sujuvasti rinnakkain artikkeleissa.

Oikeusrepertuaari
Oikeusrepertuaarin lähtökohtana ovat haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten henkilöiden
samanlaiset oikeudet ja ihmisarvo kuin vammattomilla ihmisillä. Tämä repertuaari korostaa kehitysvammaisten henkilöiden yksilön- ja toiminnanvapautta sekä ottaa kantaa kehitysvammaisten
henkilöiden asemaan. Tausta-ajatuksena on se, että kehitysvammaisten henkilöiden perusoikeudet
eivät toteudu laitoksissa, eivätkä he ole laitoksissa samanarvoisessa asemassa. Tässä repertuaarissa
otetaan voimakkaasti kantaa kehitysvammaisten asemaan ja laitoksissa käytettyihin pakkotoimenpiteisiin koskien kehitysvammaisten haastavaa käyttäytymistä. Repertuaarissa korostetaan kehitysvammaisten ihmisten perustarpeiden tyydyttämistä, kuten seuraavassa tekstiotteessa tuodaan esiin.
” – Kehitysvammahuollossa on erilaisia paikkoja laidasta laitaan: hyviä pieniä yksiköitä ja paikkoja, joissa kehitysvammainen ei pysty vaikuttamaan edes ruokailuaikaansa tai lähtemään ulos kävelylle kauniilla ilmalla. Jokaisen pinna palaa, jos hänen perustarpeitaan poljetaan, Yrjö Kivinen
painottaa.” (Ketju 4/99)
Pienet yksiköt koetaan parempina paikkoina, kun taas isommissa yksiköissä nähdään kehitysvammaisten vaikuttamismahdollisuudet pieninä, joka saattaa johtaa haastavaan käyttäytymiseen. Esimerkissä vedotaankin siihen, että ”jokaisen pinna palaa, jos hänen perustarpeitaan poljetaan”. Tällä
lausumalla asetetaan kehitysvammaiset henkilöt ja vammattomat samalla viivalle, mutta puhutaan
kuitenkin hyvin yleisellä tasolla: puhuja ei kuitenkaan käytä me-muotoa, jolloin puhuja olisi asettanut itsensä selkeämmin ryhmään kuuluvaksi.
Tämän repertuaarin ideologisena perustana näkyy normalisaatiopyrkimys. Kehitysvammaiselle
henkilölle nähdään kuuluvan samat oikeudet, mahdollisuudet ja velvollisuudet kuin vammattomille
ihmisille, jolloin he olisivat täysivaltaisia yhteiskunnan jäseniä. Normalisaatioon liittyvät myös itsemääräämisoikeuden ja itsensä toteuttamisen periaatteet. Henkilökohtainen hallinta kehittyykin
mahdollisuudesta vaikuttaa ympäristöönsä ja saavuttaa toiminnallaan haluttuja tuloksia. (Lehtinen
& Pirttimaa 1995, 20; Järvikoski, Härkäpää & Pättikangas 1999, 109.)
Tämän repertuaarin käyttäjät tarkoittavat hyvää kehitysvammaisille henkilöille ja pyrkivät ajamaan
heidän etujaan varsin kiivaastikin. Repertuaarin tyyli on valistava; tekstissä esiintyy paljon modaaliapuverbejä ja konditionaalisia verbejä: ”tulisi”, ”pitäisi”, tai ehdottomammin ”on” tehtävä jotakin.
”Kuka antaa oikeuden loukata kehitysvammaisen lapsen yksityisyyttä ja oikeuden asettaa hänelle kyynärpäälastat, koska hän tunkee sormensa suuhun? Uskommeko todella riittävän syyksi, että asiantuntijat
sanovat, että näin on tehtävä?” (Tukiviesti 2/97)
Oikeusrepertuaarissa kehitysvammaisia henkilöitä tarkastellaan lähinnä uhriposition kautta. Kehitysvammainen henkilö ja hänen mahdollinen haastava käyttäytymisensä nähdään johtuvan laitosolosuhteiden epäoikeudenmukaisuudesta ja kehitysvammaisten henkilöiden perusoikeuksien
laiminlyömisestä. Kehitysvammainen henkilö on ikään kuin olosuhteidensa uhri, johon tällä repertuaarilla pyritään saamaan muutosta. Tätä repertuaaria käyttivät lehtiartikkeleissa sekä kehitysvammaiset itse että heidän asioitaan ajavat henkilöt.
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Ongelmarepertuaari
Vammaisuus saatetaan vielä tänä päivänä nähdä ongelmana ja taakkana niin yksilölle itselleen kuin
lähiympäristöllekin. Yksi, yleinen tapa lähestyä vammaisuutta onkin tarkastella sitä ongelmalähtöisesti. Ongelmarepertuaarissa keskeinen tapa hahmottaa kehitysvammaisen henkilön haastavaa
käyttäytymistä onkin keskittää huomio ainoastaan henkilön haastavaan käyttäytymiseen ja sen
lähi-ihmisille aiheuttamiin negatiivisiin seurauksiin. Esimerkiksi Kontio (2000) on tutkinut laitoksessa asuvien kehitysvammaisten vanhusten haastavaa käyttäytymistä. Haastava käyttäytyminen
esiintyi hoitajien suullisessa tiedotuksessa ongelmakeskeisesti keskittyen haastavan käyttäytymisen
ja ”erityistoiminnan” kuvaamiseen.
Sanastovalinnoilla on merkitystä, jolloin herää kysymys miten esimerkiksi haastava käyttäytyminen
on eri yhteyksissä esitetty (Fairclough 1997, 42). Ongelmarepertuaarissa kehitysvammaisen haastavaa käyttäytymistä kuvataan negatiivisesti ja kuvauksissa käytetään sellaisia sanavalintoja kuten
”sidottuna kotiinsa”, ”jatkuva paimentaminen” tai haastavan käyttäytymisen synonyymeinä käytetään muun muassa ”hankalaa käyttäytymistä”, ”häiritsevää käyttäytymistä”, ”vaikeaa käyttäytymistä”. Haastavan käyttäytymisen ilmenemistä kuvataan konkreettisin esimerkein korostussanojen
kera ”silmitön särkeminen”, ”jatkuva sidottuna oleminen” tai ”Emme ikinä pääse mieheni kanssa
yhdessä mihinkään”.
Ongelmarepertuaarin funktiona on herättää lukijoissa tunteita ja jopa kauhistusta. Tämä funktio palvelee osittain myös näkemystä, jossa vammaisuus nähdään ei-toivottavana ominaisuutena.
Haastavan käyttäytymisen negatiivinen kuvaus saattaa vahvistaa stereotypioita kehitysvammaisista
henkilöistä ja estää rakentavamman lähestymistavan haastavaan käyttäytymiseen. Käyttäytyminen
kuvataan niin ylitsepääsemättömän raskaana ja lähi-ihmisten elämää rajoittavana, että lähi-ihmiset
saatetaan esittää marttyyrimäisinä uhrautujina.
”Toisaalta Erja joutui jo 16-vuotiaana muuttamaan toiselle paikkakunnalle lukioon voidakseen rauhassa opiskella.” (Tukiviesti 6/99).
” - Aluksi Marianne sai raivareita kotona ja koulussa, kymmenvuotiaana hän pissasi housuihin, raapi ja
potki eikä suostunut kulkemaan portaita.” (Tukiviesti 1/91).
Kehitysvammaisten henkilöiden haastavalle käyttäytymiselle muodostuu taakka-positio. Tätä repertuaaria käyttivät lähinnä toimittajat sekä artikkelin kohteena olevat kehitysvammaisen henkilön omaiset.

Medikaalinen repertuaari
Medikaalisen repertuaarin taustalla on pitkä kehitysvammahuollon perinne. 1970-luvulle asti Suomessa vallitsi hyvin medikaalinen ja laitoskeskeinen ajattelu, jolloin palvelut keskitettiin segregoidusti keskuslaitoksiin. (Saloviita 1993, 158.) Medikaalisessa repertuaarissa kehitysvammaisten haastavaa käyttäytymistä käsitellään lääketieteen näkökulmasta. Kehitysvammainen henkilö nähdään
toimenpiteiden kohteena, objektina, ja haastava käyttäytyminen esitetään sairautena tai osittain
mahdolliseksi oireeksi somaattiseen, lääketieteelliseen vaivaan. Haastava käyttäytyminen saatetaan
linkittää myös kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveysongelmien yhteyteen. Yleensäkin vammaisuuden näkeminen sairautena ja yksilön patologisena tilana on ”syvään juurtunut ja luonnollistettu puhe- ja ajattelutapa” (Reinikainen 2007, 62). Medikaalinen repertuaari ja ongelmarepertuaari
ovat osin samansuuntaiset repertuaarit ja esiintyvätkin usein rinnakkain.
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Medikaalisessa repertuaarissa korostuu diagnoosiajattelu ja kehitysvammaisista henkilöistä puhutaan potilaina, kuten seuraavassa tekstiotteessa, jossa käyttäytymisen muutos linkitetään johonkin
sairauteen.
”Mitä tarkemmin lääkäri saa tietää potilaansa käyttäytymisessä tapahtuneen muutoksen, sitä helpompi
hänen on tehdä päätelmä sairaudesta.” (Tukiviesti 7/99)
Vammaisuuden medikaalisessa, yksilöllisessä mallissa vammaisuus nähdään sairautena ja yksilön
ongelmana. Ongelmien syyt nähdään kumpuavan toiminnan- ja älyllisten ominaisuuksien rajoituksista. (Oliver 1996, 34–35.) Kun artikkeli käsitteli jonkin tietyn vammaryhmän edustajaa, tätä
saatettiin nimittää esim. ”Angelman-lapseksi” (Angelmanin oireyhtymä) tai ”down-tytöksi”. Tällä
puhetavalla korostettiin vammaisuutta yksilöön liitettävänä ominaisuutena. Bogdanin ja Taylorin
(1982) mukaan kehitysvammaisuuden leima estää näkemästä ja ymmärtämästä ihmistä omana itsenään sekä kohtelemasta kehitysvammaista ihmistä tuntevana, ymmärtävänä ja tarvitsevana ihmisenä ainutlaatuisine ominaisuuksineen. Kehitysvammaiset ihmiset saatetaan nähdä homogeenisenä ryhmänä, joka koostuu keskenään samanlaisista yksilöistä ja jotka käyttäytyvät samalla tavalla.
(Bogdan & Taylor 1982, 7, 13, 222.)
Medikaalisen repertuaarin puhetavoissa korostuukin sairaus- ja diagnoosikeskeisyys. Medikaalisessa repertuaarissa tuodaan korostetusti julki myös artikkeleiden lähteinä käytettyjen henkilöiden
lääketieteellistä tai ammatillista statusta. Positioksi tässä repertuaarissa kehitysvammaisille henkilöille muodostuu objektipositio; kehitysvammainen henkilö nähdään passiivisena ja toimenpiteiden
kohteena, kuten seuraavassa tekstiotteessa voidaan havaita:
”Toisaalta tutkimukset ja tutkimusjaksot ovat järjestyneet helpommin ja ikään kuin yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa.” (Ketju 2/98).
Kehitysvammaisen tasavertainen osallisuus itseään koskeviin päätöksiin on kumottu sanoilla ”ikään
kuin”. Kehitysvammaisesta henkilöstä tulee näin toiminnan kohde aktiivisen toimijuuden sijaan,
vaikka muu lauseyhteys viittaisikin osallisuuteen. Tätä repertuaaria käyttivät pääosin lääketieteen
ja kuntoutuksen ammattilaiset, toimittajat, mutta osin myös kehitysvammaisten henkilöiden omaiset rinnakkain ongelmarepertuaarin kanssa.

Elämänhallintarepertuaari
Elämänhallintarepertuaarissa haastava käyttäytyminen nähdään elämänhallintaan liittyvien ongelmien seurauksena, kuten tekstiotteista tulee hyvin esiin.
”...ongelmien taustalla ovat hyvin usein – jopa joka toisella häiriintyneesti käyttäytyvällä – asuin- tai työympäristön olosuhteisiin ja ihmissuhteisiin kytkeytyvät, huonosti toimivat elämänhallintataidot.” (Ketju 2/98)
”Joskus toteamme, että kyse on selvästä osaamattomuudesta, operationaalisten taitojen puutteesta, ja silloin vastauksena on opetus ja ohjaus.” (Ketju 6/87)
Jos kehitysvammainen henkilö ei pysty hallitsemaan omaa elämäänsä positiivisin keinoin, hän alkaa käyttäytyä haastavasti eli ympäristöön nähden negatiivisesti. Monille vaikeavammaisille henkilöille täysi itsenäisyys perustoiminnoissa saattaakin olla mahdotonta, mutta lähi-ihmisten tehtävänä olisi siitä huolimatta tukea heidän itsemääräämisoikeuttaan ja valinnanvapauttaan. Laitoksissa
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asuvat kehitysvammaiset ovat useissa taidoissaan heikompia kuin asuntolassa tai kotona asuvat
kehitysvammaiset, mikä saattaa johtua taas harjoittelumahdollisuuksien vähyydestä (Lehtinen &
Pirttimaa 1995, 60–61). Kehitysvammainen henkilö ”ei ole päässyt harjoittelemaan sosiaalisia rooleja ja tilanteita” (Tukiviesti 1–2/99). Toisin sanottuna tässä repertuaarissa käyttäytymisen haasteet kumpuavat siitä, että henkilö ei kykene hallitsemaan omaa elämäänsä, koska hän ei ole saanut
riittävästi harjoitusta tällä alueella.
Tässä elämänhallintataitoihin keskittyvässä puhetavassa on läsnä myös oppimisen ja kehittymisen
mahdollisuus. Useissa kehitysvammaisuuden määritelmissä korostetaan adaptiivisia taitoja ja niissä
ilmeneviä puutteita, ja nämä adaptiiviset taidot linkittyvät suoraan elämänhallintataitoihin. Käyttäytymisen yhteydessä ei kuvata ympäristölle aiheutuvia negatiivisia seurauksia, kuten liinavaatteiden vaihtamisen ja pesemisen vaivaa vaan pulma nähdään henkilön itsenäistymisen rajoitteena,
millä interventiota myös perustellaan.
Elämänhallintarepertuaarin funktiona on korostaa haastavan käyttäytymisen takana olevia elämänhallinnallisia toimintarajoitteita, jotta lukija pystyisi paremmin ymmärtämään kehitysvammaisuudesta mahdollisesti johtuvia adaptiivisen käyttäytymisen puutteita. Kehitysvammainen henkilö ei
näistä puutteista johtuen osaa käyttäytyä aina tilanteen vaatimalla tavalla, ja hän saattaa käyttäytyä
haastavasti saadakseen takaisin elämänhallinnan tunteensa. Kehitysvammaiselle henkilölle muodostuu elämänhallintarepertuaarissa huonosti elämässä pärjäävän, osaamattoman, mutta toisaalta
myös oppivan henkilön positio, koska elämänhallintarepertuaarin puhetavoissa painotetaan sellaisten taitojen harjoittelemista ja opettamista, joita kehitysvammainen henkilö tarvitsisi pystyäkseen
toimimaan sosiaalisissa tilanteissa enemmän odotusten mukaisesti.

Valtapelirepertuaari
Valtapelirepertuaarin puhetavoissa haastava käyttäytyminen linkitetään rajattomuuteen ja tahdon
ilmaisemiseen. Se kuvataan esimerkiksi ”kiukutteluna”, ”terrorisointina” tai ”turhana”. Haastavaa
käyttäytymistä pidetään valtapelinä, johon lähi-ihmisten ei tulisi lähteä mukaan, koska haastavasti
käyttäytyvä kehitysvammainen henkilö pyrkii hallitsemaan ympäristöään haastavalla käyttäytymisellään. Tässä repertuaarissa korostuu haastavan käyttäytymisen tarkoituksellisuus ja tahallisuus:
kehitysvammainen henkilö käyttää haastavaa käyttäytymistään, varsinkin aggressiivisuutta, keinona saavuttaa ympäristössään jotakin. Valtapelirepertuaarin mukaan kehitysvammaiselle tulisi asettaa selkeät rajat ja säännöt toiminnalle ja käyttäytymiselle.
”Tärkeää on, ettei henkilö saa tahtoaan läpi ollessaan aggressiivinen, jottei hän oppisi vääriä elämänhallintakeinoja. Kun kaksi osastolla olevaa potilasta nahistelee keskenään, ei henkilökunta ilman muuta
puutu tilanteeseen.
- Ihmiseltä, joka uhkailee itsemurhalla, voidaan esimerkiksi kysyä, että haluaako hän sillä tavalla hallita ja pyörittää henkilökuntaa. Tärkeää on löytää asian ydin. Henkilökunta ei saa olla välinpitämätön,
muttei myöskään lähteä peliin mukaan.” (Tukiviesti 4/99)
Valtapelirepertuaari on lähellä elämänhallintarepertuaaria, jossa haastava käyttäytyminen nähdään elämänhallintaan liittyvien ongelmien ja rajoitteiden seurauksena. Valtapelirepertuaari eroaa
kuitenkin elämänhallintarepertuaarista siinä, että valtapelirepertuaarin puhetavoissa painottuvat
kehitysvammaisen henkilön tiedostetut ja tahalliset käyttäytymismallit. Kehitysvammaisen henkilön kuvataan yrittävän hallita ympärillään olevia ihmisiä useimmiten negatiivisella toiminnallaan.
Haastava käyttäytyminen nähdään siis olevan tiedostettua ja päämäärähakuista. Seuraavassa teks-
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tiotteessa kuvataan, kuinka voimakas nuori saattaa uhata voimallaan ja käyttää sitä pelotteena ristiriitatilanteissa.
”Lapsen ympäristön pitäisi noudattaa hänen kanssaan toimiessaan yhteisesti sovittuja sääntöjä johdonmukaisesti. Jos joku asia on esimerkiksi kotona lapselta kielletty, tulisi sen olla kielletty myös isovanhempien luona, päiväkodissa ja koulussa. Erityisen haastava tilanne on silloin, jos kysymyksessä on fyysisesti
voimakas nuori, joka on tiedostanut oman voimansa ja käyttää sitä ristiriitatilanteissa jopa pelotteena.”
(Tukiviesti 1/06)
Valtapelirepertuaarissa kehitysvammaisen haastavan käyttäytymisen pyrkimyksenä nähdään hallita ympäristöä ja saada esimerkiksi aggressiivisella käyttäytymisellään tahtonsa läpi. Lähi-ihmisten
pyrkimyksenä taas on hallita henkilön negatiivista käyttäytymistä. Jos ympäristö ei pysty kontrolloimaan käyttäytymistä, kehitysvammainen henkilö saa tahtonsa läpi käyttäytymisellään ja saa näin
itselleen oman elämänsä hallinnan tunnetta, ympäristön negatiiviseksi kokema käyttäytyminen
vahvistuu. Vammaiselle aikuiselle elämänhallintaan liittyy itsenäisen aikuisuuden toteutuminen.
Haastavasti käyttäytyville vaikeasti vammaisille henkilöille annetaan kuitenkin vähemmän valinnan- ja kieltäytymisen mahdollisuuksia, eikä heillä usein ole päätäntävaltaa esimerkiksi siinä, missä
tai kenen kanssa he elävät. (Emerson 2001, 7; Lehtinen & Pirttimaa 1995, 8; Crimmins 1994, 212.)
Kehitysvammaisen henkilön haastava käyttäytyminen kuvataan tässä repertuaarissa tiedostettuna toimintana, jolla henkilö pyrkii hallitsemaan ympäristöään. Valtapelirepertuaarin funktiona on
tuoda kehitysvammaisen henkilön haastava käyttäytyminen tiedostettuna toimintana esiin. Tässä
repertuaarissa korostuu näkemys siitä, että haastava käyttäytyminen on kehitysvammaisesta henkilöstä itsestään lähtöisin oleva ongelma. Myös Noonen, Jonesin ja Hastingsin (2004) tutkimuksen
mukaan hoitohenkilökunta näki haastavan käyttäytymisen lähinnä henkilön sisäisenä ongelmana,
kuten persoonaan liittyvänä tekijänä. Tässä repertuaarissa kehitysvammaiselle haastavasti käyttäytyvälle henkilölle muodostuukin positio, joka tarkastelee kehitysvammaista viekkaana ja jopa
ilkeänä henkilönä, jolle tulee asettaa tietyt säännöt ja rajat, jotta tämä ei voisi oppia hallitsemaan
ympäristöään väärillä keinoilla. Kehitysvammaisella tulisi olla samat perustavat kuin vammattomillakin ihmisillä. Tätä puhetapaa käyttivät lähinnä kehitysvamma-alan työntekijät sekä toimittajat.

Funktiorepertuaari
Funktiorepertuaarissa kehitysvammaisen henkilön haastava käyttäytyminen nähdään viestinä tai
merkkinä lähiympäristölle ja haastavalle käyttäytymiselle etsitään funktiota ja ratkaisua.
” - Tunnistamista auttaa, kun pohtii, miksi kehitysvammainen esimerkiksi repii vaatteitaan. Mitä hän
haluaa viestittää omalla toiminnallaan?”(Tukiviesti 1–2/99)
”Olennainen osa henkilökunnan työstä on tulkita tilanteita ja pyrkiä määrittelemään, mitä asukkaan
ongelmiin viittaavan käyttäytymisen takana saattaa olla. Henkilökunnan on pystyttävä tunnistamaan
myös omia toimintojaan.” (Tukiviesti 4/99)
Tässä puhetavassa ei nähdä haastavaa käyttäytymistä henkilön omana ongelmana, vaan käyttäytyminen suhteutetaan myös ympäristöön ja otetaan huomioon ympäristön vaikutus haastavan käyttäytymisen takana. Funktionaalinen lähestymistapa haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen on
tässä repertuaarissa selkeästi läsnä. Haastavan käyttäytymisen funktionaaliseen arviointiin kuuluu
Sigafoosin ym. (2003, 94) mukaan sekä käyttäytymisen yhteydessä esiintyvien tekijöiden että käyt-
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täytymisen funktion tai tarkoituksen arviointia. Käyttäytymisen funktioon liittyvät yleensä kommunikatiiviset tarkoitusperät. Jos henkilö ei tiedä, miten ilmaista tarpeitaan, hän saattaa oppia tahattoman vahvistamisen kautta ilmaisemaan tarpeitaan ympäristöön nähden negatiivisen käyttäytymisen
avulla. (Sigafoos ym. 2003, 94–95; Ikonen 1999, 278.)
Haastavaa käyttäytymistä lähestytään tässä repertuaarissa positiivisesti, ja haastavasta käyttäytymisestä luodaan vastakkainen näkökulma ongelmakeskeisen ajattelun rinnalle. Kehitysvammaisen henkilön haastavalla käyttäytymisellä nähdään tässä repertuaarissa jokin tarkoitus ja kuntoutumismahdollisuutta korostetaan. Haastavaa käyttäytymistä kuvataan positiivisin sanavalinnoin ja
rakentavasti, eikä huomio keskity ainoastaan haastavan käyttäytymisen ympäristölle aiheuttamiin
negatiivisiin seurauksiin. Repertuaari on tulevaisuusmyönteinen ja antaa vaihtoehtoisen näkökulman tarkastella haastavaa käyttäytymistä, koska tässä repertuaarissa tulee esiin haastavan käyttäytymisen vuorovaikutuksellinen suhde ympäristöön. Seuraavassa tekstiotteessa kuvataan haastavaa
käyttäytymistä ensimmäisenä askeleena kuntoutumisessa, jolloin eristäytynyt asiakas ”tulee kontaktiin”, vaikka ensimmäinen kontakti onkin riidan haastamista.
”Se, että aikaisemmin eristäytynyt ja kipuunsa käpertynyt kehitysvammainen tulee huoneestaan ulos ja
haastaa riitaa, ei aina olekaan merkki tilanteen huononemisesta. Se voi olla ensimmäinen askel kuntoutumisen tiellä: asiakas tulee kontaktiin ja tuo ristiriitansa käsiteltäväksi vuorovaikutussuhteessa.” (Ketju 2/98)
Funktiorepertuaarissa puhetapa kehitysvammaisten henkilöiden haastavasta käyttäytymisestä on
rakentava ja siinä nähdään myönteisen kehityksen mahdollisuus. Funktiorepertuaarin tarkoituksena on tuoda ilmi ympäristön merkitystä haastavan käyttäytymisen kehittymisessä. Haastava käyttäytyminen ei ole vain henkilön sisäinen ongelma vaan se on viesti ympäristölle siitä, että jokin asia
kehitysvammaisen henkilön elämässä ei ole kunnossa. Haastavalla käyttäytymisellä onkin kommunikatiivinen tarkoitus, ja kehitysvammaiselle henkilölle muodostuu tässä repertuaarissa viestijäpositio. Funktiorepertuaaria käyttivät pääosin kehitysvamma-alan työntekijät ja asiantuntijat.
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Yhteenveto
Repertuaarien funktiot vaihtelivat. Osin repertuaarien käytöllä pyrittiin vaikuttamaan lukijaan ja
herättämään tunteita, kuten esimerkiksi ongelmarepertuaarissa. Repertuaareilla saattoi olla myös
tietoa jakava funktio. Repertuaarien funktioiksi nousivat myös elämänhallintataitojen, käyttäytymisen tahallisuuden tai sen kommunikatiivisen luonteen ja positiivisten puolten korostaminen. Sisällöllisiä ristiriitoja nousi useiden repertuaarien välille. Toisilleen vastakkaisia repertuaareja olivat
ongelmarepertuaari ja funktiorepertuaari, oikeusrepertuaari ja medikaalinen repertuaari. Haastavaa
57
käyttäytymistä sosiaalisesti rakentuvana ilmiönä korostivat varsinkin oikeus- ja funktiorepertuaari,
kun taas käyttäytymisen yksilön ominaisuutena kuvasivat lähinnä ongelmarepertuaari, medikaalinen repertuaari ja valtapelirepertuaari. Taulukossa 1 on esitetty haastavaa käyttäytymistä koskevat
kielelliset repertuaarit tiivistetyssä muodossa.

Taulukko 1. Kehitysvammaisten henkilöiden haastavaa käyttäytymistä
koskevien artikkeleiden kielelliset repertuaarit
Kielellisiä piirteitä
repertuaarissa
Oikeusrepertuaari modaaliapuverbit,
futuurin käyttö,
ääriesimerkit
Ongelmarepertuaari yleistävät ilmaukset,
kielteiset sanavalinnat,
affektiiviset ilmaukset,
kerronta
passiivimuotoiset
Medikaalinen
verbit, esimerkkien
Repertuaari
kuvaaminen, sairausja diagnoosiajattelun
korostuminen
aktiivimuotoiset verbit,
Elämänhallintaelämänhallintakeinojen
repertuaari
puutteellisuuden
korostuminen
Valtapelirepertuaari tahdon ilmaisemisen,
rajattomuuden ja
sääntöjen
korostuminen
Funktiorepertuaari positiiviset
sanavalinnat,
rakentavat ilmaukset,
haastava
käyttäytyminen
sosiaalisesti
rakennettuna ilmiönä

Kehitysvammaisen Repertuaarin funktio
henkilön positio
olosuhteiden uhri
vaikuttaa retorisesti
lukijaan, herättää
tunteita
ympäristölle taakka vaikuttaa
affektiivisesti lukijaan
objekti/potilas

oppiva/osaamaton

tiedonvälitys,
perinteisen
vammaisuusnäkemyksen vahvistuminen
korostaa
elämänhallintataitojen
merkitystä

viekas

korostaa haastavaa
käyttäytymistä
tahallisena toimintona

viestijä

korostaa haastavan
käyttäytymisen
kommunikatiivista
luonnetta ja
ympäristön merkitystä,
positiivinen
näkökulma

Artikkeleissa
toinen
toistaan
erilaisempia
termejä
haastavalle
käyttäytymiselle:
”kiukuttelu”,
Artikkeleissavilisi
vilisi
toinen
toistaan
erilaisempia
termejä
haastavalle
käyttäytymiselle:
”terrorisointi”, ”pulmallinen käyttäytyminen”, ”hankala käyttäytyminen”, ”häiritsevä käyttäytyminen”, ”ka”kiukuttelu”, ”terrorisointi”, ”pulmallinen käyttäytyminen”, ”hankala
pinallisuus”, ”aggressiivinen käyttäytyminen” ja ”vaikea käyttäytyminen”. Haastavaan käyttäytymiseen
käyttäytyminen”,
käyttäytyminen”,
”kapinallisuus”,
”aggressiivinen
liittyviä
tilanteita ja ”häiritsevä
ilmiöitä kuvattiin
myös vaihtelevin
termein: ”konfliktitilanne”,
”ristiriidat”, ”nahistelu”,
”pinnan
palaminen”,
”hepuli”,
”fyysinen/henkinen
konflikti”,
”kahina”,
”käsirysy”,
käyttäytyminen” ja ”vaikea käyttäytyminen”. Haastavaan käyttäytymiseen liittyviä ”päälletulo”

tilanteita ja ilmiöitä kuvattiin myös vaihtelevin termein: ”konfliktitilanne”,
”ristiriidat”, ”nahistelu”, ”pinnan palaminen”, ”hepuli”, ”fyysinen/henkinen
Kehitysvammaliitto
ry
konflikti”, ”kahina”, ”käsirysy”, ”päälletulo” ja ”pinna kireällä”. Usein
saman
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ja ”pinna kireällä”. Usein saman artikkelin sisällä käytettiin erilaisia termipareja, ja näistä käytetyistä termeistä lukija muodostaa mielikuvia ja päätelmiä haastavasta käyttäytymisestä. Jonkin yhteiskunnallisen käytännön voi ilmaista lukuisilla eri vaihtoehtoisilla tavoilla, ja näillä kielenkäyttäjän
tekemillä kielellisillä valinnoilla voi olla ideologisia vaikutuksia (Fairclough 1997, 143–144, 150).
Esimerkiksi puhuttaessa haastavasta käyttäytymisestä ”häiritsevänä käyttäytymisenä” viitataan pelkästään käyttäytymisen ympäristöön aiheutuviin ongelmiin ja häiriöihin. Kun käyttäytyminen nähdään
enemmän haastavana kuin ongelmana, se saa aikaan rakentavampia reaktioita (Emerson 2001, 4).
Haastavassa käyttäytymisessä on sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna kyse kommunikaatio-ongelmasta ja vuorovaikutussuhteesta yksilön ja ympäristön välillä. Vaatii tietoa, taitoa ja yhteistyötä
kaikilta henkilön ympärillä olevilta ihmisiltä etsiä ja löytää näihin haasteisiin ratkaisuja. Jos haastavaa käyttäytymistä käsitellään ongelmakeskeisesti ja huomio henkilössä keskittyy ainoastaan tämän haastavaan käyttäytymiseen, haastavan käyttäytymisen kohtaaminen ja siihen reagointi ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista ja rakentavaa. Toisaalta jos käyttäytyminen pyritään näkemään
vuorovaikutuksellisena ja kommunikatiivisena, jos pystytään arvioimaan ympäristön vaikutusta
käyttäytymisen esiintymisessä sekä osataan nähdä haastavasti käyttäytyvän henkilön positiivisia
ominaisuuksia, voidaan lähestyä haastavaa käyttäytymistä avarakatseisemmin ja myönteisemmin.
Eräässä artikkelissa haastavaa käyttäytymistä lähestyttiinkin humoristisella asenteella ja haastavaan
käyttäytymiseen liittyen puhuttiin ”uskomattomasta kekseliäisyydestä, ”tempuista” tai ”loputtomasta energiasta erilaisten juttujen toteuttamisessa” (Tukiviesti 7/92).
Se kieli, jota media ja alan ammattilaiset käyttävät puheessaan tai kirjoituksissaan, vaikuttaa muiden ihmisten suhtautumiseen ja asenteisiin kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän käyttäytymistään
kohtaan. Varsinkin jos toisella osapuolella ei ole tietoa haastavasta käyttäytymisestä, muokkaavat
käytetyt repertuaarit käsityksiä kyseisestä ilmiöstä. Osaltaan siis kehitysvamma-alan ammattilehtien antama kuva haastavasta käyttäytymisestä ja interventioista vastata tähän vaikuttaa kehitysvammaisen henkilön lähiympäristön reagointiin. Noonen, Jonesin ja Hastingsin (2004) tutkimuksen
mukaan henkilökunta voi olla herkkä niille muuttujille, jotka määrittävät haastavaa käyttäytymistä.
Näin ollen henkilökunnan käsitykset käyttäytymisen syistä vaikuttavat siihen, kuinka haastavaan
käyttäytymiseen reagoidaan. Ei tule kuitenkaan unohtaa sitä, että interventio on kuitenkin välttämätön ehkäisemään haastavan käyttäytymisen negatiivisia fyysisiä, ympäristöllisiä ja sosiaalisia
seurauksia (Noone, Jones & Hastings 2004; Sigafoos ym. 2003, 113).
Kehitysvammaisten henkilöiden lähi-ihmiset vaikuttavat haastavaan käyttäytymiseen asennoitumisellaan ja reagoinnillaan suoraan kehitysvammaisten elämänlaatuun. Crimminsin (1994, 215)
mukaan haastavasti käyttäytyvillä ihmisillä on rajattu määrä valinnanmahdollisuuksia elämässään,
rajattu pääsy yhteisön toimintaan ja vain vähän merkitsevää sosiaalista kanssakäymistä. Selvyyttä ei
kuitenkaan ole siitä, ovatko nämä seurauksia haastavasta käyttäytymisestä vai haastavan käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Laitoksissa esiintyy suhteessa enemmän haastavaa käyttäytymistä (ks. esim. Saloviita 2002) kuin muissa kehitysvammahuollon yksiköissä. Siitä, aiheuttavatko
laitokset haastavaa käyttäytymistä vai päätyvätkö laitoksiin henkilöt, joiden kanssa ei avohuollon
puolella pärjätä, ei ole myöskään varmuutta.
Haastava käyttäytyminen voidaan kääntää myös päälaelleen. Ympäristö voikin olla se, joka ei osaa
vastata kehitysvammaisen henkilön tarpeisiin, jolloin henkilö vastaa tähän käyttäytymällä haastavasti. Voisiko haastavan käyttäytymisen siis nähdä yhteiskunnan epäonnistumisena kohdata kehitysvammaisen henkilön tarpeita? Tällöin lähennyttäisiin näkemystä vammaisuudesta sosiaalisesti
rakennettuna ilmiönä. Haastava käyttäytyminen saattaa olla kehitysvammaisen henkilön tapa rea-
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goida ympäristön asettamiin käyttäytymis- ja sopeutumisvaatimuksiin. Näin ollen yhteiskunnan
odotukset ja vaatimukset kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalisten taitojen osalta olisivat liian
korkeita. Käyttäytymisen hyväksyttävyys on kulttuurisidonnaista ja käyttäytymiselle asetetut vaatimukset vaihtelevat tilanteen mukaan. Kehitysvammaisten henkilöiden haastavaan käyttäytymiseen
tai käyttäytymishäiriöihin suhtautuminen on sidoksissa siihen, miten kehitysvammaisuuden haaste
on minäkin aikana tulkittu ja ymmärretty (Saloviita 1993, 156).
Kehitysvammaisten lasten erityisluokanopettajana kohtaan työssäni haastavaa käyttäytymistä. Tärkeää on huomioida se, että käyttäytyessään ympäristöön nähden negatiivisesti tai kummallisesti
henkilön käyttäytymisellä on aina jokin tarkoitus. Jokainen henkilö on oma ainutlaatuinen yksilönsä, jonka haastavaan käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät tulee selvittää hänen omista lähtökohdistaan ja käyttäytyminen tulee suhteuttaa sosiaaliseen ympäristöön. Pelkän oireen hoitaminen ei
ole tarkoituksenmukaista, vaan tärkeää on pohtia, mitä haastavan käyttäytymisen takana todella
on. Pyrkimys ymmärtää käyttäytymistä auttaa niin kasvattajia kuin muitakin ammatti-ihmisiä keskittämään voimavarat ongelman ympäriltä laajemmin. Toiminnallinen, haastava oirehtiminen on
usein vain jäävuoren huippu.
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Vammaisuuden rakentuminen lastenkirjallisuudessa
Anna Nyqvist
Vammaisuudesta rakennettujen kuvausten tarkastelu voi paljastaa paljon vammaisten ihmisten yhteiskunnallisesta asemasta sekä siitä, miten vammaiset ihmiset nähdään yhteiskunnassa (Barnes,
Mercer & Shakespeare 1999, 191; Davidson, Woodill & Bredberg 1994, 33; Safran 1998). Media ja
erilaiset taidemuodot ovat eräänlaisia ikkunoita niitä ympäröivään kulttuuriin. Niiden välittämät
kulttuuriset merkityksenannot ovat sosiaalisen todellisuuden heijastumia, jotka ovat syntyneet sen
sosiaalisen ympäristön ehdoilla, jossa ne on rakennettu. Kulttuurissa vallitsevia kaavamaisia oletuksia paljastamalla on voitu osoittaa, että vammaiset on syrjitty ja alistettu yhteiskunnan ihmisryhmä (Darke 2004, 102). Samalla kun tiedotusvälineiden ja eri taidemuotojen välittämät kuvaukset ovat muodostuneet yhteiskunnassa vallitsevien käsitysten pohjalta, ne myös vaikuttavat siihen,
miten käsitämme erilaisia ilmiöitä. Kulttuurisissa kuvauksissa asioita nimetään, luokitellaan ja
niille annetaan merkityksiä. Tämä ei ole tyhjiössä tapahtuvaa toimintaa, vaan erilaisilla sosiaalisilla merkityksenannoilla on vaikutusta sekä niiden viittauskohteeseen että tätä ympäröiviin sosiaalisiin puitteisiin. Esimerkiksi sosiaalipalveluiden piirissä vammaiseksi luokitteleminen vaikuttaa
tarjottujen palveluiden saantiin. Yksilöistä tehdyt luokittelut vaikuttavat siihen miten he näkevät ja
kokevat itsensä, mutta myös siihen miten muut heidät näkevät. (Hacking 1999.) Siksi välillä välttämättöminäkin ja ainoina oikeina näyttäytyvien vammaisuuden merkitysten esiintuominen on tärkeää. Paljastamalla vallitsevia ajattelutapoja voidaan niiden oikeutus asettaa kyseenalaiseksi (esim.
Danforth & Rhodes 1997).
Kirjoitukseni tuo esiin vammaisuuden tulkintoja sellaiselta kulttuurin osa-alueelta, joka aiemmin
on Suomessa jäänyt vähemmälle huomiolle. Lapsille suunnattujen tarinoiden kuvauksiin vammaisuudesta ei ole juuri keskitytty. Ulkomailla vammaisuutta kuvaavat lastenkirjat ovat sen sijaan olleet
tutkimuksen kohteena. Näissä näkökulmat ovat vaihdelleet siitä, miten lastenkirjoissa toteutuvat
integraation aatteet (Quicke 1985) sen tutkimiseen, mitä 1800-luvun brittiläinen lastenkirjallisuus
paljastaa tuon ajan yhteiskunnan suhtautumisesta vammaisiin ihmisiin ja vammaisuuteen (Davidson, Goodwill ja Bredberg 1994). Artikkelin verran valotetaan myös lastenkirjojen luomia stereotyyppisiä representaatioita vammaisista ihmisistä (Shearer 1981). Määrällistä analyysia edustaa
puolestaan tutkimus, jossa sisällön analyysin avulla on tutkittu vammaisten henkilöiden esiintyvyyttä lukemaan oppimisen kirjoissa (Hopkins 1982).
Tarkoitukseni on tarkastella sitä, miten vammaisuutta kuvataan lastenkirjallisuudessa ja kuinka
näitä kuvauksia ja merkityksenantoja rakennetaan. Lisäksi pohdin, mihin yhteiskunnan reunaehtoihin nämä merkitykset ja kuvaukset voidaan palauttaa. Aineistonani on 30 lapsille suunnattua
kaunokirjallista tarinaa, joista tässä artikkelissa esittelen 22. Lastenkirjojen merkitysten tutkiminen
on tärkeää useasta syystä. Lastenkirjallisuus on aikuisten kirjoittamaa, jolloin se palvelee vallassa
olevaa yhteiskuntaluokkaa ja sen ylläpitämää aikuisten kulttuuria (Hunt 1994, 6). Näin lastenkirjat
paljastavat laajemman yhteiskunnan ajattelumalleja, sillä ne on tuotettu aikuisten ajatusmaailmasta
käsin. Lisäksi lapsille kertomisen tapa on usein hyvin yksinkertaistettua ja mutkatonta, mutta samaan aikaan moraalisesti latautunutta. Niinpä lastenkuvakirjoista on mahdollista muita medioita
suorasukaisemmin selvittää niitä ajattelun muotoja, joita vammaisuudesta rakennettujen merkitysten
taustalla vaikuttaa. Erityisen merkitykselliseksi sadut ja kertomukset tulevat silloin, kun ne luovat
merkityksiä jo valmiiksi syrjässä olevista ihmisryhmistä kuten vammaisista. Lisäksi lastenkirjojen
tuottamien kuvausten tutkiminen on mielekästä, koska niitä lukemalla lapset muodostavat käsityksiään maailmasta. Kirjojen kautta lapsi voi saada ainoan kosketuksensa vammaisuuden ilmiöön.
Näin ei siis ole yhdentekevää, minkälaisia kuvauksia niiden avulla välitetään.
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Vammaisuuden kuvaukset lastenkirjoissa
Fyysisestä vammasta vammaisuudeksi
Vammaisuutta käsittelevien lastenkirjojen lähtökohtana on vammaisten henkilöiden fyysisen vaurion merkityksellistäminen. Lähes kaikissa tarinoissa tämä vammaisuuden fyysinen ulottuvuus määrittää sitä, mitä yksilöstä myöhemmin sanotaan. Ennen 1970-lukua kirjoitetuissa tarinoissa päähenkilön toimintakyvyttömyys ilmaistaan viittaamalla suoraan yksilön fyysiseen vaurioon. Näin
kyvyttömyys nähdä on sokeutta, kyvyttömyys kuulla kuuroutta, kun taas kävelyyn kykenemätön
ihminen on rampa. H.C. Andersenin (1979, 322–326) alun perin 1870-luvulla ilmestyneessä tarinassa Rampa, liikuntavammainen päähenkilö esitellään seuraavasti: ”Oli kysymys vanhimmasta lapsesta,
jota sanottiin rammaksi. Hänen oikea nimensä oli Hannu.” Tarinassa kyvyttömyys kävellä ja seistä tekevät Hannusta ramman. Tämä ominaisuus määrittää Hannua niin paljon, että häntä kutsutaan jo
ominaisuutensa nimellä virallisen nimensä sijaan. Myös muiden ennen 1970-lukua ilmestyneiden
tarinoiden liikuntavammaiset päähenkilöt ovat rampoja: ”Näin: pallokentän laitaan / eräs rampa poikanen / oli seisahtunut alle / sen suuren lehmuksen.” (Kailas, Pallokentällä 1949, 62). Tuntemattoman
tekijän tarinassa Rampa-Liina ja hänen weikkonsa, päähenkilö Liina on hänkin ”sangen heikko ja kivuloinen, jopa vallan rampa”. (Rampa-Liina ja hänen weikkonsa 1902, 7). Kaarlo Hammarin (1905, 20)
tarinassa päähenkilön vamma taas selviää kertomuksen nimestä ”Sokea kirkossa”. Tarina jatkuu sen
kertomisella, kuinka päähenkilö istuu kirkon penkillä ja kuuntelee tarkasti saarnaa. Samassa tehdään selväksi, mitä sokea ei pysty tekemään: ”Ei nauttia valkeudesta hän saata, / Ei katsella kaunista
luontoa, maata”. Valkeudella viitataan päivän valkeuteen, valoon eli Jumalan luomistyöhön. Tämä
jää sokealta näkemättä kuin myös kaunis luonto. Kyvyttömyyttä toimia tietyllä elämän alueella merkityksellistetään monessa teoksessa kaunopuheella, johon kuuluu aistikasta luonnon kuvaamista ja
kokemista. Kontrastilla tehdään selväksi, mistä toimintakyvytön yksilö jää paitsi.
Vammaisuuden merkityksellistäminen saa uuden ulottuvuuden niissä tarinoissa, jotka ovat ilmestyneet 1970-luvun jälkeen. Tätä ennen kirjoitetuissa tarinoissa yksilön toimintakykyä kuvattaessa
vammaista päähenkilöä ei verrata muihin yksilöihin. Sen sijaan lähes kaikissa tämän aikakauden
jälkeen kirjoitetuissa tarinoissa päähenkilön toimintakyvyttömyys ilmaistaan vertausasetelmalla.
Vertauksen kohteena ovat joko lukijat tai kertomusten sisäiset henkilöhahmot. Vertausasetelma synnyttää erilaisia luokkia, joihin vammaiset ja vammattomat ihmiset kuuluvat. Näitä luokkia pidetään
yllä erilaisin sanavalinnoin. Marjan Roodtin (1981) teoksessa vammainen päähenkilö luokitellaan
jo heti teoksen nimessä tietynlaiseksi: ”Erkki on erilainen”. Pirkko Linnan (1980) teoksessa Tuomaskin käy koulua yksilö taas on lokeroitu tiettyyn luokkaan kin-pääteen avulla. Kin-päätteen käytöllä
saadaan ilmaistua se, mitä vammainen päähenkilö toisaalta myös tekee, vaikka onkin erilainen kuin
muut ei-vammaiset henkilöt. Erilaisuus voidaan tuoda esiin myös yksinkertaisesti käyttämällä muut
-sanaa: ”Tämä kirja kertoo sinulle lapsista, jotka eivät voi liikkua samalla tavalla kuin muut, mutta käyvät
silti tavallista koulua.” (Lundberg, Maria on liikuntavammainen 1980, 2). Toisaalta yksilön toimintakyvyttömyys voidaan ilmaista myös sellaisella asettelulla, jossa vastakkain ovat ”me” – toimintakykyiset yksilöt - ja toimintakyvytön päähenkilö : ”Me näemme, että taivas on sininen… Helen ei nähnyt mitään.”. (Marchon, Pikku Helen: Helen Kellerin tarina 1981/1983).
Vammaisuutta merkityksellistettäessä samalla rakennetaan erilaisia identiteettejä kertomuksen henkilöille, mutta myös itse tekstin tuottajalle ja sitä vastaanottavalle yleisölle (Fairclough 1992, 64;
Fairclough & Wodak 1997, 275-277). ”Me” -sanan käytöllä kirjan kirjoittaja liittää itsensä siihen
joukkoon, josta vammainen yksilö oli joutunut ulkopuolelle. Toisaalta eri katkelmissa toistuvat sellaiset kuvaukset, joissa on tehty oletus lukijoista tietyn toimintakyvyn omaavina yksilöinä. Näissä
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merkityksissä lukijalle rakennetaan tavallisen yksilön identiteettiä. Lisäksi tavallisen yksilön identiteetti rakennettaan niihin kertomuksen sisäisiin henkilöhahmoihin, joihin vammainen päähenkilö
peilautuu ja joiden kanssa vammainen päähenkilö on tekemisissä. Näiden identiteettien kontrastina
syntyy vammaisen päähenkilön identiteetti poikkeavana, epänormaalina ja ulkopuolisena yksilönä.
Samanlaiseksi päähenkilö voi luokittua vain muiden vammaisten kanssa, kuten minämuotoisesti
kertovan Tomin tarinassa: ”Tänään on torstai, ja Anni tulee minua katsomaan. Annilla on monia samanlaisia lapsia kuin minä, joita hän käy katsomassa.” (Larsen & Larsen, Päivä Tomin kanssa 1972).
Rakentaessaan tavallisuuden vastakohdaksi asettuvan toisenlaisuuden rajoja, lastenkirjat määrittävät myös niitä linjoja, joiden sisälle tavallisuus asettuu. Erityisesti eläinsaduissa tavallisuus määritellään sen kautta, suorittaako yksilö lajilleen ennalta määrättyä tehtävää. Esimerkiksi jäniksen olo
ja elo vaarantuu, kun se ei osaa loikkia: ”Niin jäniksenpoika kertoi suuren jänisvaivansa, ettei se, vaikka
näyttikin ihan terveeltä, tavalliselta jänikseltä, osannut eikä koskaan voisi oppiakkaan loikkimaan niin kuin
oikeat jänikset.” (Liukko-Sundström, Jäniksenpoika 1981, 14). Toisaalta myös ihmisillä on tiettyjä
tehtäviä maan päällä. Ihmisen ideaaliin lastenkirjoissa kuuluu, että yksilö suoriutuu elämästään
ja sen osa-alueista mahdollisimman itsenäisesti. Ragnhild Tangenin (1981) Petri-nimisen teoksen
päähenkilöä ”Petriä täytyy syöttää, ja hänellä on muovinen esiliina edessä. Hän ei pysty pitelemään itse edes
leivänpalaa.”. Yksilön odotetaan suoriutuvan itsenäisesti vähimmäisehdon, leipäpalan syömisestä.
Katkelmassa odotus ilmaistaan kielteisyyden kautta, jolloin odotuksesta poikkeaminen saa kielteisen
merkityksen (ks. Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho 2004, 811, 1548–1549;
MOT-sanakirjasto 2007). Tällä luodaan käsitys siitä, mitä ihmisen tulisi voida elämässään tehdä.
Myös Pirkko Linnan (1980, 29) teoksessa Tuomaskin käy koulua tärkeitä taitoja ovat sellaiset, jotka
liittyvät ihmisen itsenäiseen selviytymiseen elämässä: ”Koulussa opitaan monia tärkeitä taitoja. Tuomas
osaa jo pukea itse päällensä. Tätä hän on kyllä joutunut kovasti harjoittelemaan.”. Katkelmassa kerrotaan,
kuinka päähenkilö on oppinut tärkeäksi luokitellun taidon. Kuitenkin samassa yhteydessä korostetaan sitä, kuinka kyseisen taidon oppiminen on vaatinut kovaa harjoittelua. Harjoittelun merkitystä korostetaan kovasti sanan käytöllä. Lisäksi modaalisen kyllä partikkelin käytöllä osoitetaan
kertojan sitoutuneisuus sen paikkansapitävyyteen ja yritetään saada myös lukija vakuuttuneeksi
sen todenperäisyydestä. (ks. Hakulinen ym. 2004, 1518, 1525–1526; MOT-sanakirjasto). Harjoittelusta kertovan lauseen totuusarvo nousee yli kyvystä kertovan lauseen. Tällä tavoin katkelmassa
saadaan pidettyä yllä niitä rajoja, joiden avulla yksilö aiemmin määriteltiin toimintakyvyttömäksi,
erilaiseksi ja siis ulkopuoliseksi yksilöksi.
Vammaisuutta käsittelevissä lastenkirjoissa vammaisen päähenkilön kokonaisvaltaisen persoonan
erilaisuus syntyy siitä, että yksilön toimintakyky on erilainen suhteessa muihin yksilöihin. Näin
yksilön toiminta muunnetaan yksilön tilaksi (ks. Fairclough 1992, 182). Erilaisuuden ja tavallisuuden raja-aitoja saadaan luotua ja pidettyä yllä sanaston avulla, mutta myös lauseiden keskinäisellä
järjestäytymisellä (ks. emt. 235). Sanavalintojen lisäksi raja-aitoja pidetään yllä siten, että erilaisuutta aiheuttava toimintakyvyttömyyden ilmaiseminen on paikannettavissa myös sellaisista lauseista,
joissa pyritään kuvaamaan vammaisen päähenkilön osaamista. Näin osaamista selitetään erilaisilla
tekijöillä, kuten kovalla harjoittelulla, jolloin osaamista ei perimmältään palauteta yksilöön. Lisäksi osaamattomuus ilmaistaan eri tavoin kuin jonkin toiminnon osaaminen. Hanne ja Erik Larsenin
(1972) tarinassa Tomin päivä, päähenkilön Tomin toimintaa kuvataan esimerkiksi näin: ”Minusta on
hauska leikkiä hiekassa tai ajaa autoa.”. Päähenkilön osaamattomuus ilmaistaan niin, että yksinkertaisesti todetaan päähenkilön olevan kykynemätön tekemään jotain tiettyä toimintoa. Sen sijaan
päähenkilön kykyä toimia ei mainita suoraan, vaan se kerrotaan tunteen ilmaisun kautta kuten esimerkissä. Tämän avulla saadaan ylläpidettyä ne raja-aidat, joilla päähenkilö aiemmin luokiteltiin
erilaiseksi yksilöksi.
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Ainoastaan viidessä aineistoni tarinassa vertausasetelma eroaa siitä vammaisuuden diskurssista,
jota olen edellä esitellyt. Näissä tarinoissa päähenkilö todetaan toimintakyvyttömäksi jollain elämän alueella ja häntä verrataan muihin yksilöihin, mutta vertauksen tuloksena hänestä tuleekin
jollain toisella elämänalueella toimintakykyisempi kuin vertaisensa. Esimerkiksi Sirkka-Liisa Heinosen (1986) teoksessa Mykkä tytär päähenkilöä verrataan teoksen alussa muihin yksilöihin, mutta
yllä esitetystä diskurssista poiketen mykkä tyttölapsi onkin etevämpi kuin muut: ”Tyttö kasvoi, sai
pehmeän ruskean karvan, niin kuin maahisilla oli tapana saada. Mutta mykkä hän oli, vaikka oli muuten
taitava ja vikkelämpi kuin kukaan peikkolapsi. Nopeasti hän keräsi metsästä marjat, kutoi jo samassa hämähäkinseittipaidan ja kehräsi kuun valon kultaista lankaa.” Katkelmassa päähenkilön kyvyttömyys puhua
on kompensoitunut yleisellä etevyydellä, jota muilla ei ole. Tämäntyyppinen vertausasetelma tulee
tutuksi myöhemmin esitellessäni ne käännekohdat ja ratkaisut, joita tarinoissa tulkittuun vammaisuuden ongelmaan on tarjottu. Sen sijaan muutamassa teoksessa vammainen esitetään superihmisenä jo heti tarinan alussa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että yksilön täytyy tarinan käännekohdassa vielä lunastaa paikkansa, esimerkiksi saamalla äänensä takaisin.
Toisenlainen diskurssin murtuma on sellainen vertausasetelma, joka esitetään Elizabeth Lairdin ja
Roz Davisonin (2007) tarinassa Viidakkokoulu. Tarinan päähenkilö Viivi on liikuntatunnilla näyttänyt muille apinoille, miten hienosti hän liikkuu pyörätuolillaan. Viivin ystävä Oona ihastelee Viivin tuolia: ”Sinulla on hieno tuoli, Oona sanoi.”, johon Viivi vastaa: ”Ilman sitä en olisi minä.” Oona
kummastelee, mitä Viivi mahtaa vastauksellaan tarkoittaa. Viivi selventää ajatustaan: ” – Me kaikki
olemme erilaisia, Viivi sanoi. – Toiset meistä ovat pieniä ja toiset taas suuria. – Toiset meistä ovat hyviä tappamaan kärpäsiä. Kun taas toiset eivät ole. – Ja toisilla on pyörätuoli, Niin kuin sinulla! Aapo sanoi. ” Tähän
Viivi vastaa kuvan puhekuplassa ”NIIN!” (emt., 27- 31). Tarinassa yksilö luokitellaan erilaiseksi.
Tämä luokittelu kuitenkin eroaa muista teoksista siinä, että Viivi luokitellaan erilaiseksi yksilöksi niin kuin kaikki muutkin yksilöt, jolloin hän siis todellisuudessa onkin samanlainen kuin muut
– ovathan kaikki maailman yksilöt erilaisia. Luokitus eroaa muista tarinoista myös siinä, että tätä
ei tehdä heti teoksen alkuun. Sen sijaa luokittelu tehdään tarinan keskikohdassa. Erilaiseksi luokitteleminen särkyy myös Willisin (2000) tarinassa. Tämän rikkoutuman esittelen kuitenkin vasta
lopuksi säännön särönä.

Erilaisuus epätoivona, toimintakyvyttömyys toivottomuutena
”Näin ikävääköhän lienee kellään?” kysytään Immi Hellénin (1930) tarinassa Pieni Pentti. Tarinassa luotu merkitys kuuluu siihen runsaaseen kuvausten joukkoon, joka aineistoni tarinoissa vammaisuuden
ilmiöön liitetään. Vammaisuuden ilmiöön liittyy surua ja epätoivoa, välillä suoranaista kärsimystä.
Näitä tunteita kokevat sekä vammaiset yksilöt itse että myös heidän läheisensä. Astrid Lindgrenin
(1995, 7) tarinassa Hämäränmaassa kuvataan vammaisen päähenkilön äidin surua: ”Äiti näyttää toisinaan niin surulliselta. Hän on surullinen vain minun jalkani takia. Jalkani on näet ollut kipeä kokonaisen
vuoden. Niin kauan olen maannut tässä vuoteessani. En voi kävellä ollenkaan. Äiti on niin surullinen jalan
takia.”. Toisaalta vammaisen henkilön tila voi aiheuttaa surua myös muille perheenjäsenille, kuten
sisaruksille: ”Minä painaudun äidin kupeeseen, onhan hän minunkin äitini. Minua itkettää kovasti. En voi
olla itkemättä.”(Roodt, Erkki on erilainen 1981). Vammaisen henkilön veli suree veljensä vuoksi, koska ei saa tarpeeksi huomiota äidiltään. Syitä epätoivoon on monia. Erityisesti päähenkilö ja hänen
läheisensä kärsivät yksilön toimintakyvyttömyydestä. Jorma Tabellin (1981, 4–6) tarinassa Pekka
tahtoo mukaan päähenkilö Pekka ei pysty puhumaan: ”Puhuminen oli kaikkein vaikeinta. Vaikka Pekka
kuinka yritti, suusta tuli vain: bä-bää, bö-böö. Silloin Pekkaa harmitti.” Toisaalta yksilö kärsii siitä, että
joutuu pilkan ja tuijottelun kohteeksi ja näin kohtaa muiden torjumisella tai kiusaamisella ilmenevää hyväksymättömyyttä. Esimerkiksi Aune Mäkisen (1996) tarinassa Varis Vaakku joka siivet sai,
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päähenkilö on surullinen, koska häntä kiusataan. Muut varikset ivaavat Vaakkua, koska tältä puuttuu siivet: ”Hyppää puusta niin taitat jalkasi, ne sättivät. – Lyhyestä lento kaunis, vai? Sitten ne nauroivat
makeasti, heittivät kuperkeikkaa, kiljuivat ja metelöivät.”.
Vammaisuutta vaikeasti kohdattavana ja traagisena asiana vahvistavat sellaiset kuvaukset, joissa yksilö ei halua puhua omasta tilastaan. Toisaalta päähenkilö myös pohtii omaa tilaansa ja sen syitä:
"Miten voin elää jäniksenä näillä jaloilla? se ajatteli. Miksen voi loikata niin kuin muutkin? Miksen, miksen? Tarvitsen aina jonkun avukseni eikä äiti voi koskaan jättää minua vartioimatta, se tuskaili.” (LiukkoSundström, Jäniksenpoika 1981, 10.) Vahva epätoivon merkitys luodaan myös niissä kuvauksissa,
joissa päähenkilön kuvataan haluavan olla jotain muuta mitä on tai mihin pystyy eli ”normaali”:
”Hän oli jo ojentanut käsivarsiaan. Nyt hypistelivät sormet vain esiliinan helmaa, jonka alle hän oli vetänyt
jalkansa. Näin hän tavallisesti teki. Kun jalat olivat siellä piilossa, voi hän paremmin kuvitella, että ne olivat
terveet ja voimakkaat ja jaksoivat kantaa hänet minne mieli teki (…)”. (Järvinen, Pikku Liina 1953, 4).
Samalla kun näissä merkityksissä vammaisuudesta rakentuu epätoivottava ilmiö, tulee normaalista toivottavaa. Näin kärsimyksen kuvauksissa rakennetaan vammaiselle päähenkilölle epätoivoisen
yksilön identiteettiä. Samalla määräytyy se identiteetti, josta tulee haluttavaa ja myönteistä. Tämä
identiteetti rakennetaan toimintakykyisille, aiemmin tavallisiksi määritellyille henkilöille.
Epätoivon diskurssissa merkityksiä rakennetaan samoilla keinoilla, joita käytettiin aiemmin kuvaamissani erilaisuuden määrittelyissä. Epätoivon tilaa vahvistetaan erilaisin vastakkainasetteluin.
Esimerkiksi vammainen päähenkilö saattaa ihailla sellaisia yksilöitä, joilla on kaikista yksilöistä
parhain toimintakyky sillä alueella, jolla itse ei kykene toimimaan. Tällainen kontrasti on rakennettu Varpu Välimäen (1999, 74) Toiveita-tarinan kuvauksessa Joonaksesta, joka on tyytymätön
omaan tilaansa. Joonas katselee ulos ikkunasta: ”Harakka keikkuu oksalla. Kova tuuli riepottaa sen
pyrstöä ja välillä se näyttää suistuvan nokalleen maahan. On Uuden Vuoden aatto". Myöhemmin illalla
Joonas muistelee kyseistä harakkaa haikeasti: ”Joonas istuu ikkunan ääressä muistellen harakkaa. Jos
hänellä olisi sellaiset jalat, hän voisi mennä isona sirkukseen töihin ja temppuilla korkealla nuoralla!” (emt.)
Merkityksiä vahvistetaan toistamalla monia jo tehtyjä tulkintoja yhä uudelleen ja uudelleen. Surun
tunne ilmaistaan lapselle tutulla tavalla itkulla, joka kerta toisensa jälkeen valtaa päähenkilön. Eräs
merkityksellistämisen keino on myös vammaisen ruumiin tuntemusten kuvaaminen. Vammaisen
päähenkilön toiveet ja unelmat normaalista toimintakyvystä ovat niin voimakkaita, että ne saattavat jopa tuntua viallisessa kehon osassa erilaisina fyysisinä tuntemuksina. Jussi Syynimaan (1986,
29) tarinassa Poika ja variksenpoika päähenkilön unelma pyörätuolin hylkäämisestä elää niin vahvana, että hän alkaa uskoa parantumiseensa: ”Parin päivän kuluttua hän alkoi melkein uskoa siihen. Eikö
vain varpaissa kipristellytkin oudosti, niitä nyki ja kuumotti".
Epätoivon diskurssi määrittää kerrontaa suurimassa osassa aineistoni tarinoita. Se murtuu positiivisemmilla kuvauksilla vammaisuuden merkityksestä ainoastaan viidessä tarinassa. Pirkko Linnan
(1980) teoksessa Tuomaskin käy koulua, on havaittavissa sellainen diskurssin murtuma, jossa kerrotaan Tuomaksen myönteisistä suhteista muihin ihmisiin pelkkien surua aiheuttavien ihmissuhteiden sijaan. Esimerkiksi naapurin 5-vuotias Jaana pitää ystävästään Tuomaksesta: ”Naapurissa asuu
5-vuotias Jaana. Hän pitää kovasti Tuomaksesta ja käy usein leikkimässä tämän kanssa.” (emt., 23). Katkelmissa luodut merkitykset tekevät pieniä murtumia siihen ajatukseen, jossa erilaisuus on pelkkää
epätoivoa. Lisäksi koulussa Tuomaksella kuvataan olevan hauskaa: ”Välitunnilla on hauskaa. Silloin
voi juosta, leikkiä ja vaikkapa potkia palloa.” (emt., 41). Elizabeth Lairdin ja Roy Davidsonin (2007)
teoksessa Viidakkokoulu taas on kuvattu pyörätuolia käyttävän Viivin ensimmäistä koulupäivää. Tarinassa on katkelma, jossa Viivi vastaa muiden tiedusteluun siitä, miltä tuijottelun kohteena oleminen tuntuu: ”Uusia oppilaita tuijotetaan aina, Viivi sanoi – Joskus minusta tuntuu kuin olisin filmitähti.”
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(emt., 12). Sivulla on myös kuva, jossa Viivi kiittelee fanejaan huomionosoituksista. Katkelmassa annetaan ymmärtää, että tuijottelun kohteeksi joutuminen ei olekaan ainoastaan epämukavaa,
vaan myös tarjoaa jotain. Samassa teoksessa on tarinan kuluessa useaan otteeseen kuvattu sellaisia
tapahtumia päähenkilön elämässä, joissa tämä pitää hauskaa luokkatovereidensa kanssa. Lisäksi
teoksessa ratkaistaan vammaisen kohtaamia ongelmia poikkeavasti. Kun liikuntatunnilla päähenkilö ei voi osallistua tunnin kulkuun, hän ei vaivu epätoivoon, vaan keksii idean tehdä jotain muuta.
Edellisissä diskurssien poikkeamissa vaihtoehtoisia merkityksiä on rakennettu sanallisesti. Sen sijaan Hanne ja Erik Larsenin (1972) teoksessa Päivä Tomin kanssa, on rakennettu epätoivon täyttämälle olotilalle vastakkainen merkitys teoksen kuvituksen avulla. Teoksen teksti antaa ymmärtää,
että Tomi haluaisi olla kuten muut toimintakykyiset ihmiset. Kuvissa Tomi kuitenkin näyttää onnelliselta, iloiselta ja nauravaiselta lapselta, joka on hyvinkin tyytyväinen tilaansa. Teoksen tekstin
tuottama merkitys on siis ristiriitainen siihen merkitykseen, jonka teoksen valokuvat tuottavat. Ristiriita voidaan tulkita niin, että Tomi ei välttämättä itse välittäisikään niistä asioista, joiden perään
hänen todetaan kaipailevan. Sen sijaan Tomin toivottaisiin suoriutuvan niistä.

Ratkaisu
Päähenkilön erilaisuus, toimintakyvyttömyys ja epätoivo jatkuvat läpi tarinoiden aina sen käännekohtaan tai lopetukseen asti. Vasta teoksen käännekohta tai lopetus eli ratkaisun saaminen päähenkilön tilaan sallii toisenlaisen tulkinnan vammaisuudesta. Näitä ratkaisuja käsittelen seuraavaksi.
Ratkaisun periaatteet kiinnittyvät sellaisiin merkityksiin, joissa vammaisuutta hyväksytetään muilla
ihmisillä tai sitten vammaisuus hyväksytään osaksi itseään.
Ratkaisu vammaisen päähenkilön tilaan on vammaisuudesta parantuminen ihmeen avulla. Erityisesti vanhemmissa tarinoissa tähän ihmeparantumiseen liittyy Jumala. Parantuminen voi olla
vastaus pitkäaikaisiin rukouksiin kuten Järvisen (1953, 10) tarinassa Pikku Liina. Eräänä päivänä
Liina kohtaa Jeesuksen, jonka ansiosta Liina voi taas kävellä: ”Yht’äkkiä kirkas valo ympäröi hänet
[Liinan] ja hän näki edessään – Jeesuksen…- Tyttö, minä sanon sinulle, nouse”. Jeesuksen lausumien sanojen jälkeen Liina pystyy taas kävelemään, ja parantumisen myötä hänestä tuleekin kylän kuuluisin tarinankertoja. Myös uudemmissa tarinoissa on esimerkkejä ihmeparantumisesta, mutta niissä
ihmeidentekijä on vaihtunut Luojasta erilaisiin velhoihin tai muihin loitsujen taitajiin. Käännekohdan sisältö on kuitenkin sama: vammaisesta päähenkilöstä tulee jälleen toimintakykyinen yksilö.
Käännekohdan ansiosta ennen niin epätoivoista yksilöä voidaan kuvata onnelliseksi. Esimerkiksi
ennen lentotaidottomasta ja tämän vuoksi surullisesta variksesta tulee siivet saadessaan”… maailman onnellisin…” (Mäkinen, Varis Vaakku joka siivet sai 1996).
Ratkaisu vammaisen päähenkilön epätoivoon voidaan saavuttaa myös sillä, että yksilön fyysinen
vaillinaisuus korvautuu jollakin muulla taidolla. Usein tämä muu taito on niin harvinaislaatuinen,
että se tekee päähenkilöstä sankarin. Kärsimyskertomuksista tuleekin ratkaisun myötä sankaritarinoita. Heinz Janischin (2004) tarinassa Räks Pum, päähenkilö Sigmund-lintu on loukkaantunut
onnettomuudessa ja näin viserrystaidoton. Tämä tekee hänet surulliseksi. Tosin Sigmund-lintu on
erinomaisen taitava lentäjä, ja taitonsa ansiosta hänestä tulee sankari. Hän pelastaa pikkulinnun
putoamisen pesästään. Päähenkilön vammasta aiheutunut alakulo on poissa, ja Sigmundin mielestä on ”… ihana olla lintu ja kiitää ilmojen halki…”. Käännekohdan myötä epätavallisuudesta tuleekin
jotain sellaista, mihin vain vammainen henkilö pystyy. Vammainen päähenkilö on yhä erilainen,
mutta erilaisuudesta tuleekin sankaruuden myötä oikeanlaista, sosiaalista eloa rikastuttavaa erilaisuutta. (ks. myös Koski 2001, 92).
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Toisaalta ratkaisu yksilön vammaisuudesta johtuvaan epätoivoon voidaan saavuttaa sisäisen kasvun kautta. Henkisen kamppailun tuloksena vammainen päähenkilö voi oppia hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. Tällaiset tarinat ovat myös eräänlaisia parantumistarinoita. Parantuminen
vain kohdistuu ruumiin sijasta mieleen. Pyörätuolia käyttävä Pasi esimerkiksi kadehtii varisystäväänsä, joka parantuu vammastaan. Hän jopa yrittää ajaa pyörätuolillaan varisystävänsä päältä, ja
tapahtuma saa hänet avaamaan silmänsä: ”- Anna anteeksi hän kuiskutti ja siveli Kaisakallen päälakea.
- Minä yritän olla kadehtimatta sinua, vaikka sinulla on nyt pyrstö ja pääset lentämään. Mutta osaan minäkin lentää. Minä osaan piirtää ja maalata. Ja pian opin lukemaan ja kirjoittamaan.” (Syynimaa, Poika ja
variksenpoika 1986, 32). Hyväksyessään ystävänsä parantumisen ja tämän paluun ”normaaleiden”
joukkoon, Pasi hyväksyy samalla myös itsensä ja oman vammaisuutensa ja pystyy löytämään itsestään monia muita hyviä puolia kävelytaidon sijaan. Lopulta sisäisen henkisen kamppailun kautta
hän oppii hyväksymään itsensä sellaisena kuin on.
Ratkaisu vammaisen päähenkilön erilaisuuteen ja kielteiseen tilaan voidaan lisäksi löytää tarinan
lopetuksessa, jossa päähenkilön tila muutetaankin arvokkaaksi tilaksi. Esimerkiksi Ragnhild Tangenin (1981) teos Petri loppuu siihen, kuinka lukijaa vielä muistutetaan jokaisen ihmisen samanarvoisuudesta: ” Äiti tahtoo sinun tietävän, että kaikki lapset ovat yhtä arvokkaita. Siksi hän haluaa sinun
leikkivän kaikkien lasten kanssa, vaikka kaikki heistä ei ole sellaisia kuin sinä toivot.”. Toisaalta erilaisuus
voidaan tehdä hyväksyttäväksi myös siten, että aiemmin erilaiseksi luokiteltu yksilö luokitellaankin
tavalliseksi. Jorma Tabellin (1981) teoksessa Pekka tahtoo mukaan päähenkilön Pekan elämä on epätoivoa täynnä aina siihen asti, kunnes hänet hyväksytään muiden joukkoon, koska lopulta ”… Pekka on aivan tavallinen poika, vaikka oppiikin hitaammin kuin muut.” (emt. 8). Koski (2001, 103) onkin
todennut, että aapisten ja lukukirjojen tarinoissa fyysisesti vammaisista lapsista erilaisuus tehdään
hyväksyttäväksi auktoriteetin määrityksillä, jolloin esimerkiksi vanhemmat auktorisoivat erilaisuuden samanlaisuudeksi ja hyväksyttäväksi. Myös lastenkirjoissa harmonian rikkoutuessa järjestys
voidaan palauttaa auktoriteetin avulla.
Vammaisen päähenkilön ollessa kykenemätön siihen tavallisuuteen, joita muut ihmiset hänen ympärillään edustavat, voi teoksen käännekohdassa tapahtuva ratkaisu löytyä myös ystävyydestä tavallisen henkilön kanssa. Ennen yksinäinen päähenkilö voi saavuttaa suurenkin suosion, jos onnistuu hankkimaan vammattoman ystävän. Näin käy Heljä Liukko-Sundströmin (2005) tarinassa
Olli ja Dolli: tarina ystävyydestä, jossa ennen tuijottelun kohteeksi joutunut vammainen päähenkilö
Dolli saavuttaa suuren suosion: ”Vähitellen kaikki huomaavat, että Olli ja Dolli ovat ystäviä. – Ollidolli, Ollidolli, lapset huutavat heidät nähdessään - Tanssi meille, Olli! Piirrä kuvia meillekin, Dolli!”. Muutamassa teoksessa ratkaisu vammaisen yksilön epätoivoon voidaan löytää myös toisesta maailmasta
– maailmasta, jossa kärsimystä ei ole. Vanhemmassa aineistossa tämä maailma on taivas. Vammainen päähenkilö voi vaikka kuolla: ”(…) hän [Liina] suloisesti nukahti ja enkelit kantoivat hänen sielunsa
taivaaseen, jossa ei enää ole kipua eikä sairautta.”. (Rampa-Liina ja hänen weikkonsa 1902). Toisaalta
maailma ilman kärsimystä voi myös olla kuvitteellinen maailma: ”- Voi, miten se on ihmeellinen maa.
Siellä on niin ihanaa olla. Eikä siellä haittaa mitään, vaikka jalka on kipeä, sillä Hämäränmaassa voi lentää”. (Lindgren, Hämäränmaassa 1995, 10).
Aineistoni lastenkirjoista on lopulta identifioitavissa tietynlainen rakenne. Tässä rakenteessa vammainen päähenkilö ensin luokitellaan toimintakyvyttömäksi ja/tai erilaiseksi, normaalista poikkeavaksi, epätavalliseksi yksilöksi. Tästä luokittelusta tulee tarinoiden kuvauksia ja kerrontaa määrittävä tekijä. Yksilön erilaisuus ja kyvyttömyys toimia aiheuttavat päähenkilölle toivottomuutta ja
epätoivoa. Epätoivo ja kärsimys seuraavat päähenkilöä läpi tarinan aina joko sen käännekohtaan
tai lopetukseen asti. Vasta käännekohdassa tai lopetuksessa tapahtuva ”parantuminen” vammai-
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suudesta antaa tilaa myös vaihtoehtoisille kuvauksille. Näissä kuvauksissa päähenkilön elämällä
on vain yksi suunta: kohti onnea.

Vammaisuuden ilmiö lastenkirjojen kuvauksissa
Aineistoni lastentarinoita voidaan tarkastella erityyppisinä vammaisuustarinoina. Tarinoilla on erilainen teema; teema on yhtä kuin teoksen motiivi (Nikolajeva 2004, 70). Teoksen teeman tarkastelu
suhteessa teoksen käännekohtaan tai lopetukseen mahdollisti teosten tarinoiden jakamisen kahteen
eri tyyppiin: realistisiin tarinoihin sekä symbolisiin tarinoihin.

Realistiset tarinat
Kuvakirjan perinteinen tehtävä on ollut viihdyttää kuvitteellisten satujen avulla. Tämä tarkoitusperä
vaihtui 1960- ja 70-luvuilla niin, että kuvakirjat rupesivat välittämään lukijoilleen yhteiskuntatietoisempaa todellisuuskertomusta. Sadut korvautuivat arkielämän kuvauksilla. (Apo 2001, 23; Heikkilä-Halttunen 2000, 241; Heinimaa 2001, 152; Lappalainen 1979, 168; Nikolajeva 2004, 70–71.)
Aineistoni sisältää useita sellaisia teoksia, joissa kuvataan vammaisen ihmisen arkipäivää. Näissä
tarinoissa ei ole saduille tyypillisiä piirteitä. Päähenkilöinä ei esimerkiksi ole lainkaan eläimiä. Nikolajeva (2004, 71) luonnehtii teoksia ”moderneiksi yhteiskuntarealistisiksi lasten kirjoiksi”. Usein
opettavaisten tarinoiden motiivina on jonkinlainen ongelma, joka voi olla esimerkiksi fyysinen tai
mentaalinen vammaisuus. Ongelmasta tulee usein myös määrittävä tekijä yli henkilön identiteetin,
ja niissä on tietynlainen opettava sävy.
Aineistostani nimeämieni realististen tarinoiden teemana oli päähenkilön kohdanneen ongelman
esitteleminen. Tämä ongelma on vammaisuus ja siitä tulee päähenkilöiden identiteettiä määrittävä
tekijä. Näin teoksen alussa määritelty toimintakyvyttömyys hallitsi lähes kaikkia niitä kuvauksia,
joita vammaisesta päähenkilöstä tarinan kuluessa tehtiin. Samalla tavoin kuin selviytymistarinoissa, myös realistisissa tarinoissa yksilön epätavalliseen tilaan tarvittiin joku ratkaisu. Ratkaisu saavutettiin tekemällä erilaisesta ja epätoivoisesta päähenkilöstä lopulta samanarvoinen muiden kanssa. Tämän saman ajatusrakennelman on Leena Koski (2001) identifioinut aapisten ja lukukirjojen
kertomuksista, jotka ovat ilmestyneet 1960-luvun jälkeen. Sosiaalisesti harmoninen ideaalitilanne
rakentuu näissä kertomuksissa sen varaan, että kaikki yksilöt ovat samanarvoisia. Tarinoissa ei voida sulkea ketään pois, koska näin ne toimisivat sen ideaalin vastaisesti, jota yrittävät välittää. (emt.
124). Tähän samaan ideaaliin voidaan jäljittää se paradoksaalinen kuva, joka realistisista lastenkirjoista välittyi. Ensin päähenkilöt kuvattiin erilaisina, normaaleita yksilöitä kykenemättömimpinä ja totaalisen ulkopuolisina yksilöinä, mutta lopulta kuitenkin samanlaisina, samanarvoisina ja
sittenkin sisäpuolella olevina yksilöinä.
Mielenkiintoista ideaaliyhteisössä on se, mikä siinä määrittyy normiksi, sisäpuolella olevaksi. 1970luvun jälkeen ilmestyneissä aineistoni teoksissa oli tavallista kuvata vammaisuutta suhteessa muihin
tarinan henkilöihin, lukijoihin tai peräti kertojaan. Näin vammaisuutta kuvattiin suhteessa poikkeamaan normaalista. Nykysuomen sanakirjan (2002b, 603) mukaan tavallinen on yhtä kuin normaali.
Normaalilapsi taas on yhtä kuin ”henkisesti ja ruumiillisesti terveesti kehittynyt lapsi, tavallinen lapsi”.
(emt., 685). Tavallinen ei kuitenkaan ole aina merkinnyt samaa kuin normaali, vaan on Hackingin
(1990, 160−169) mukaan saanut nykyisen merkityksensä ”tavallisena” ja ”tyypillisenä” vasta 1800luvun kuluessa. Aiemmin sen vastakohtana oli patologinen eli sairaalloinen, ja vaikutusalana ainoastaan lääketiede. Myöhemmin termi levittäytyi koskemaan myös sosiaalisen maailman ilmiöitä,
ja nykyään koskee lähes kaikkea: ihmisiä, erilaisia käytöksiä ja tiloja sekä diplomaattisia suhteita.

Kehitysvammaliitto ry

49

Lääketieteellisestä diskurssista on peräisin myös se, miten patologinen määriteltiin poikkeamana
normaalista. Näin siis kaikki ihmiselämän monimuotoisuus kuvattiin poikkeamana normaalista
tilasta. 1900-luvulla normaalista onkin tullut yksi vaikutusvaltaisimmista ideologisista välineistä,
sillä normaalia sanana käytettään kuvaamaan sitä, millaisia asiat ovat, samalla kun sillä viitataan
myös siihen, millaisia niiden tulisi olla. Nykysuomen sanakirjan (2002a, 684) mukaan normaali on
”säännöllisen luonnon- t. elämänjärjestyksen, säännöllisten t. tavallisten olosuhteiden tms. mukainen; joka ei
poikkea siitä, mitä pidetään (t. on totuttu pitämään) tavallisena, luonnollisena, oikeana, odotuksenmukaisena
tms; säännönmukainen, säännöllinen, tavallinen) ( epänormaali, epätavallinen, poikkeuksellinen” (Nykysuomen sanakirja 2002a, 684). Normaalilla voidaan kuvailla, mutta samalla se ottaa tosiasioiden
sijaan kantaa ihanteisiin tai malleihin (Hacking 1990, 160-169). Samalla kun jotain käyttäytymistä
luonnehditaan normaaliksi tai päinvastoin poikkeavaksi, vakiinnutetaan niitä normeja, joihin ihmiset mukautuvat. Epätavallisesta tulee näin epänormaalia ja epänormaalista taas väärää. (Hacking
1997, 242). ”Realististen” tarinoiden lopussa tehdyt luokittelut lopulta samankaltaisiksi ja samanarvoisiksi yksilöiksi tekivät tavallisuudesta normin. Tarinoiden rakenne näyttääkin välittävän sellaista ideologiaa, jossa normaaliudella on hegemoninen asema sen ollessa ainoaa olemassa olevaa
ja hyväksyttävää todellisuutta.

Symboliset tarinat
Symbolisten tarinoiden tarkoituksena on välittää sellaista ajatusta, että vammaisuudesta voi kärsimyksestä huolimatta selvitä. Näissä tarinoissa diskurssit ovat järjestäytyneet rakenteeksi, joka voidaan määrittää monesta sadusta. Ylösen (2000, 12–13) mukaan sama rakenne toistuu suurin piirtein
samanlaisena sekä nykyaikaisten lastensatujen esikuvana toimineissa vanhemmissa kansansaduissa
että nykyaikaisemmissakin saduissa. Kertomuksen alussa esitetään ongelma, josta tulee selviytyä.
Ongelmasta selviytyminen voi tapahtua yliluonnollisten olentojen avulla, tai muiden tavallisten
ihmisten avulla. Päähenkilön elämässä tapahtunut, ongelmasta johtunut muutos on välttämätön
vaikeuksien voittamiselle tai tehtävässä onnistumiselle. Kriisin jälkeen ongelmat ratkeavat. Sadun
on aika päättyä siihen, kun päähenkilö lopulta hyväksytään, häntä rakastetaan ja hänen elämänsä
näyttää onnelliselta. (ks. myös Nikolajeva 2004, 57.)
Satujen rakenne on sidoksissa myös niiden tehtävään. Satujen pääasiasiallisena tarkoituksena on
viihdyttää (ks. Apo 2001, 16). Viihdyttävässä tarinassa juoni rakennetaan ideaalin mukaisesti. Aristoteles on alun perin esittänyt hyvän juonen yleispäteväksi kaavaksi rakennetta, jossa kertomuksen
jännite virittyy teoksen alussa asetetun ongelman ja käännekohdassa saavutetun ratkaisun välille
(Ikonen 2003, 197; Reitala & Heinonen 2003, 38). Tarkastelemani tarinat seuraavat kuuliaisesti
yleistä sadun rakennetta ja Aristoteleen juonikaavaa. Niissä on selkeä alku, jossa vammainen päähenkilö esitellään ja todetaan toimintakyvyttömäksi. Toimintakyvyttömyys aiheuttaa päähenkilölle
huolta ja kärsimystä. Tässä vaiheessa viritetään tarinan jännitys ja asetetaan ongelma. Tämä ongelma – yksilön vammaisuus – jatkuu aina tarinan käännekohtaan saakka, jossa ratkaiseva muutos
tapahtuu ja ongelma ratkaistaan. Päähenkilö voittaa vammaisuutensa ja epäonni on poissa.
Käännekohdan ratkaisun rooli on erityinen lastenkirjallisuudessa, sillä alun kriisiä ei voida jättää
käsittelemättä. Onnellinen lopetus on tärkeä, jotta lukijaa ei jätettäisi tyhjän päälle. Esimerkiksi
oman aineistoni kaltaisten negatiivissävytteisten kärsimys-kuvausten jälkeen on merkityksiä korjattava, jottei lapsi jää yksin negatiivisten tunteidensa kanssa. Ylönen toteaakin, että satujen rakenteen vahvuutena on juuri se, että rakenne pysyy samana vuodesta toiseen. ”Lapselle on merkitystä, että hän osaa ennakoida tapahtumien kulkua kokonaisuutta hahmottaessaan ja voi luottaa
oikeudenmukaiseen ratkaisuun.” (Ylönen 2000, 14). Oikeudenmukaisella ratkaisulla voidaan pe-
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rustella myös satujen onnellinen loppu. Tarkastelemissani tarinoissa onnellinen loppu on sellainen,
jossa vammainen päähenkilö voittaa vammaisuutensa ja normalisoituu, jonka jälkeen elämällä on
vain yksi suunta, kohti onnea. On ymmärrettävää, että kuvattaessa vammainen päähenkilö tarinan
alussa epätoivoiseksi ja surulliseksi yksilöksi vammaisuutensa vuoksi, ratkaisu tähän epätoivoon
on vammaisuudesta eroon pääseminen.
Toisen oikeudenmukaisuus on kuitenkin toisen epäoikeudenmukaisuus, ainakin lastenkirjojen onnellisissa lopuissa. Vastaus siihen, minkälainen on onnellinen tarinan lopetus, riippuu siitä sosiaalisesta ja kulttuurisesta kontekstista, jossa määrittely tehdään. Eräissä 1800-luvun suullisissa lasten
tarinoissa onnellinen loppu oli sellainen, jossa kertomuksen päähenkilö kuoli. Näin lapsi yhdistyi
jumalaan ja sai palkkion maallisesta kärsimyksestään. Samoin kirjallisuuden tyylilaji määrittää sitä,
minkälainen on tarinan onnellinen lopetus. Rakkauskertomuksessa sankarin ja sankarittaren saadessa toisensa loppu on onnellinen. Modernissa eksistentiaalisessa romaanissa taas se, että tarinan
päähenkilö tapaa elämänsä rakkauden, nostaa lähinnä karvat pystyyn kaikessa siirappisuudessaan.
(Nikolajeva 2004, 61.) Aineistoni diskurssien järjestäytymisessä voidaankin nähdä se ongelma, että
kuvauksissa vammainen päähenkilö on epätoivon ja kärsimyksen täyttämä ja voi kokea onnen ainoastaan parannuttuaan viastaan eli tullessaan normaaliksi. Eikö tässä välitetä sellaista ajatusrakennelmaa, jossa vain vammattomat ihmiset voivat olla onnellisia? Kuinka onnellinen tämä lopetus
voi olla sellaiselle ihmiselle, joka ei voi koskaan normalisoitua eikä edes tätä haluaisi?
Vammaisuuden kulttuurisia representaatioita tarkastelevissa tutkimuksissa on useaan otteeseen
osoitettu vammaisuuden symbolinen merkitys yhteiskunnassa (Dahl 1993; Morris 1991, 111–112;
Shakespeare 2000; Sontag 1991;Wendell 1996, 65). Esimerkiksi Shakespeare (2000) on tutkinut
monia klassikkokirjailijoiden teoksia, ja todennut että teosten kirjoittajat eivät suinkaan ole olleet
kiinnostuneita itse vammaisuudesta, vaikka vammaisia henkilöitä ovat tarinoihinsa sisällyttäneet.
Teosten tarkoituksena ei ole kuvata vammaisten ihmisten arkipäivää, vaan vammaisia päähenkilöitä
on käytetty symboloimaan jotain muuta. Omassa aineistossani vammaisuutta käytetään symbolisesti selkeimmin niissä tarinoissa, jotka ovat ilmestyneet ennen 1970-lukua. Tarinoiden tarkoituksena
on opettaa vammaisuutta apunaan käyttäen jotain Jumalasta ja Häneen uskomisesta. Vammainen
päähenkilö on sisällytetty tarinaan, jotta lukija voi tämän kautta oppia ymmärtämään uskon tärkeyttä. Vammaisuus symboloi tarinoissa sitä kurjuuden tilaa, johon ei Jumalallisen rakkauden uskoisi
ylettyvän. Jumalan rakkaus kuitenkin ylettyy keneen tahansa, jopa kurjista kurjimpaan vammaiseen
ihmiseen, niin kauan kuin yksilö vain jaksaa uskoa. Näin tarinat sisältävät opetuksen siitä, että Jumalan parantamisen avulla voidaan saavuttaa onni ja sen voi jokainen, joka uskoo, myös saavuttaa.
Myös muutamassa uudemmassa tarinassa Jumala on läsnä. Näissä 1990-luvulla kirjoitetuissa tarinoissa tulkitaan uudelleen Uudessa Testamentissa olevia kertomuksia Jeesuksesta parantajana.
Näissä modernisoiduissa uudelleentulkinnoissa ei, kuten ei niiden esikuvissakaan, ole tarkoituksena kuvata vammaisuutta, vaan nimenomaan osoittaa Jeesuksen messiaanisuus (Vehmas 2005, 26).
Onkin mielenkiintoista, miten vuosisatoja vanha ajatus ihmeparantumisista toistuu uudelleen ja
uudelleen aikamme tarinoissa. Toisaalta se toistetaan niissä tarinoissa, joissa päähenkilöt parantuvat velhojen tai noitien avulla, ja toisaalta taas juuri niissä uudelleen tulkinnoissa, joissa kuvataan
Jeesuksen elämää parantajana. Ja, kuten Vehmas (2005, 26) toteaa, tämä tapahtuu huolimatta siitä, että ajatus yliluonnollisesta parantumisesta ei sovi länsimaalaiseen rationaaliseen maailmankatsomukseemme eikä sokean näkeväksi tekeminen myöskään välttämää ole palvelus sen kohdanneelle ihmiselle.
Symboliset tarinat välittävät sitä samaa normaaliuden hegemoniaa, jota aiemmin kuvasin realististen
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tarinoiden välittävän. Symbolisissa tarinoissa vammainen päähenkilö on kärsimyksen ja epätoivon
symboli. Samalla parantumisen ja onnellisuuden yhdistämisellä vahvistetaan sitä ideologiaa, jossa
tietty toimintakyky, normaalius, on ainoa avain onneen. Tämä tuskin edistää sellaista ajatusta, että
vammaisuuden kohdannut ihminen voi myös olla tyytyväinen ja onnellinen elämässään.

Lopuksi
Aineistoni lastenkirjat ovat vammattomien ihmisten tulkintoja siitä, mitä vammaisuuden ilmiön
kuvitellaan olevan. Näin niiden kosketuspinta todellisuuteen voi olla hyvinkin hauras. Wendellin
(1996, 60) mukaan vammaisuuden symbolisessa esittämisessä onkin kyse siitä, että vammaiset ihmiset toimivat ”normaaleiden” ihmisten kokemusten objekteina sen sijaan, että tämä yhdeksi ja
yhteiseksi kategorisoitu ryhmä nähtäisiin omien kokemustensa subjekteina. Tämä liittyy siihen yleiseen syrjintään ja sortoon, jota vammaiset ihmiset yhteiskunnassa kokevat. Youngin (1990, 58–61)
mukaan yhteiskunnallista valtaa omaavilla ryhmillä on etuoikeutettu pääsy kommunikaatiovälineisiin, jolloin näiden ryhmien kokemus ja kulttuuri esitetään normina. Yhteiskunnan dominoivat
ryhmät tekevät kulttuurisissa representaatioissa tulkintoja yhteiskunnan muista ryhmistä. Nämä
ryhmät joutuvat kulttuuri-imperialismin muodossa tapahtuvan syrjinnän ja sorron uhreiksi.
Realistisissa tarinoissa on yritetty tavoittaa jotain siitä, mitä vammaisuuden ilmiö voi olla. Päähenkilöinä esiintyvät usein oikeasti olemassa olevat ihmiset, jotka voivat olla vaikeastikin vammaisia.
Tällaisen henkilön kohdalla ei voida puhua kulttuurisen imperialismin muodossa ilmenevästä sorrosta, sillä vammaan liittyvää traagista ulottuvuutta tuskin voidaan kieltää. On siis tiettyjä vammoja, joiden kohdalla on soveliasta ja tarkoituksenmukaista viitata henkilökohtaiseen tragediaan. Tämän ei kuitenkaan tarvitse kieltää sitä, että vammaisuudessa on myös kyse sorrosta ja sosiaalisesta
konstruktiosta. (Vehmas 2006, 225–232.)
Symbolisissa tarinoissa vammaisuutta ei edes yritetä kuvata todenmukaisesti, vaan kysymys on
vammattomien ihmisten tekemistä tulkinnoista. Lähes poikkeuksetta ne syyllistyvät normaaliuden
hegemonisoimiseen. Tämä pätee myös aineistoni tarinoihin, joita olen kutsunut selviytymistarinoiksi. Sosiaalisen vammaistutkimuksen edustajat Isossa-Britanniassa ovat vuosikymmenten ajan
kirjoittaneet siitä, kuinka vammaisten ihmisten normalisoiminen on heihin kohdistuvan syrjinnän
ytimessä (ks. esim. Barnes 1992; Darke 2004). Ongelmana on nähty, että normalisoiduissa vammaisuuden kuvauksissa ei arvoteta erilaisuutta itsessään. Sellaiset asetelmat, joissa epänormaali ja
normaali asetetaan vastakkain, nähdäänkin intellektuaalisesti väärinä ja poliittisesti täysin mielettöminä (Darke 2004). Tästä on kyse myös niissä tarinoissa, joita olen kirjoituksessani analysoinut.
Vain muutamassa aineistoni tarinassa on toisenlainen tulkinta vammaisuudesta.
Jan Lundbergin tarinassa Maria on liikuntavammainen päähenkilö kyllä luokitellaan toimintakykynsä puolesta erilaiseksi kuin muut, mutta tähän erilaisuuteen ei teoksen kerronnassa myöhemmin
palata. Luokittelusta ei tule teoksen kerrontaa määrittävä tekijä. Myöskään teoksen lopetuksessa
erilaisuutta ei yritetä tehdä hyväksyttäväksi. Sen sijaan päähenkilö on todettu erilaiseksi ja tällainen
hänen annetaan myös olla. Hänen tilaansa ei kuvata epätoivoiseksi surun ilmauksilla tai toiveissa olla jotain muuta mitä on, normaali. Näin vammaisen päähenkilön identiteettiä ei ole kielletty.
Sen sijaan, että päähenkilö haluaisi muuttaa itseään helpottaakseen elämäänsä, hän haluaisi sellaisen liikuntavälineen, jolla on mahdollista liikkua vaikeissakin paikoissa. Päähenkilö pohtiikin, että
”(…) tehdäänköhän lainkaan sellaisia pyörätuoleja, joilla pääsee kivien ja kantojen yli.” (Lundberg, Maria
on liikuntavammainen 1980, 18). Päähenkilöä ei näin tarvitse teoksen lopetuksessa myöskään arvottaa samanarvoiseksi, koska sitä hän on ollut läpi tarinan. Sen sijaan tarina loppuu ajatukseen,
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jossa ympäristöön vaikuttamalla yksilön elämä voisi helpottua: ”Ja silloin Maria päättää, että hän kyllä takuulla keksii pyörätuolin, jolla voi huristella myös yli kivien ja kantojen”. (emt., 23).
Myös toisessa aineistoni tarinassa esitetään erilainen tulkinta vammaisuudesta. Jeanne Williksen
(2000) tarinassa Susanna nauraa päähenkilöä ei ole luokiteltu erilaiseksi, mutta päähenkilöä ei myöskään ole normalisoitu. Susannan liikuntavammaisuus selviää ainoastaan kuvasta, jossa hän esiintyy
pyörätuolissa. Susanna kuvataan tekemässä asioita, joita yleensä toimintakykyiset ihmiset tekevät,
koska ne ovat myös Susannan todellisuutta. Susanna luokitellaan samanlaiseksi kuin sinä tai minä,
Susanna on samanlainen kenen tahansa kanssa. Se, mitä tämä samanlaisuus todellisuudessa on, jää
kuitenkin arvoitukseksi. Oleellista onkin, että vaikka yksilö esitetään ”tavallisena”, tätä tavallisuutta ei ole määritelty teoksessa. Samanlaisuus ei ole normaaliutta, eikä erilaisuus epänormaaliutta.
Tavallisuudesta ei tarinassa tehdä normia. Myöskään Elizabeth Lairdin ja Roz Davisonin (2007)
tarinassa Viidakkokoulu ei tehdä erottelua vammaisen päähenkilön ja muiden välillä: vammainen
on erilainen yksilö, mutta myös samanlainen kuin muut, koska kaikki yksilöt loppujen lopuksi ovat
erilaisia. Näyttäisikin siltä, että 2000-luvun vertausasetelma on sellainen, jossa yksilöllinen erilaisuus on samanlaisuutta kaikkien yksilöiden lopulta ollessa erilaisia yksilöitä.
Ideologia sijaitsee rakenteissa (Fairclough 1992, 88). Realististen tarinoiden rakenne palautuu siihen,
että kaikkien yksilöiden tulisi olla kuin normiksi määrittynyt tavallisuus. Symbolisten tarinoiden
rakenne taas palautuu siihen, että kertomuksen alussa esitettyyn ongelmaan on saatava ratkaisu.
Ja koska ongelmana on vammaisuus, ratkaisuna ei voi olla muu kuin vammaisen yksilön normalisoiminen. Samaa rakennetta noudattavat selviytymistarinat. Tarinoissa sosiaalisen järjestyksen
sanelee normaaliuden ideologia. Ainoastaan hylkäämällä tämä ideologia voidaan rakentaa toisenlaista vammaisuuden tulkintaa. Selviytymistarinoissa tämä voidaan huomioida niin, että sadulle
ominaiseen tapaan tarinan alussa asetetaan ongelma. Tämän ongelman ei kuitenkaan tarvitse olla
yksilön toive olla normaali. Sen ei tarvitse olla kyvyttömyys toimia kuten muut, saati yksilön epätoivo omasta identiteetistään tai yksilön kateus muita ”kyvykkäitä” ihmisiä kohtaan. Sen sijaan
ongelmaksi voidaan asettaa sosiaalisen ympäristön kyvyttömyys kohdata vammaisuus. Tämä voidaan ottaa myös realististen tarinoiden teemaksi. Symboliset tarinat taas voidaan jättää kokonaan
kirjoittamatta tai ainakaan niitä ei edes kannata yrittää lukea tarinoina vammaisuudesta. Ehkä
näiden uusien tulkintojen kautta voidaan päästä eroon siitä ajatuksesta, jota tässä kirjoituksessa
tulkitut lasten tarinat yrittävät opettaa ja joka yhteiskunnassa vallitsee: vammaisuus on ongelma,
joka sijaitsee yksilössä.
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Autismin selitysmallien murrokset
Toni Salmivuori
Johdanto
Nykykäsityksen mukaan autismi on neurobiologinen kehityshäiriö. Geneettinen selitysmalli on
tällä hetkellä johtava autismin selitysmalli eli paradigma, aikamme suurteoria. Autismin syytä selvittävät tutkimukset ovat nykyään valtaosaltaan geenitutkimuksia ja vahva luottamus geenitiedon
ensisijaisuuteen muidenkin häiriöiden synnyssä on valtavirtaa. Neuropsykiatrisen kliinisen tutkimuksen avulla pyritään löytämään viitteitä elimellisistä aivomuutoksista, jotka voisivat aiheuttaa
oireet. Tällainen suurteoria edustaa modernin valistusajan projektia, jossa pyritään lopulliseen oikeaan totuuteen ja jossa muut selitysmallit todistetaan vääriksi. Aikaisemmin autismin historiassa
myös psykodynaaminen teoria on toiminut suurteoriana. Tästä näkökulmasta autismin erilaiset
selitysmallit ovat keskenään ristiriitaisia, totuudesta kamppailevia malleja. (Suominen 2006, 295.)
Ihmisten käsitykset totuudesta eri asioissa muuttuvat ja ovat usein keskenään ristiriitaisia. On helppoa unohtaa ero totuuden ja totuutta koskevan käsityksen välillä ja tehdä käsitysten moninaisuudesta
johtopäätös, että totuudet olisivat moninaisia. Johtopäätös ei ole oikeutettu, sillä siinä missä totuuskäsitys kuvaa vain yksittäisen ihmisen mielipidettä jostakin asiasta, niin totuus puolestaan sisältää
asian oikean laidan - jota mahdollisesti kukaan ei tiedä (tai pidä totena). (Brotherus 1999, 8–10.)
Tämä artikkeli on katsaus historialliseen vastakkainasetteluun, jonka seurauksena aiemmin totena
pidetty autismin syyn psykodynaaminen selitysmalli vaihtui neuropsykiatrian paradigmaan. Paradigman murros ei tapahtunut pelkästään tutkimusten todistusvoiman perusteella, vaan myös yhteiskunnassa niitä kohtaan suunnatun sosiaalisen tilauksen kautta. Käyttäytymistä käsittelevät teoriat
heijastavat yhteiskunnan arvoja ja niissä tapahtuvia muutoksia. Jonkin tutkimusperinteen katkeamiseen ei useimmiten ole vaikuttanut se, että tutkimustulokset olisi osoitettu vääriksi, vaan se, että
tutkimuksen suuntautumista ohjaavissa valtavirroissa on tapahtunut muutos (Suominen 2006, 296).
Poliittisilla päätöksillä voidaan myöntää tutkimusrahaa hankkeille, joiden tarkoitus on tukea haluttua hypoteesia. Vastakkaisten hypoteesien tukemiseen tähtääviltä ”taantuvilta tutkimusohjelmilta”
rahoitus voidaan evätä, vaikka näillä olisi tukenaan rationaaliset perustelut ja enemmän tieteellistä
näyttöä. On kuitenkin selvästi virheellistä sanoa, että ”kaikki”, mukaan lukien totuus itsessään, on
poliittista. Jonkun väitteen tai mielipiteen suosio tai epäsuosio ei kerro mitään väitteen totuusarvosta. (Friedman & Narveson 1995, 48; Suominen 2003, 69.)
Jos mitään totuutta ei olisi, niin myöskään lause ”mitään totuutta ei ole olemassa” ei voisi olla tosi.
Ilman totuuden olemassaoloa ei olisi erehtymistä, vaan kaikki ihmiset olisivat kaikissa kysymyksissä
aina yhtä oikeassa. Monilla ihmisillä on kuitenkin käsityksiä, jotka eivät pidä paikkaansa, eli he ovat
erehtyneet, eli he ovat väärässä. Erilaisten mielipiteiden poliittisesti korrektista suvaitsemisesta ei
siis seuraa, että kaikki mielipiteet olisivat yhtä oikeita ja totuudenmukaisia. (Brotherus 1999, 8–10.)
Tässä artikkelissa etsitään vastausta kysymykseen, onko mahdollista, että syyllistämiskeskustelu
ja poliittisesti korrekti yhteiskunnallinen ilmapiiri teki tiedemiehet haluttomiksi tutkimaan vanhempien, erityisesti äitien, mahdollista osuutta lapsuuden autismin synnyssä. Ehkä poliittisessa
korrektiudessa kyse onkin nimenomaan totuuksista. Poliittisesti epäkorrekti ihminen kertoo mielestään totuuden. Psykoanalyytikot eivät mielestään syyllistäneet ketään vaan kertoivat asiat niin
kuin ne ovat. Syyllistämisestä ei ole kyse tässä artikkelissakaan, vaan todistusaineiston esittelystä
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ja punnitsemisesta. Aihe on arkuudestaan huolimatta tärkeä nostaa esille, sillä autististen lasten
määrä on rajussa kasvussa. Parannuskeinon löytymiseksi kaikki mahdolliset syytekijät ansaitsevat tulla tasavertaisesti huomioiduksi. Sitä paitsi, kuten erikoislääkäri ja psykoanalyytikko Gustav
Schulman (2006, 94) on sanonut, olisi myös äitien ja vanhempien merkityksen aliarvioimista väittää,
ettei ole väliä sillä, kuinka lapsen kanssa ollaan. Lukijalta pyydetään ennakkoluulotonta ja suvaitsevaa asennetta, kun äitien mahdollista osuutta autismin synnyssä esitellään yhtenä mahdollisena
tekijänä. Aluksi katsauksessa esitelläänkin psykodynaaminen koulukunta, jolla viitataan psykoanalyysin ohella kiintymyssuhdetutkimusten ja vauvaobservaatioiden tuloksiin.

Psykodynaaminen koulukunta
John Bowlby
Toisen maailmansodan jälkeisissä olosuhteissa – ”äidinriiston vuosikymmenenä” – perheitten ja
kotien hajottua oli tavallista suurempi joukko lapsia jouduttu sijoittamaan laitoksiin Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Huhtikuussa 1948 YK:n ja WHO:n toimesta päätettiin suorittaa tieteellinen tutkimus kodittomien lasten hädänalaisesta asemasta. Aiheen tieteellinen tutkimustyö oli uutta, mutta löydökset oli tunnettu muinaisista ajoista, ja niiden mukaan on toimittu aina silloin, kun
on pyritty säilyttämään äidin ja pienen lapsen läheinen yhteys. (Achté, Alanen & Tienari 1976,
241–242; Holmes 1993, 27.)
Psykoanalyytikko ja tohtori John Bowlby nimitettiin WHO:n tutkimusryhmän asiantuntijaksi. Bowlbyn tutkimukset toivat esille ns. äidinriiston käsitteen ja kuvasivat sen lapselle aiheuttamia vaurioita.
Bowlbyn läpimurtoteos Maternal Care and Mental Health ilmestyi 1951 (suom. 1957 nimellä Lasten
hoivan ja hellyyden tarve). Teoksessa Bowlby kuvaa äidistä erotetun lapsen masennustilan vastaavan
mielisairaaloissa olevien aikuispotilaiden tilaa. Lapset olivat pelokkaita, sulkeutuvia ja torjuvia.
He karttoivat kosketusta vieraaseen eivätkä ilostuneet, jos outo henkilö lähestyi heitä. Useimmiten
lapset istuivat tai makasivat tylsässä horrostilassa. (Achté ym. 1976, 241–242; Bowlby 1957, 23.)
Koska tällaisia näivettymisestä kertovia oireita ei tavattu sota-alueilla, mutta yhdessä äitinsä kanssa
varttuneilla lapsilla, Bowlby esitti ajatuksen lapsen kokemasta lämpimästä, läheisestä ja jatkuvasta
suhteesta äitiin – tai vakinaiseen äidin sijaiseen, joka pysyvästi edustaa lapselle äitiä – mielenterveyden edellytyksenä. Näiden edellytysten puuttuessa kiintymystä ei synny, jolloin turvattomuuden
tunne voi toimia siltana autismiin. Vahvan siteen palauttamisen autistisen lapsen ja hänen äitinsä välille ns. holding-terapialla ajateltiin johtavan kehityksen normalisoitumiseen ja autistisen lapsen parantumiseen. (Achté ym. 1976, 241–242; Bowlby 1957, 9; Timonen & Tuomisto 1998, 27.)
Attachment and loss -trilogiassaan (1969, 1973, 1980) Bowlby kokosi kiintymyssuhdeteoriansa,
josta Mary Ainsworth teki tieteellisesti salonkikelpoisen luomallaan vierastilanne-menetelmällä
(engl. Strange Situation Procedure, SSP). Tällä menetelmällä voidaan tutkia kiintymyssuhteen perusturvallisuutta ja -turvattomuutta 12–18 kuukauden ikäisen lapsen ja hänen äitinsä välillä. Vierastilanteessa tarkkaillaan, miten lapsi toimii turvallisuuden tunnettaan uhkaavissa tilanteissa ja kuinka
lapsi käyttää äitiään turvallisena tukikohtana (engl. secure base), kun lapsen stressiä lisätään oudossa ympäristössä tilanne tilanteelta. (Almqvist, Broberg & Tjus 2005, 129; Holmes 1993, 104.)
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Leo Kanner
Autismin isänä pidetään Leo Kanneria, joka erotti autismin ensimmäisenä omaksi oireyhtymäkseen
ja otti käyttöön käsitteen varhaislapsuuden autismi. Kanner tuli vakuuttuneeksi psykodynaamisen
viitekehyksen antamasta loogisesta selityksestä autismin synnyssä. Kannerin tutkimien autististen
lasten kasvuympäristö oli ulkoisesti hyvä, mutta kodin ilmapiiri tunneköyhä ja kylmä. Kanner päätteli, että näiden perheiden vanhemmat joutuivat kilvoittelemaan yhteiskunnallisesti ja työelämässä
niin paljon, ettei aikaa ja energiaa jäänyt tunnepitoiseen lasten kasvatukseen. Ongelma vaikutti korostuvan lasten äideillä. Kanner esittikin Time-lehdessä heinäkuussa 1960 ilmestyneessä haastattelussa, että autismin takana olivat pitkälle koulutetut, tunnekylmät ”jääkaappiäidit”. (Kilpeläinen
1980, 11; Timonen & Tuomisto 1998, 24; Vinni & Timonen 1988, 16.)

Margaret Mahler
Margaret Mahlerin (et. al.) vuonna 1975 ilmestyneen teoksen The psychological birth of human infant
nimi (”Lapsen psykologinen syntymä”) viittaa siihen, että lapsen on synnyttävä kahdesti: fyysisen
syntymän jälkeen äidin on herätettävä psyyke eloon. Tällöin äidin vastuu lapsen turvallisuudentunteen syntymiselle on suuri. Jos turvallisuutta ei synny, lapsi kokee vaikeuksia myös seuraavissa
kehitysvaiheissaan. Mahler nimesi lapsen ensimmäisen kehitysvaiheen ’normaalin autismin vaiheeksi’. Puhuessaan lapsen kehittämästä ’autistisesta kuoresta’ Mahler viittasi syvään sisäänpäin kääntyneisyyteen, jolloin vauva valveillakin pysyttelee ikään kuin näkymättömässä kuoressa pyrkimättä
vuorovaikutukseen ulkomaailman kanssa. Mahlerin mukaan psykoosien eri tyypit on ymmärrettävä egon ja sen kehityksen normaalien vaiheiden vääristymisenä varhaisen äiti–lapsi-suhteen sisällä. Ensimmäisen kehitysvaiheen aikana syntyneet ongelmat ovat samanlaisia kuin autistisilla
lapsilla. Varhaislapsuuden autismi edustaa tällöin fiksaatiota tai regressiota normaaliin autistiseen
vaiheeseen. (Hakanen 1993, 18–19; Timonen & Tuomisto 1998, 24; Vinni & Timonen 1988, 10.)

D. W. Winnicott
Lastenlääkäri ja psykoanalyytikko D. W. Winnicott tähdensi syvyyspsykologisessa luotauksessaan
lapsen identiteetin syntymiselle välttämättömänä äidin kykyä peilata hoivan kautta lapselle tämän
autistisessa kuoressa kehittyvää minuutta. Jos lapsi ei äidin kasvoihin katsoessaan saa takaisin sitä,
minkä katsekontaktissa antaa äidilleen, lapsi ei näe itseään katsoessaan äidin kasvoja. Lapsi ei tällöin katso peiliin, hän katsoo peiliä. Lapsen on käännettävä katseensa muualle ympäristöön saadakseen jotakin itsestään takaisin. Reagoimisen taustalla on tunne olemisen jatkuvuuden katkeamisesta ja annihilaatiokokemuksen uhka – karuimmillaan psykoottinen kauhu. Tästä juontuvat
autistiset ongelmat oman olemassaolon jatkuvuutta koskevan varmuuden (engl. ”sense of being in
the world”) ja ns. mielen teorian (eli kyvyn ymmärtää toisten ajatuksia ja tunteita) suhteen. (Kurkela 2004, 141, 150.)
Jos äiti epäonnistuu riittävästi, lapsessa tapahtuu lohkoutuminen (split). Lohkotun minuuden toisella puolella (false self) lapsi lähestyy ulkoista objektia. Toisella osalla lapsi luo suhteen subjektiiviseen
objektiin tai ilmiöihin, jotka ovat luonteeltaan vain ruumiillisia tuntemuksia (esim. autistinen edestakainen liike) ja joihin ei objektiivisesti havaittava maailma juurikaan pääse vaikuttamaan. Kun lapsi
kommunikoi subjektiivisten objektien kanssa, hän on samalla aktiivisessa ei-kommunikoivassa tilassa
ulkomaailmaan. Suhteessaolo subjektiivisiin objekteihin vaikuttaa lapsesta todelliselta. Sen sijaan
false selfin kautta tapahtuva vuorovaikutus ulkomaailman kanssa (so. aktiivinen ei-kommunikoiva
suhteessaolo) ei synnytä reaalista vaikutelmaa; se ei ole todellista kommunikaatiota, koska itseyden
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ydin, true self, ei ole siinä mukana. Pahimmillaan tämä ilmenee lapsuuden skitsofreniassa ja autismissa, mutta löytyy vähemmän dramaattisessa muodossa myös silloin, kun äidin epäonnistuminen on
kaikesta huolimatta jättänyt mahdollisuuksia myös psyykkiselle kypsymiselle. (Kurkela 2004, 143.)

René Spitz
Amerikkalaisen psykoanalyytikon, tohtori René Spitzin argumentin mukaan äidin persoonallisuuden häiriöt heijastuvat lapseen vaurioina. René Spitzin vuonna 1965 ilmestynyt teos The first year
of life (suom. 1974 Elämän ensimmäinen vuosi) viimeisteli psykoanalyyttisen teorian malliksi, jossa
kaikki ongelmat ylivilkkaudesta skitsofreniaan ja autismiin esitetään ikään kuin saman puun oksina, äiti–lapsi-suhteen määrällisten ja laadullisten tekijöiden vaihteluiden seurauksina. Tällä tavoin
Spitz pystyi selittämään niin koliikin (”äidin ahdistunut ylisuojelevuus”) kuin maitoruvenkin (”äidin näkyväksi ahdistuneisuudeksi verhoutunut vihamielisyys”). (Spitz 1974, 217–220.) Ruotsalaiset
sisällyttivät lapsuusiän skitsofrenia -käsitteen autismin määritelmään vielä 1980-luvun lopulla (mm.
Ruotsin autismiyhdistyksen kannanotto 1989) (Timonen & Tuomisto 1998, 20–21).
Lapsen sairastumisen aiheuttavat epätyydyttävät suhteet Spitz jakoi kahteen ryhmään:
Riittämättömien äiti–lapsi-suhteiden aiheuttamien häiriöiden ryhmää Spitz kutsui psyykkisiksi tai
emotionaalisiksi puutostaudeiksi. Pikkuvauvan autistisen heijaamisen taustalla on puolestaan äidin ristiriitainen käytös, joka on estänyt lasta muodostamasta käsitystä pysyvästä kohteesta. Kun
lapsi on tällöin kyvytön muodostamaan suhteita niin elolliseen kuin elottomaankin ympäristöönsä, jäljelle jää vain heijaamisen hurmio. Tällaiset huonojen äiti–lapsi-suhteiden aiheuttamat vauriot Spitz nimesi pikkulapsen psykotoksisiksi sairauksiksi, joissa äidin persoonallisuus on sairautta
aiheuttava tekijä, psykologinen myrkky. (Spitz 1974, 219–220, 255.)

Feministinen kritiikki ja poliittinen korrektius
Poliittisen korrektiuden käsitehistoria on lavea, koska kyseessä ei ole ekvivokaali käsite (joka voitaisiin määritellä yhtäläisyysmerkkien avulla täsmällisesti) vaan univokaali käsite, jonka alle sopii
mitä erilaisimpia näkemyksiä ja arvoituksia. Poliittinen oikeisto pitää poliittisena korrektiutena
oman sananvapautensa rajoittamista, kun taas vasemmisto katsoo poliittisen korrektiuden usein
olevan vain osa hyvää poliittista viestintää. Tosin molemmat ovat arvostelleet myös kommunistimaissa vallitsevaa poliittista korrektiutta – vasemmisto ehkä omaa poliittista korrektiuttaan suojellen. Kun feministisen liikkeen nousun myötä alettiin vaatia naisten oikeuksien tunnustamista ja tasa-arvoa, poliittinen korrektius vakiintui tässä yhteydessä tarkoittamaan kieltä ja toimintaa, joka ei
loukkaa työelämään pyrkivien naisten näkemyksiä. Feministeille poliittisen korrektiuden ideologia
merkitsi mahdollisuutta asennekasvatukseen, jolloin vaadittiin sukupuolineutraalia kielenkäyttöä.
Tieteessä tasa-arvopyrkimykset näkyivät postmodernismiksi, relativismiksi tai subjektivismiksi nimitettynä suuntauksena. Ajateltiin, että kukin ihminen tai kulttuurillinen tilanne luo oman ”totuutensa”. Nyt, kun Eurooppa oli saanut nauttia ennätyksellisen pitkästä rauhan ajasta ja vakaudesta,
sanottiin, että modernin perheen kohtaamat ongelmat eivät liity niinkään äidinriistoon kuin isän
poissaoloon. Isälle haluttiin antaa suurempi rooli pienen lapsen ensisijaisena hoivanantajana, eräänlaisena toisena äitinä. Bowlbyn teoriaa onkin arvosteltu vakavasti juuri feministiseltä ja yhteiskuntatieteelliseltä taholta. (Brotherus 1999, 8; Hautamäki 2000, 11; 2001, 33; Holmes 1993, 45, 47.)
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Jeremy Holmes on tarkastellut feministisen liikkeen taholta Bowlbyn teoriaan suunnattua arvostelua
elämänhistoriallisessa teoksessa John Bowlby and Attachment Theory. Holmesin mukaan feministinen
kritiikki koostui yrityksistä paikallistaa Bowlbyn ideat historialliseen, antropologiseen ja sosiologiseen esiintymisympäristöönsä. Bowlbyn sanottiin saaneen kohdeyleisönsä sodanjälkeisen Euroopan
historiallisessa kontekstissa: naiset olivat työskennelleet sotatarviketeollisuudessa pakotettuna lähettämään lapsensa päivittäin 9–10 tunniksi piittaamattomiin lastentarhoihin, ja miehet olivat vuosia
etsineet perheen mahdollistaman turvasataman rauhaa. Hallitukset hyödynsivät tässä tilanteessa
äitiyden ja perhe-elämän idealisoinnin tarjoaman taloudellisen potentiaalin. (Holmes 1993, 46.)
Feministisen kritiikin mukaan äidinriisto syntyi vastauksena kollektiiviselle menetyksen ja syyllisyyden tunteelle sekä toiveelle saada hyvittää: lapset olivat kärsineet hirvittävästi sodan seurauksena ja nämä traumat oli kohdattava ja käsiteltävä. Sodanjälkeisen Euroopan äiti–lapsi-suhteen arvostus ja sentimentalisointi vertautui samanlaiseen prosessiin 19. vuosisadalla, kun oli kohdattava
teollinen vallankumous. Bowlbyn lempeys toi kaipauksen turvallisesta paikasta, joka on suojattu
modernin maailman väkivaltaisuudelta, ja kristillinen kuvakieli äidistä ja lapsesta ilmestyi uudelleen Bowlbyn töissä ”pönkittämään äitimyyttiä” sekulaarin yhteiskunnan ikonina. (Hautamäki
2000, 11; Holmes 1993, 46.)
Feministien mukaan hallitukset tervehtivät ilolla äidinriiston ideaa, koska se tarjosi mahdollisuuden päästä järjestämästä päivähoitoa työntämällä kasvatusvastuu takaisin perheille. Winnicott kirjoitti Bowlbylle varoittaen siitä, että Bowlbyn näkemyksiä käytettiin perusteina suljettaessa tuiki
tarpeellisia asuntoloita. Bowlby ei tietenkään ollut väittänyt, että rahoitus pitäisi vetää pois vaan
että rahoitus pitäisi siirtää laitoshoidosta kotihoitoon, mutta hallitukset eivät olleet kiinnostuneet
argumentin tästä osasta. (Holmes 1993, 46.)
Feministisen kritiikin ytimessä oli Bowlbyn näkemys biologisen äiti–lapsi-suhteen luonnollisuudesta. Feministit väittivät, että Bowlby käytti biologiaa oikeuttamaan sen, mikä on kapitalistisen
yhteiskuntamme kulttuurista tuotetta: ydinperheen pienine lapsilukuineen, heikkoine sukulaissuhteineen ja poissaolevine isineen. Tällaisen perhemallin sanottiin sopivan kyllä miehille, mutta jättävän jäljelle ylipainoiset ja turhautuneet äidit. (Holmes 1993, 47.) Bowlbyn teos Maternal Care and
Mental Health kertoi lapsista, jotka olivat menettäneet äitinsä – usein lopullisesti – ja kuvasi tällaisen
puutteen psykologisia seurauksia. Bowlbyn sanottiin tehneen sotaorvoista virheellisen yleistyksen,
jonka mukaan mikä tahansa ero äidistä elämän ensimmäisen kolmen vuoden aikana on vahingollista. Kun äiti antaa lapsensa vastuullisen hoitajan käsiin, mitään vahinkoa ei tapahdu. Äidin eksklusiivinen hoiva nähtiin päinvastoin haitalliseksi. (Holmes 1993, 45, 47.)
Yhteenvetona feministisestä kritiikistä Holmes toteaa, että se on pyrkinyt kyseenalaistamaan bowlbylaisen argumentin, jonka mukaan lapsi häiriintyy, kun lapselta riistetään äiti ja että aina läsnä
oleva äiti saisi aikaan onnellisen lapsen. Holmesin mukaan feministit ovat kieltäytyneet ymmärtämästä sitä tärkeyttä, joka äidillä on lapsen emotionaalisessa kehityksessä niin tieteellisten faktojen
kuin sosiaalisten ja eettisten periaatteidenkin kannalta tarkasteltuna yhteiskunnallisesta ilmapiiristä riippumattomana tosiasiana. Seurauksena feministisestä kritiikistä tai ei, 1970-luvun puolivälistä lähtien kiintymystutkijat ovat kiinnittäneet huomiota isään kiintymyshahmona. Teoksessaan A
Secure Base Bowlby (1988) myös käytti useammin sukupuolineutraalia termiä ’hoivanantaja’ (engl.
’caregiver’) kuin ’äiti’, joka ei selkeydessään jättänyt tilaa tarpeen ja tilanteen mukaisille tulkinnoille. (Hautamäki 2000, 11; 2001, 32; Holmes 1993, 48.)
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Lastenpsykiatrian isänä pidetyn Michael Rutterin vuonna 1972 ilmestynyt selonteko Maternal Deprivation Reassessed oli puolestaan selkeä reaktio feministiseen kritiikkiin. Äidinriisto oli Rutterin
uudelleentulkinnassa pikemminkin yleinen herkkyystekijä kuin suoraviivainen kausaalinen tekijä
(Holmes 1993, 50). Rutter selitti teoksessa Bowlbyn lausuntoa, jonka mukaan ”huonotkin kodit
ovat parempia kuin hyvät laitokset”. Rutterin mukaan keskivertokodit ovat parempia kuin hyvät
laitokset, kun taas huonot kodit voivat olla niin huonoja, että laitoskasvatuskin voi tulla vakavasti
otettavaksi vaihtoehdoksi. Rutterin mukaan on selvää, että keskimääräisen laitoksen kasvatuksen
laatu on huonompi kuin keskimääräisen perheen. Laitoksissa on hyvin vaikea luoda keinotekoisesti mitään vastaavaa, mitä äiti antaa lapselleen perhepiirissä, mutta tämä ei Rutterin mukaan tarkoita sitä, että huonoja koteja automaattisesti pitäisi verrata hyviin laitoksiin, kuten Bowlby teki.
(Rutter 1972, 26–27, 43.)

Tinbergen ja äitien syyllistäminen
Etologi Niko Tinbergen on tutkinut lintulajien keskuudessa ”leimautumista”, jossa poikanen kiinnittyy äitiinsä. Tämä emon ja poikasen välille muodostuva side on herkkä häiriintymään ja saattaa katketa kokonaan, jos poikanen erotetaan emosta hetkeksikin juuri tiettynä ajankohtana. Jotta
eläimille kehittyisi halua sosiaalisten kontaktien luomiseen, ne tarvitsevat vahvistusta toiselta osapuolelta ääntelyn ja muun käyttäytymisen kautta. Vastaavaa Tinbergen näki lapsen kontaktikyvyn
kehittymisessä. Varhaislapsuuden autismin hoitokäytännöksi Tinbergen suositteli psykodynaamista
koulukuntaa edustavan Martha Welchin luoman sylissäpito- eli holdingterapian käyttöä. Tinbergenille myönnettiin Nobelin palkinto vuonna 1973 yhdessä Karl von Frischin ja Konrad Lorenzin
kanssa eläinten sosiaalisia malleja koskevista tutkimuksista. (Timonen & Tuomisto 1998, 26–27.)
Kun Tinbergen esitteli ensimmäistä kertaa holding-menetelmää Nobel-palkinnon saajien kongressissa Lindaussa 1981, hän kohtasi geenitutkijoiden voimakkaan kieltämisen ja torjunnan. Tinbergenin väite, että autismi johtuu ensisijaisesti affektiivisesta häiriöstä, oli vastakkainen poliittisesti
korrektin modernin maailman virallisille nykykäsityksille. Kaikki tieteellisen keskustelun perussäännöt – joiden mukaan tutkimuksen hyvyyttä tai huonoutta pitäisi voida arvioida riippumatta siitä,
miellyttävätkö tulokset – unohdettiin, kun joka taholta kiirehdettiin suojaamaan autististen lasten
vanhempia mahdollisilta syytöksiltä. Leo Kanner pyysikin anteeksi tutkimustuloksiaan ja puheitaan tunnekylmistä jääkaappiäideistä autismin aiheuttajina. (Kulomäki 1987, 128.)
Tinbergen palasi syyllistämiskysymykseen vuonna 1983 ilmestyneessä teoksessaan ’Autistic’ children
– new hope for a cure. Koska tutkimukset eivät olleet kyenneet osoittamaan autismille puhtaasti geneettistä tai orgaanista syytä, oli Tinbergenin mukaan välttämätöntä tarkastella uudelleen ei-geneettisiä ja ei-orgaanisia ”psykogeenisiä” (eli henkissyntyisiä) tekijöitä. Ongelmana oli monien ihmisten epätieteelliset ja epä-älylliset syyt suhtautua kielteisesti psykogeeniseen selitysmalliin, sillä osa
psykogeenisistä tekijöistä liittyy erityisesti äidin toimintaan. On äärimmäisen tuskallista ajatella,
että olisi itse ollut osallisena katastrofissa, joka on iskenyt omaan lapseen. Vaikka kyse ei olekaan
kenenkään syyttämisestä, tietoisuus tai pelkkä epäilys tällaisesta mahdollisuudesta johti Tinbergenin
mukaan itsesyytöksiin, jolloin autististen lasten vanhemmille oli emotionaalisesti lähes mahdotonta
hyväksyä autismin psykogeeninen alkuperä jopa vakuuttavan todistusaineiston edessä. Tähän liittyi
tarve löytää jokin muu syy (esimerkiksi geneettinen) autismin selitykseksi. Lisäksi äidit tunsivat,
että psykogeenistä selitysmallia kannattavat tiedemiehet olivat tylyjä heitä kohtaan. Schulmanin
(2006, 94) mukaan monelle äidille ja isälle itsesyytös oli kohtuuton ja siksi sietämätön. Syyllisyys
dissosioitui ja sijoittui tiedostamatta tiedemiesten piikkiin eli vanhemmat kokivatkin, että tiedemiehet syyttävät. (Tinbergen & Tinbergen 1983, 118.)

Kehitysvammaliitto ry

63

Tinbergen jatkoi: "Kun kaikesta huolimatta lausumme ääneen sen, että autismi johtuu pääasiassa
psykogeenisistä tekijöistä, teemme sen siksi, että lapsilla olisi mahdollisuus parantua – ja että meillä olisi mahdollisuus ennaltaehkäistä heitä tulemasta autisteiksi – lisäämällä tästä näkökulmasta
luotuja terapioita. Lasten edun on tultava ensin: jos meidän on valittava sen välillä, loukkaammeko
joidenkin äitien tunteita vai kieltäydymmekö pelastamasta monia lapsia tuholta, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin 'olla tylyjä äideille'". Toisin valitseminen olisikin eettisesti täysin kestämätöntä. Tinbergen lisäsi, että riippuu äidistä itsestään, loukkaantuuko hän vai ei. Lukuisat äidit olivat vapautuneet omista syyllisyydentunnoistaan olemalla lapsensa tukena paranemisprosessissa. Tällaiset
äidit olivat jälkeenpäin "lapsensa toivuttua olleet kiitollisia meille siitä, että 'pysyimme tylyinä' ja
autoimme heitä tukemaan lastaan". (Tinbergen & Tinbergen 1983, 119.)

Neuropsykiatrian nousu
Tieteenfilosofi Kuhnin mukaan tiede kehittyy normaalitieteen ja tieteen vallankumousten välisenä vuorotteluna. Normaalitieteen ajan tieto kasautuu, kunnes uusi kumous katkaisee tämän kasautumisen. Normaalitiede perustuu aina paradigmaan, joka säilyy vallassa kunnes kumous syrjäyttää sen
ja nostaa valtaan uuden. Äidinriistokeskustelun johtopäätös oli, että ”äidillinen hoiva lapsuudessa
on mielenterveyden elintärkeä peruspilari”. Ideasta äidinriistosta mielisairauden syynä tuli paradigma, joka saneli sen ympärillä käydyn keskustelun ja sosiaalipsykiatrisen tutkimuksen käsitteet
seuraaviksi vuosikymmeniksi. Neuropsykiatrian nousu voidaan nähdä tieteen vallankumouksena,
joka jätti psykodynaamisesti selitetyn psykiatrian ja kaikki sosiaalipsykologiset selitykset taakseen.
Merkki alkavasta paradigmanmuutoksesta oli 1950-luvun puolivälissä aloitettu lasten stimulanttilääkitys. Varsinainen siirtymä psykoanalyyttisestä biologiseen näkemykseen tapahtui 1980, kun DSMtautiluokitusta uudistettiin. Muutosta seuraavat diagnoosijärjestelmät DSM III ja DSM IV edustivat jo täysin biopsykiatrista näkemystä. (Holmes 1993, 38; Kärfve 2001, 17; Suominen 2003, 71.)
Jotta voitaisiin kumota teoria, joka aikakautenaan on toiminut selitysmallina – tässä tapauksessa
äidinriisto autismin selityksenä – vaaditaan, että kumottava teoria osoitetaan virheelliseksi. Jokin
selitysmalli on väärä vain, jos sen perusolettamukset, tutkimusmenetelmät ja -tulokset osoitetaan
vääriksi. Siksi neuropsykiatrian puolestapuhujien olisi täytynyt vakuuttavasti voida osoittaa, että
psykologiset ja sosiaaliset tekijät eivät selitä lasten ilmaisemia ongelmia ja että toisin väittävät olisivat väärässä. Tätä ei ole tehty. (Kärfve 2001, 74; Suominen 2006, 303.)
Luonnontieteissä vallankumoukset usein merkitsevät vanhojen paradigmojen täydellistä hylkäämistä, mutta yhteiskuntatieteissä murrokset eivät aina ole yhtä dramaattisia. Tällöin ei voida myöskään
osoittaa mitään tarkkaa ajankohtaa, milloin paradigman vaihdos on tapahtunut, sillä asemiaan menettäneet paradigmat saattavat jatkaa elämäänsä uuden rinnalla. Esimerkiksi kiintymyssuhdeteoria
onkin jatkanut enemmän tai vähemmän rauhanomaista rinnakkaiseloaan neuropsykiatrian kanssa
samalla tieteellisellä kentällä. (Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2004, 36.)
Neuropsykiatriallakin oli jo pitkään ollut oma rinnakkainen elämänsä psykiatrian ohessa, joten se
ei ollut mikään uusi tieteenala. Neuropsykiatria on lähellä sosiaalidarwinismia, jonka piirissä jo
1930-luvulla oli puhuttu mielitautien periytyvyydestä. Kun 1960-luvulta lähtien autismille oli löydettävä jokin muu kuin psykodynaamisen koulukunnan tarjoama selitysmalli, oli syytä uskoa, että
autismin taustalla olivat geneettiset tekijät. Teknologia tarjosikin mahdollisuuden suunnata tutkimus uudelleen perinnöllisiin vaikutuksiin. (Kärfve 2001, 17, 94.)
Uudet geneettiset tutkimukset eivät kuitenkaan ole mitätöineet aikaisempien ”psykogeenisten” tekijöiden osuutta selvittävien tutkimuksien tuloksia. Ne ovat vain väistyneet sivulle, kun geneettinen
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tutkimus on vallannut alaa. Postmodernin konstruktivismin näkökulmasta selitysmalleja ei edes
voi viedä yhdestä tieteenhaarasta toiseen eikä jokin selitysmalli voi julistautua muita oikeammaksi. Mutta juuri näin on geneettisen selitysmallin kohdalla tapahtunut, se on nostettu ensisijaiseksi
ja muut yhteydet autismiin on kielletty. Se on ikään kuin sivuuttanut muut selitysmallit tai tunkeutunut niiden edustaman pätevyyden alueelle. (Suominen 2006, 297, 303.)
Paradigman muututtua vauvaobservoinnissa havaittiin, että vastasyntynyt ei olekaan niin autistinen kuin aiemmin oli nähty. Post-bowlbylaisen psykoanalyytikon Daniel N. Sternin tutkimuksissa
ilmeni, että vauvalla on myös sellaisia hetkiä, jolloin se aktiivisesti havainnoi ärsykkeitä. Tämän
seikan nähtiin olevan ristiriidassa Margaret Mahlerin tutkimusten kanssa. Kyky vuorovaikutuksellisiin toimintoihin saattaa kuitenkin olla osa vauvan refleksinomaista biologista varustusta, joten
kysymys siitä, todistavatko vauvan toiminnot psyykkisten rakenteiden olemassaoloa, jäi edelleen
kiistanalaiseksi. (Hakanen 1993, 19–20.)

Neuropsykiatrisia tutkimuksia
Rimland esitti vuonna 1965, että autistisen lapsen retikulaarijärjestelmä on vaurioitunut. Benderin tutkimus vuodelta 1967 osoitti, että autisteilla on vioittunut vestibulaarielin. Geiger-Marty näki
vuonna 1968 autismin perussyynä kortikaalis-talamisen aivoalueen viivästyneen kehityksen. Tämä
tuottaa ”havainnoinnin kontrolloimattomuutta, tietoisuuden häiriöitä ja tunnekylmyyttä”. Mnukhin
ym. pitivät samana vuonna autismin aiheuttajana vauriota aivorungon energiaa tuottavissa järjestelmissä. Moore ja Shiek esittivät 1971 autismin syntyä koskevan teorian, joka liittyi oppimiseen.
Heidän mukaansa on lapsia, joilla on perittynä niin korkea älykkyys, että he voivat jo sikiökaudella
omaksua käyttäytymistä, joka yleensä kehittyy vasta lapsen syntymän jälkeen. Tästä syystä nämä
lapset leimautuvat ympäristöönsä jo sikiökaudella: autismin aiheuttaa juuri leimautuminen rajoittavaan kohtuympäristöön. (Kilpeläinen 1980, 13–14.)
Sikiöaikaisen testosteronialtistuksen ja autismin yhteyttä on selvitetty vertaamalla varhaislapsuuden autismista ja Aspergerin oireyhtymästä kärsivien lasten sormien pituutta terveiden lasten sormien pituuteen: jos lapsen nimetön on selvästi etusormea pitempi, hänellä on kohonnut autismiriski. Taustalla on havainto, että nimettömän pituus heijastelee testosteronimäärää, jolle lapsi on
altistunut 14. raskausviikon aikana. Tämä kehitysvaihe ratkaisee, tuleeko lapsesta autisti vai ei.
Teoria selittää sen, miksi autismi on huomattavasti yleisempää poikien kuin tyttöjen keskuudessa.
Vielä ei tosin tiedetä, mistä ylimääräinen testosteroni kohdussa on peräisin. Brittiläisen tutkimuksen (1998) mukaan MPR-rokotteen koostumus voi altistaa niin autismille kuin haavaiselle paksusuolitulehduksellekin. Tuoreempien tutkimusten mukaan etenkin 7. kromosomin pitkässä varressa
ja 16. kromosomin lyhyessä varressa autisteilla on geenivirheitä, joilla saattaa olla osuus autismin
synnyssä. (Langer 2003, 62–63.)
Tutkimusten lopputulos oli, että aivojen ja autismin välinen yhteinen nimittäjä jäi ”toistaiseksi”
löytymättä huolimatta vahvoista merkeistä, että sellainen oli olemassa. Kun geneettisiä merkkejä
ei löydetty, psykodynaamisen selitysmallin tilalle ei ollut tarjota lopullista selitystä lainkaan, joten
autismi on virallisen totuuden mukaan ”neurobiologinen kehityshäiriö, jonka syy on tuntematon”.
Tämä on neuropsykiatrian aksiooma, perusoletus, jonka oletetaan olevan totta ilman perusteita,
toisin sanoen siihen vain uskotaan. Onkin sanottu, että teesi sairauden geneettisestä alkuperästä
vahvistaa jatkuvasti asemaansa ilman, että sitä koskaan todistetaan oikeaksi. Rutterin sanoin ”psykomytologia oli korvautunut neuromytologialla”. (Kärfve 2001, 34, 94; Suominen 2006, 32.)
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Kirjaindiagnoosit ”MBD”/ADD/ADHD/DAMP
1970-luvulla MBD:stä (engl. ”Minimal Brain Damage”) tuli lastenneuropsykiatrian menekkituote
(Kärfve 2001, 94). Lääkärit olivat havainneet jo 1800-luvulla, että osoitettavissa olevat aivovammat
saattoivat aiheuttaa käyttäytymis- ja tarkkaavaisuushäiriöitä. Myös muiden tarkkaavaisuushäiriöistä kärsivien lasten ajateltiin nyt kärsivän lievemmistä, ei osoitettavissa olevista neurologisista vaurioista. Johtopäätös osoittautui myöhemmin heikosti perustelluksi. Ongelmana oli, että tietyn käyttäytymisen häiriön ja tietyn aivotoiminnan häiriön välillä ei useimmiten ollut selvää syy-yhteyttä
edes silloin, kun aivovaurio oli osoitettavissa. Rutterin mukaan ”MBD” (Rutter käytti aina sitaatteja ”MBD”:n yhteydessä) syntyikin alun perin puhtaasti luokitteluvälineeksi ja kritiikkinä psykodynaamiselle suuntaukselle. Se oli korrektimpi nimi käytöshäiriölle ja sillä voitiin korvata Bowlbyn
kuvaus ”aggressiivisesti liikapuuhakkaista” lapsista, joiden taustalla Spitzin mukaan oli ”tietoisesti
kompensoitu äidin vihamielisyys” (Spitz 1974, 275). Kun minimaalista aivovauriota ei löytynyt,
otettiin käyttöön laajennettu MBD-käsite (engl. ”Minimal Brain Dysfunction”), jossa etsittiin poikkeavuuksia aivojen kemiallisesta toiminnasta. (Kärfve 2001, 34, 99; Suominen 2003, 70.)
MBD-diagnoosin yleistyminen 1970-luvulla johti kuitenkin häiriön lisääntyvään kriittiseen tarkasteluun. Eräässä tutkimuksessa 75 %:lla tuhannesta lapsipotilaasta oli MBD. Rutter kysyikin, voidaanko vakavasti olettaa, että useimmilla psykiatrisia ongelmia omaavista lapsista olisi orgaaninen aivovaurio. Vastauksena ”MBD”:n saamaan nuivaan vastaanottoon maailmalla neurologian
professori Cristopher Gillberg lanseerasi ADHD:n (engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) yhdistämällä tarkkaavaisuushäiriön eli ADD:n (engl. Attention Deficit Disorder) ylivilkkauteen (engl. Hyperactivity). Tarkkaavaisuushäiriön todentaminen jonkin objektiivisen testin kautta
on mahdotonta eikä eroa selvästi häiriöstä kärsivän ja terveen yksilön välillä neurologisten ja geneettisten löydösten perusteella voida tehdä. Toisaalta, kuten Suominen toteaa, jos orgaanisia syytekijöitä vaadittaisiin, jäisivät myös autistit ja monet kehitysvammaiset ilman diagnoosia. (Kärfve
2001, 37; Suominen 2006, 295–296.)
Sosiologian dosentti Eva Kärfve (2001) on omassa teoksessaan kärkevästi arvostellut geneettisen
mallin tunnetumpiin kannattajiin lukeutuvan professori Gillbergin tutkimuksia, joissa ympäristötekijät on rajattu kategorisesti tutkimusten ulkopuolelle. Kuten tiedetään, äiti on pienen lapsen primaari ympäristö. Perinteisessä psykoanalyyttisessä ajattelussa sensitiivisen äidin sisäistäminen edistää lapsen tunteiden säätelykyvyn kehittymistä. Esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriö voitaisiin liittää
lapsen itsesäätelyn vaikeuksiin, jotka puolestaan voidaan yhdistää ongelmiin varhaisessa vuorovaikutuksessa ja kiintymyskehityksessä. (Kärfve 2001, 74; Suominen 2006, 304.)
2000-luvulle siirryttäessä keskustelun painopiste on siirtynyt autismista tarkkaavaisuushäiriöön.
Lähes sadan tarkkaavaisuushäiriön kansainvälisen tutkijan esittämän konsensus-julkilausuman
mukaan tarkkaavaisuushäiriö tulisi nähdä selvänä geneettisenä häiriönä. Tunteenomaisuudessaan
kirjoitus, jossa toisinajattelijat tuomitaan, on Suomisen mukaan tieteelliselle kirjoittamiselle hyvin
epätyypillinen. Suomisen mukaan julkilausuman affektiivinen luonne kertoo sen kirjoittajien uhatuksi tulemisen tunteesta. Julkilausuman allekirjoittajat vetosivat mediaan, jota pyydettiin tiedottamaan vastuullisesti ja oikein ADHD:n tutkimustiedoista – siis geneettisenä ja lääketieteellisenä
häiriönä. (Suominen 2006, 296, 305.)
Määrittelykamppailu eri selitysmallien edustajien välillä kärjistyi Ruotsissa, jossa argumentteja
vaihdettiin samalla kiivaudella kuin aikaisemmin autismin yhteydessä. Tiede kohtasi politiikan eri
osapuolten pyrkiessä vakuuttamaan nimenomaan suuren yleisön oman selitysmallinsa paremmuu-
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desta. Kärfven (2001, 195, 210) sanoin: ”Milloinkaan akateemisen urani aikana en ole kohdannut
yhtä karkeaa yritystä vaientaa keskustelua kuin tätä, jota käydään AHDH/DAMP-lapsista.” Dosentti Eva Kärfve epäili Gillbergin väärentäneen ja sepittäneen tutkimustuloksia. Kun oikeusistuin
oli antanut Kärfvelle oikeuden tutustua professori Gillbergin tutkimusaineistoon, Gillbergin tutkimusryhmä tuhosi Göteborgin yliopiston kellarissa koko laajaan tutkimustyöhön perustuvan potilasaineistonsa. (Dagens Nyheter 14.11.2005; Kärfve 2001, 74; Suominen 2006, 296.)
Gillberg tuomittiin käräjäoikeudessa 50 päiväsakon rangaistukseen virkavirheestä. Tuomio piti
hovioikeudessa eikä valituslupaa korkeimpaan oikeuteen myönnetty. Ruotsalaisia jäi vaivaamaan,
mitä Gillbergillä oli salattavaa. Ennen tuomiotaan Gillberg ehti lanseerata markkinoille käsitteen
DAMP (engl. ”Deficits in Attention, Motor control and Perception”), joka on saavuttanut paradigman aseman psykiatristen sairauksien pohjana Ruotsissa ja Norjassa. (Dagens Nyheter 14.11.2005;
Kärfve 2001, 74.)
DAMP-aivovaurion yhteydessä monitekijäisyys tarkoittaa, että sama aivovaurio (tai sama periytyvyys) on itsessään perussyynä useille erilaisille ”tiloille” – jotka ovat ikään kuin saman puun oksia.
Komorbiditeetti kattaa koko psykiatrisen sairauden spektrin ja tarjoaa myös sosiologisen selitysmallin: anoreksian, työttömyyden, psykoosien ja rikollisuuden takaa paljastuu biologinen perussyy,
joka voi siis olla joko DAMP tai ADHD. Niinpä lapsella voi olla sekä DAMP että ADHD, mutta
myös DAMP ja käyttäytymishäiriö, DAMP ja Asperger, DAMP ja tics. Tässä ajattelussa autismi
on korvattu käsitteellä ’vakava DAMP’ (ruots. ’grav DAMP’). Kuten Kärfve huomauttaa, yksistään
tämäntyyppinen hienodiagnostiikka vaatii resurssinsa ja asiantuntijansa. (Kärfve 2001, 16, 177.)
Kun samat tutkijat saattavat samaan aikaan eri yhteyksissä esittää tarkkaavaisuushäiriötä sekä suoraan geneettisesti perittynä että monitekijäisenä häiriönä, johon myös ympäristötekijät vaikuttavat,
tutkimustulokset ovat ikään kuin oikeassa ja väärässä yhtä aikaa. Tätä voisi Suomisen mukaan kutsua kaksoisajatteluksi. Geneettisen selitysmallin puoltajat eivät viittaa Rutterin tutkimuksiin muutoin kuin silloin, kun se puolustaa heidän omia näkemyksiään. Rutter ei allekirjoittanut ADHD:n
konsensusjulkilausumaa vuodelta 2002. (Suominen 2006, 301–302.)

Paradigmojen vertailua
Kun kamppailtiin paradigmojen suosiosta, neuropsykiatrisen diagnoosin vahvuutena oli sen mahdollistama vapautus syyllisyydestä. Vanhemmille kerrottiin, että ”se ei ole heidän vikansa” että
lapsi on sellainen kuin on. Autismi oli lapsen ominaisuus, jotakin, joka on lapsessa (ruots. barnet
”har”). Tällöin voitiin ulkoistaa kasvatusta yhä enenevässä määrin ammattikasvattajille ja muille
päteville tai epäpäteville aikuisille. Jokainen ammattikunta omaksui nyt työtavakseen lääketieteellisen mallin, joka antoi asiantuntijalle oikeutuksen määritellä, mikä lapselle ja hänen perheelleen
on parasta. Autismin hoitoyritykset ulottuivat shokkihoidoista lääkehoitoihin ja kasvatusohjelmiin,
joilla on ollut joitakin myönteisiä, tosin kulloiseenkin kasvatustilanteeseen rajoittuvia vaikutuksia.
(Kärfve 2001, 75–76, 79, 81.) Koska autismi on vallitsevan paradigman mukaisesti ”neurobiologinen kehityshäiriö, jonka syy on tuntematon”, selityksestä seuraa, että autismi on parantumaton. Tämä on myös Gillbergin näkemys. Hän ei puhu parantamisesta, koska se ei ole mahdollista.
Keuhkotulehduksen hoito vaihtelee aiheuttajan mukaan, esimerkiksi eri bakteereihin tarvitaan eri
antibiootit. Samoin on autismin hoidossa. Vasta tietäessämme syyn voimme löytää tehoavan hoitokeinon. (Kärfve 2001, 73.)
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Sen sijaan kiintymyshäiriö ei ole parantumaton. Vaikka psyykkisellä rakenteella on vastineensa hermoradoissa ja synapsien välittäjäaineissa, aivoissa tapahtuu muutoksia psykoterapian yhteydessä.
Psykohistorioitsija Juha Siltalan mukaan ihminen voi yhdistää urautuneet aivoratansa laajemmaksi verkostoksi saatuaan ajattelulleen ja tunnekäsittelylleen apua toiselta ihmiseltä. Tähän tarvitaan
yhtä syvästi koettua yhteyttä toiseen kuin vallitsi trauman tai kiintymyshäiriön aiheuttajankin kanssa. Pelkkä maailmankuvan tiedollinen korjaaminen ei auta, ellei voimakas tunnelataus tee uutta
maailmankuvaa uskottavaksi. Neurologia kääntyykin Siltalan mukaan kohti etiikkaa edellyttäessään hermoverkon muutoksilta uskottavia muutoksia kanssakäymisessä: valhe ei paranna, mutta
totuus on tekevä vapaaksi. (Siltala 2001, 109–110, 158–159.)
Koska neuropsykiatria olettaa syy-yhteyden käyttäytymisen ja aivojen välille, siitä seuraa, että diagnosoidulla lapsella ei edellytetä olevan normaalia psyykettä. Jopa heidän surunsa on nyt aivovamman tuotetta. Vanhemmista tällaisen kuuleminen tuntuu kiusalliselta, ja lapsille on loukkaavaa kuulla, että heillä on ”vikaa päässä”. Tähän liittyen englantilainen neurofysiologi Robert Goodman on
kertonut vanhempien esittäneen toivomuksen, että neurologiset ongelmat olisivat jossakin muualla
kuin lapsen aivoissa ja ne voitaisiin kuvata esimerkiksi laitteistovikana ilman, että viitattaisiin itse
aivoihin. Goodman on ottanut käsitekehittelyssään avuksi oikuttelevan tietokoneen, jonka näyttö
on rakeinen. Tietokoneet, joissa on toiminnan haitta, antavat aihetta olettaa, että tietokonetta käytetään virheellisesti, konetta ei ole ohjelmoitu oikein tai siinä on kovalevyvirhe. Psykiatriset ongelmat
voidaan selittää analogisesti siten, että lapsen sosiaalinen maailma asettaa kohtuuttomia vaatimuksia, lapsi on sisäistänyt virheellisen tavan olla olemassa tai lapsella on epänormaalit aivot, joista tulevaisuudessa ehkä puhutaan kovalevyvirheenä (ruots. hårdvarudefekter). (Kärfve 2001, 81, 131.)
Häiriintyneen toiminnan liittämisellä aivojen häiriintyneeseen toimintaan ei kuitenkaan sanota
mitään psyykkisten häiriöiden tai kovalevyvirheiden varsinaisesta syystä: sillä ilmaistaan vain, että
psyykkisille tapahtumille on neurofysiologinen perusta. Poikkeava biologinen perusta voi olla seurausta myös ympäristön vaikutuksesta, sillä eron tekeminen syysuhteiden välille voi olla vaikeata.
On hankalaa tehdä kausaalista syy–seuraus-tulkintaa käyttäytymisen suhteen esimerkiksi silloin,
kun rakastumisen nähdään olevan seurausta aivojen molekyylirakenteessa tapahtuneista muutoksista. Kausaalisuhteen sijaan voitaisiin puhua eri selitystasojen välisestä korrelatiivisesta yhteydestä.
(Almqvist ym. 2005, 141; Kärfve 2001, 95; Suominen 2006, 300; Timonen & Tuomisto 1998, 27–28.)
Psykoanalyysi, kiintymyssuhdeteoria, evoluutiopsykologian teoria tai sosiologiset ja sosiaalipsykologiset selitykset ovat kaikki tarpeen eivätkä sulje toisiaan pois, sillä niin eri tasolla ne liikkuvat.
Jos päästäisiin viittaamaan samoihin ilmiöihin, toimivimman käyttäytymistieteellisen mallin voisi
Siltalan mukaan valita noudattamalla Occamin partaveitsenä tunnettua tieto-opillista periaatetta:
sen mukaan on hyväksyttävä yksinkertaisin selitys, ellei monimutkaisemman puolesta ole raudanlujia perusteita. (Siltala 2001, 117, 126.)

Lopuksi
Sosiaaliantropologi Anne Knudesen on kirjoittanut toisen maailmansodan jälkeisestä asennoitumisesta lapseen kuvaavan otsikon alla: ”Diagnoosina lapsi.” Knudesen osoittaa, kuinka 1950-luvulla Euroopassa kiinnitettiin huomiota lapsuuden erityislaatuisuuteen. ”Tuli positiiviseksi asiaksi
että lapsi osasi leikkiä, että hänellä oli fantasioita ja hän oli luova, ja kasvatuksen tuli tämän vuoksi
perustua lapsen ihailtavan luonteen kehityksen tukemiseen.” 1970-luvun poliittisen ilmapiirin mukaisesti lapsuuden yhteiskunnallisesti virittynyt potentiaali oli saatava esiin. Lapsi piti valmentaa
”sosiaaliseksi”. Käsitys, jonka mukaan lapsi on sosiaalinen, on tosiasiallisesti siis uusi keksintö.
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Tämä käsitys korvasi aiemman kuvan lapsesta egoistisena ja muista ihmisistä kiinnostumattomana
ja loi perustan nykyisin vallitsevalle pedagogiikalle. (Kärfve 2001, 109.)
Lapsen ongelmakäyttäytyminen koulussa on yhä useammin saanut lääketieteellisen leiman. Koululaitos onkin yksi keskeisimmistä diagnoosien tilaajista: ’kurittomista’ lapsista on tullut tarkkaavuushäiriöisiä, ’laiskoista’ ja ’tyhmistä’ dyslektikoita ja sisäänpäinkääntyneistä omalaatuisista persoonallisuuksista Aspergerin syndroomasta kärsiviä lapsia. Olemmekin nähneet räjähdysmäisen kasvun
niiden lasten määrässä, jotka täytyy diagnosoida. Ne lapset, joilla saattaa olla vakavia ongelmia,
hukkuvat Anne Knudesenin mukaan niiden lasten paljouteen, joilta puuttuu ainoastaan kiinnostus
koulun keskeiseen aktiviteettiin: ”sosiaalisuuteen”. (Kärfve 2001, 110; Suominen 2003, 68.)
Kun lapsen haastavan käyttäytymisen syyksi esitetään neurologista häiriötä, muuttaa se myös toimintanäkökulmaa. Intervention tai toiminnan kohde ei tämän jälkeen enää ole perhe tai yhteiskunta. Ennen häiritseviksi ja levottomiksi määritellyt oppilaat yhä useammin määritellään vammaisiksi.
Ennen pitkää toiminta perustuu yleisesti hyväksytyn selitysmallin varaan. Häiriöiden liittäminen
varhaiseen vuorovaikutukseen johtaisi meitä kehittämään ohjelmia, joissa lapsen ja vanhemman
välistä suhdetta voidaan vahvistaa. Sen sijaan suuret koululuokat synnyttävät helposti tarpeen diagnosoida yhä suurempi määrä lapsia, jotka sitten joutuvat erityistoimenpiteiden kohteeksi. (Suominen 2003, 75, 303.)
Biologisen psykiatrian paradigma ei ole täysin kyennyt vastaamaan reaalimaailman haasteisiin, sillä
autististen lasten tosiasiallinen määrä on ollut dramaattisessa kasvussa 1980-luvulta lähtien. Kyse
ei siis ole parantuneiden diagnoosien aiheuttamasta näköharhasta. Helsingin Sanomissa 11.1.2009
julkaistun uutisen mukaan yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa, että autismin lisääntyminen on todellista ja sen syitä on etsittävä ympäristötekijöistä, ei geeneistä, vaikka geneettiseen tutkimukseen
annetaankin rahaa 10–20 kertaa enemmän.
Psykodynaamisen selitysmallin uuteen murrokseen saattaa kuitenkin kulua vielä aikaa, sillä tutkijat
tarkoittavat ympäristötekijöillä metallien, hyönteismyrkkyjen ja infektioiden mahdollista merkitystä
autismin aiheuttajana. John Bowlby mainitsi kerran luennossaan, että olemme kuin strutseja, jotka ovat työntäneet päänsä hiekkaan totuuden edessä. Kun häneltä kysyttiin silloin, mitä meiltä jää
tällä hetkellä näkemättä, juuri 80 vuotta täyttänyt Bowlby vastasi hymyillen, että se selviää meille
vasta sitten, kun nostamme pään hiekasta.
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Sikiötutkimukset ja raskaudenkeskeytys
Toimijuuden rakentuminen äitien kertomuksissa
Katriina Koponen ja Kaisa Laaksonen
Johdanto
Jos joku ystäväni joutuisi miettimään tutkimuksia tai keskeytystä,
en voisi sanoa, mitä on tehtävä, se on jokaisen päätettävä itse. (E)
Sikiötutkimusten tarjoamista ja raskaudenkeskeytysten toteuttamista linjaavassa lainsäädännössä keskeisimpänä periaatteena kuvataan asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Lisäksi laeissa määritellään, miten sitä tulee näitä palveluita tarjottaessa ja toteutettaessa kunnioittaa. (Esim. Laki
potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992; Valtioneuvoston asetus seulonnoista 1339/2006.) Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen nousi terveydenhuollossa keskeiseen asemaan lääketieteen
nimissä tehtyjen ihmisoikeusloukkausten tultua esiin toisen maailmansodan jälkeen (Beauchamp
& Childress 2001, 77). Sikiötutkimusten tarjoamista ja vammaperusteista raskaudenkeskeytystä on
nykyiselläänkin joissakin yhteyksissä verrattu vastaaviin eugeenisiin käytäntöihin. Lähtökohtana
sikiötutkimusten ja raskaudenkeskeytysten toteuttamisessa on kuitenkin autonomian kunnioittamisen periaate. (Shakespeare 1999.) Kunnioittamalla naisen itsemääräämisoikeutta, valtaa päättää
omaa kehoa ja elämää koskevista asioista, pyritään sikiötutkimuksista ja raskaudenkeskeytyksistä
siis tekemään ensisijaisesti naista voimaannuttavia käytäntöjä.
Autonomiakäsitteen merkitys ei ole pysyvä tai muuttumaton. Myöskään autonomian toteutuminen
ei ole siinä määrin yksiselitteistä, että sen voitaisiin vain todeta toteutuvan tai jäävän toteutumatta.
Vaikka naisen itsemääräämisoikeutta terveydenhuollossa kiistatta kunnioitetaan, voidaan pohtia,
voisiko autonomia toteutua vahvemmin. Vaikka naisen oikeus itse päättää sikiötutkimuksiin osallistumisesta ja raskaudenkeskeytyksestä siis toteutuu, voidaan arvioida, toteutuisiko autonomia syvemmin, jos rakenteet, käytännöt ja asenneilmapiiri muuttuisivat. Shakespeare (1999) onkin ollut
huolissaan siitä, miten aitoja sikiötutkimuksia ja raskaudenkeskeytystä koskevat päätöksentekotilanteet ovat ja miten mahdollisina eri vaihtoehdot näyttäytyvät: miten hyvin yhteiskunnan rakenteet ja yhteisön asenteet mahdollistavat toisaalta vammaisen lapsen synnyttämisen, toisaalta päätöksen keskeyttää raskaus?
Sikiötutkimukset ja niiden perusteella tehtävät raskaudenkeskeytykset perustuvat käsityksiin normaaliudesta ja erilaisuudesta. Monet vammaistutkijat ovatkin tuoneet esiin vammaperusteisten raskaudenkeskeytysten sisältävän viestin, ettei vammaisten ihmisten elämää pidetä yhtä toivottavana
ja arvokkaana kuin vammattomien. Vaikkei yksittäisen raskaudenkeskeytykseen päätyvän naisen
päätös suoranaisesti liittyisikään vammaisiin ihmisiin tai heidän arvostamiseensa, voidaan sikiötutkimusten ja keskeytysten toteuttamisen jo sinällään nähdä kertovan yhteisön suhtautumisesta
vammaisuuteen. Jonkin ominaisuuden on siis toisin sanoen arvioitu olevan siinä määrin epätoivottava, että sitä halutaan ennaltaehkäistä. (Vehmas 2005, 194–198.)
Lain mukaan raskaus on mahdollista keskeyttää sikiön vaikean sairauden tai ruumiinvian perusteella (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970). Kuitenkaan ei ole voitu yhteisesti sopia, mitä
vaikeilla vammoilla ja sairauksilla tarkoitetaan (esim. Wertz & Gregg 2000). Asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista onkin korostettu sikiötutkimuksista ja raskaudenkeskeytyksistä pää-
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tettäessä: käsitykset normaaliudesta ja erilaisuudesta säilyvät moninaisempina, kun yksilöt tekevät
päätöksiä oman näkemyksensä mukaisesti oman elämäntilanteensa pohjalta.
Tarkastelimme tutkimuksessamme, millaisia näkökulmia vanhemmat päätöksenteossa pohtivat ja
millaisten tekijöiden päätöksentekoon nähdään vaikuttavan. Samoin selvitimme, millaisena vanhempien ja terveydenhuollon henkilökunnan toimijuus näyttäytyy äitien kuvauksissa sikiövaurion
perusteella keskeytetystä raskaudesta. Tarkastelimme myös, millaista toimijuutta henkilökunnalta
ja vanhemmilta teksteissä näytetään odotettavan. Aineistona tutkimuksessa oli kahdeksan sikiötutkimusten kautta raskaudenkeskeytykseen päätyneen naisen kertomusta. Tavoitimme tutkimuksemme osallistujat Internetissä toimivan keskusteluryhmän (Enkelinkosketus, Yahoo-groups) kautta.
Toimijuuden tarkasteleminen teksteistä on sinällään neutraali tutkimusmenetelmä: olemme tutkimuksessamme keskittyneet tarkastelemaan kielen piirteitä sellaisina kuin ne äitien kirjoittamissa
kuvauksissa esiintyvät. Näin ollen emme tutkimuksellamme pyri ottamaan kantaa, vaan tarkoituksenamme on esittää vanhempien kokemukset sellaisina kuin he itse ovat niitä kuvanneet. Vaikka kertomusten tutkimisen kautta ei voida tavoittaa todellisuutta sellaisena kuin se objektiivisesti
tarkasteltuna olisi, ovat äidit tapahtunutta kuvatessaan tulleet kertoneeksi kokemuksistaan jotakin
oleellisena pitämäänsä. Tässä tutkimuksessa kertomuksia ja toimijuuden rakentumista tutkimalla voitiin tarkastella autonomian toteutumista sekä sitä turvaavia tai vaarantavia tekijöitä. Samoin
toimijuustutkimuksella saatavan tiedon avulla voidaan terveydenhuollon käytäntöjä osaltaan pyrkiä kehittämään asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi ja itsemääräämisoikeuden toteutumista turvaaviksi.

Sikiötutkimukset ja raskaudenkeskeytys suomessa
Sikiötutkimuksilla tarkoitetaan tutkimuksia, joiden tavoitteena on seurata raskauden etenemistä ja
sikiön vointia tai havaita sikiön sairaus tai vamma. Sikiötutkimukset jakautuvat seulontatutkimuksiin ja diagnostisiin tutkimuksiin. Seulontatutkimuksia ovat kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien
seulonnat, kuten varhaisraskauden ultraäänitutkimuksen yhteydessä tehtävä sikiön niskaturvotusmittaus ja seerumitutkimus. Näissä tutkimuksissa sikiön sairautta tai vammaa ei vielä voida todentaa, vaan menetelmät tunnistavat vain kohonnutta riskiä. Epäily voidaan varmentaa diagnostisilla
tutkimuksilla kuten istukka- ja lapsivesinäytteellä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007.)
Lait ja asetukset korostavat asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Asiakkaalla tulee olla oikeus tehdä
tietoon perustuva päätös sekä sikiötutkimuksiin osallistumista että mahdollista raskaudenkeskeytystä koskien. (Valtioneuvoston asetus seulonnoista 1339/2006, 5§; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992.) Mikäli sikiötutkimuksissa havaitaan sikiöpoikkeamia, voi asiakas harkita raskauden keskeyttämistä. Sekä sikiötutkimuksiin osallistuminen että jatkotoimenpiteet mahdollisten
poikkeamien havaitsemisen jälkeen ovat vapaaehtoisia ja asiakkaan itse päätettävissä.
Nykyisen lainsäädännön mukaan raskaus on mahdollista keskeyttää raskausviikkoon 12 saakka.
Tämän lisäksi raskaudenkeskeytys on mahdollinen erityisen syyn vuoksi raskausviikkoon 20 asti
ja luotettavalla tutkimustavalla todetun sikiön vaikean sairauden tai ruumiinvian perusteella aina
24. raskausviikon loppuun asti. (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970.) Vuosina 1993–2002
sikiövaurioperusteisia raskaudenkeskeytyksiä tehtiin vuosittain keskimäärin 210. Tämä on 2,7 prosenttia kaikista raskaudenkeskeytyksistä. (Käypä hoito -suositus 2007, Raskaudenkeskeytys.) Näinä vuosina 73 prosenttia sikiöpoikkeavuuden perusteella tehdyistä raskaudenkeskeytyksistä tehtiin
ennen 20. raskausviikon päättymistä. Noin kymmenes sikiövaurioperusteisista raskaudenkeskey-
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tyksistä tehtiin raskausviikoilla 22–24. (Autti-Rämö ym. 2005, 31.) Sikiövaurioperusteisten keskeytysten määrä on noussut, ja vuosina 2003–2008 keskeytyksiä on tehty vuosittain keskimäärin 275
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastot ja rekisterit, 2004–2009).
Viikon 12 jälkeen toteutettavat raskaudenkeskeytykset tehdään lääkkeellisesti ja vaativat pidempää
sairaalassa oloa kuin alkuraskauden keskeytykset (Toivonen 2004). Toisen raskauskolmanneksen
keskeytys kestää keskimäärin 6–8 tuntia ja se koetaan yleensä kivuliaaksi. (Käypä hoito -suositus
2007, Raskaudenkeskeytys.) Raskaudenkeskeytyksen on todettu jonkin verran lisäävän psyykkistä
sairastuvuutta. Lievemmät psyykkiset vaikutukset, kuten stressi, menetyksen tunteet ja suru, ovat
tavallisia. (Toivonen 2004.) Perinnöllisyysneuvonnan antamisen lisäksi terveydenhuollon henkilökunnan on tärkeää auttaa ja tukea asiakasta surun läpikäymisessä (Käypä hoito -suositus 2007,
Raskaudenkeskeytys).

Tutkimuksen toteuttaminen
Tutkimuksen analyysi pohjasi diskurssianalyyttiseen tutkimusotteeseen. Diskurssianalyysiä ei käsitetä selvärajaiseksi tutkimusmenetelmäksi vaan sen nähdään ennemminkin liittyvän tietynlaiseen tietokäsitykseen ja tapaan käsitellä aineistoa (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993). Diskurssianalyysin
tutkimuskohteina ovat kieli ja kielenkäyttö. Näiden avulla ei kuitenkaan pyritä tekemään tulkintoja todellisuudesta, vaan mielenkiinnon kohteena on kieli itsessään. (Wetherell 2001.) Kiinnostavaa
on siis todellisten tapahtumien sijaan se, miten tapahtumat kuvataan: millaiset asiat kertomuksen
kautta tulevat merkityksellisiksi? Sosiaalinen todellisuus voidaan hahmottaa moninaisena. Sama
tarina eri tavoin kerrottuna esittää siis maailman tai, kuten tutkimuksessamme, kertojien kuvaaman
kokemuksen erilaisena. Samalla kerrottu tarina saa erilaisia merkityksiä. (Jokinen ym. 1993.)
Tarinoilla ei siis ainoastaan kuvata tapahtunutta. Sen lisäksi, että tarinoilla välitetään jotakin todellisuuden luonteesta, niillä samalla rakennetaan todellisuutta. Diskurssianalyysissä ollaankin kiinnostuneita myös siitä, millaista kuvaa maailmasta kertomuksilla tuotetaan. (Taylor 2001.) Tämän
ei kuitenkaan nähdä olevan tarkoituksellista, vaan pikemminkin tarkastellaan vain yleisesti sitä,
millaisia merkityksiä ja kuvauksia tarinoissa on läsnä. Kiinnittämällä huomiota näihin merkityksiin ja kuvauksiin voidaan tunnistaa erilaisia vaihtoehtoisia tapoja, joilla todellisuutta hahmotetaan. (Jokinen ym. 1993.)
Kuvatessaan tilanteita kertoja tulee kuvanneeksi näkemystään paitsi tapahtumista myös siitä, keitä
tilanteeseen osallistui, kuinka he toimivat ja millaista toiminta oli. Jotkut henkilöt toimivat kuvauksissa toisia enemmän ja joidenkin toimijuus jää taka-alalle. Samoin kertomuksessa tietynlainen
toiminta näyttäytyy oletettavampana, tietoisempana tai harkitumpana. Tutkimuksessamme pyrimme tunnistamaan, millaisena eri toimijoiden toiminta aineistossamme näyttäytyy.
Gordon (2005) esittää, että tunteeseen toimijuudesta liittyy usein käsityksiä siitä, millaiset omat
mahdollisuudet tehdä päätöksiä ovat ja millaiset asiat päätöksentekoa rajoittavat. Vahvemmasta toimijuudesta voidaan ajatella olevan kyse kun oleminen ja tekeminen yhdistyvät vahvasti henkilön
omaan osaamiseen ja haluun toimia. Heikolla toimijalla puolestaan tilanne ja toiset toimijat määrittävät henkilön kykyä ja velvoitetta toimia (voiminen, kykeneminen, täytyminen). (Veijola 2004.)
Emme halunneet tutkimuksia. (E)
(Lauseessa ilmenee halu toimia tai jättää toimimatta.)
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Ei siinä tilassa ole henkisiä edellytyksiä lähteä haastaviin tilanteisiin. (A)
(Tilanne rajoittaa olemista ja kykyä toimia.)
Kurri ja Wahlström (2007) näkevät toimijuuden liittyvän siihen, kuinka tarkoituksellista ja harkittua toiminnan kuvataan olevan, millaiset olivat mahdollisuudet toimia toisin. Näin toimijuuteen
liittyy oleellisesti myös vastuu toiminnasta. Kuvaamalla toimijuutensa heikkona kertoja tulee siis
myös kuvanneeksi omaa vastuutaan tilanteessa vähäisenä. Tällöin kertojan voidaan nähdä pyrkivän säilyttämään sekä oma kokemus että sosiaalinen rooli itsestä moraalisesti vahvana toimijana.
Kuitenkaan kuvaus toiminnasta ei aina vastaa todellista tapahtunutta toimintaa. Toiminta saatetaankin toisessa yhteydessä kuvata toisin. (Kurri ja Wahlström 2007.) Toisaalta toimijuuden etäännyttäminen voidaan nähdä myös kuulijan eläytymistä mahdollistavana kerronnan keinona. Näin
ollen pitkälle vietyjä tulkintoja henkilöiden toimijuuden tasosta ei kertomusten perusteella voida
tehdä: kertomus on aina tietyssä hetkessä syntynyt kuvaus.
Koska toimijuuden ei siis voida kertomuksen perusteella sanoa olleen kuvatussa tilanteessa heikkoa tai vahvaa, käytimme tutkimuksessamme Mykkäsen (2009) vahvan ja vähäisen toimijuuden käsitteitä. Tällöin toiminnan vahvuutta ei arvoteta, vaan kertomuksista tarkastellaan vain kuvausta
toimijuuden määrästä. Vahvoina toimijoina nähdään sellaiset toimijat, joiden toimintaa kuvastaa
valintojen vapaaehtoisuus ja varmuus. Vahvat toimijat tiedostavat päämääränsä ja etenevät niitä
kohti tavoitteellisesti. Vähäiselle toimijuudelle taas on ominaista omien päämäärien epäselvyys.
Toimintaa ohjaa ”täytyminen”, velvoitteet ja pakko, jolloin päätöksenteko nojaa vahvasti toisiin
toimijoihin. (Mt.) Vahvan ja vähäisen toimijuuden lisäksi teksteistä voitiin tunnistaa niin sanottua odotettua toimijuutta. Tällä tarkoitamme sellaista toimijuutta, joka teksteissä rakentui odotuksia
vastaavaksi. Odotettua toimijuutta on sellainen toiminta ja toimijuus, joka kuvatussa tilanteessa
vastaisi kertojan näkemystä siitä, miten tilanteessa on luonnollista toimia: miten ”kuka tahansa”
tilanteessa toimisi.
Tunnistimme toimijuutta aineistostamme kielen keinoja tarkastelemalla. Analyysissa toimijoita voidaan lähestyä kiinnittämällä huomiota lauseenjäseniin (subjekti, objekti, predikaatti), sanavalintoihin (asiantunteva henkilökunta), modaalisuuden eli varmuuden, välttämättömyyden tai mahdollisuuden ilmauksiin (voida, täytyä, saada, joutua). Samoin toimijuutta voidaan tunnistaa tarkastelemalla
teksteistä esimerkiksi passiivimuotoisten lauseiden (Kaikki jätettiin omille harteille) ja nollapersoonalauseiden (Oikeastaan ajatteli vain saavansa tietoa) käyttöä.

Sikiötutkimuksiin ja raskaudenkeskeytyksiin liittyvä päätöksenteko
Tässä artikkelissa käsittelemme vanhempien ja henkilökunnan toimijuuden rakentumista sikiötutkimuksiin osallistumiseen ja raskaudenkeskeytykseen liittyvissä päätöksentekovaiheissa. Näiden
vaiheiden voidaan nähdä olevan autonomian toteutumisen kannalta erityisen keskeisiä, ja käytäntöjä ja periaatteita linjaavat lait ja asetukset keskittyvätkin erityisesti näihin vaiheisiin (ks. esim.
Valtioneuvoston asetus seulonnoista 1339/2006; Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992).
Lisäksi käsittelemme omassa luvussaan erityisesti päätöksentekoon ja sen autonomisuuteen liittyviä teemoja. Olemme nimenneet aineistomme siten, että kutakin kertomusta vastaa kirjain (A–H).
Kirjaimen lisäksi olemme aineistoesimerkkejä käyttäessämme numeroineet kunkin kertomuksen
esimerkit juoksevalla numeroinnilla. Viittaamme esimerkkeihin tekstissä tällä kirjain-numeroyhdistelmällä, jolloin lukijan on mahdollista itse varmentaa analyysiä.
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Toimijuus päätöksentekotilanteissa
Sikiötutkimusten aika. Sikiötutkimuksiin osallistuminen ja sitä koskeva päätöksenteko jakaa aineistomme vanhempien toimijuuden kannalta kahteen osaan. Vahvaa vanhempien toimijuutta näkyy
teksteissä, joissa äidit kuvaavat päätöksentekoon liittyneen tietoista pohdintaa ja arviointia. Vahvana vanhempien toimijuus näyttäytyy myös teksteissä, joissa kirjoittaja tunnistaa päätöksentekotilanteen, vaikka kuvaa päätöksen tulleen tehdyksi itsestään selvänä vaihtoehtona tai vaihtoehtoja
tarkemmin punnitsematta.
Sikiöseulonnoista ajattelen, että niillä aiheutetaan kohtuutonta turhaa huolta ja liikaa turhia abortteja.
– – On toki hyvä, että vanhemmat saisivat henkisesti valmistautua lapsen vammaisuuteen – –. Kieltäydyin siis veriseulasta ja olen kieltäytynyt tähän mennessä muista mahdollisista tarjotuista kokeista kuin
ultrasta. (G1)
Sitten toisen kohdalla ajattelin, että koska en ensimmäisellä kerralla käynyt niin käympä nyt kaikissa
mahdollisissa seuloissa – –. (H1)
Yhteistä näille vahvan toimijuuden kuvauksille on, että äiti tai vanhemmat ovat teksteissä päätöksentekijöinä, ja näin sikiötutkimuksiin osallistuminen tai niistä kieltäytyminen perustuvat omaan
haluun toimia. Vahvaan toimijuuteen liittyy teksteissä myös päätöksenteon taustalla olleiden perusteiden esittelyä. Kirjoittajat saattavat esitellä tätä päätöksentekoon johtanutta pohdintaa perusteellisemmin (G1) tai vain mainita tärkeimmäksi katsomansa perustelun. Toisinaan kirjoittaja kuvaa,
ettei päätöksentekoon liittynyt varsinaista pohdintaa, mutta tällöinkin osallistumiselle mainitaan
jokin syy: esimerkissä H1 kirjoittaja kuvaa tunnistaneensa päätöksentekotilanteen ja antaa osallistumiselleen perusteen.
Vähäiselle vanhempien toimijuudelle ominaista on päätöksentekotilanteen sivuuttuminen tai se, että
kirjoittaja tuo esiin, ettei sikiötutkimuksiin osallistumiseen liittynyt varsinaista päätöksentekoa.
Omalla kohdallani sikiötutkimukset tulivat ajankohtaiseksi rakenneultran yhteydessä – –. (E1)
Osallistuminen tutkimuksiin oli itsestään selvää – –. (A1)
Vähäisen toimijuuden teksteissä äidit eivät siis kuvaa sikiötutkimuspäätöstä lainkaan (E1) tai sen
kuvataan syntyneen ilman vahvalle toimijuudelle tyypillistä päätöksenteon perusteiden tunnistamista (A1). Siinä missä vahvaan toimijuuteen liittyy tehdyn päätöksen perustelu, vähäisen toimijuuden
kuvaamiseen liittyy ennemminkin oman toiminnan perustelua. Jälkikäteen kirjoittaja tunnistaa päätöksentekotilanteen ja sen, ettei oma osallistuminen sikiötutkimuksiin ollut tietoinen päätös.
Sikiötutkimuksiin osallistumista en pohtinut juurikaan, ajattelin sen olevan itsestäänselvää, että ne tehdään kaikille ja that’s it. – – –
– – en osannut sitä edes kyseenalaistaa. En pohtinut sitä asiaa silloin ollenkaan. Eikä sitä käsketty edes
pohtimaan – –. (F1)
Mielestäni ainakin X:n [sairaalan nimi] lähettämä kirje on riittävän informatiivinen: jos ultrissa jotain
paljastuu, niin sitten kerrotaan jatkosta. – – ja turha olisi antaa sivutolkulla tietoa ”mitä jos” mielessä,
se vain ahdistaisi varmasti montaa onnellista odottajaa. (A2)
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Aineistossamme äidit kuvaavat päätöksentekotilanteen kuitenkin toisinaan melko heikosti erottuvana. Usein nähdään, etteivät omat resurssit, tiedot, ulkoiset puitteet ja näistä johtuen toimijan sen
hetkiset kyvyt olleet riittävät tietoisempaan päätöksentekoon: esimerkissä F1 kirjoittaja kuvaa, ettei
tuolloin kyennyt tunnistamaan päätöksentekotilannetta ja olisi näin tarvinnut enemmän ulkopuolista ohjausta. Kuitenkin aineistosta välittyy tyytyväisyys annettuun tietoon ja sen määrään: äidit
näkevät perusteellisemmasta tiedonannosta saattavan koitua turhaa huolta.
Sikiötutkimukset eivät siis äitien kuvauksissa aina selvästi erottuneet tavanomaisesta raskaudenseurannasta, kuten ohjeistus seulontojen toteuttamisesta edellyttää (ks. Sosiaali- ja terveysministeriö
2007). Jälkikäteen äidit usein kuvaavatkin, että päätöksenteko sikiötutkimuksiin osallistumisesta
olisi voinut olla tietoisempaa. Seulontojen toteuttamista ohjeistettaessa on korostettu riittävän tiedonannon merkitystä jo ennen sikiötutkimuksiin osallistumista (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007).
Päätöksentekotilanteen voidaan siis ajatella tulevan näkyvämmäksi tiedonannon myötä. Kuitenkin
aiemmissa tutkimuksissa on esitetty henkilökunnan ja asiakkaiden pitävän tärkeänä raskauden säilymistä mahdollisimman tavanomaisena. Turhan huolen syntymistä halutaan siis välttää. Koska
suurimmalla osalla naisista raskaus etenee normaalisti, perusteellisen tiedon antaminen sikiötutkimuksista koetaan ongelmalliseksi. (Alderson, Williams & Farsides 2004; Lalor & Begley 2006;
Williams, Alderson, Farsides 2002.)
Aineistossamme näkyy pohdintaa siitä, olisiko toiminta sikiötutkimuksiin osallistuttaessa voinut
olla tietoisempaa. Huolta tiedonsaannista teksteistä ei kuitenkaan välity, vaan tiedonsaannin kerrotaan tulleen tärkeäksi vasta myöhemmin. Vaikka päätöksentekotilanne kuvataan aineistossamme toisinaan melko heikosti erottuvana, tulisi sitä aineistomme perusteella tehdä näkyvämmäksi
muilla keinoilla kuin annettavan tiedon määrää lisäämällä. Sikiötutkimusten vapaaehtoisuutta voitaisiin korostaa esimerkiksi toteuttamalla sikiötutkimukset selvemmin erillään äitiyshuollon perustoiminnasta, äidin ja sikiön hyvinvoinnin turvaamisesta. Nykyisen käytännön mukaisesti esimerkiksi yhdistelmäseulaan kuuluva sikiön niskaturvotusmittaus voidaan yhdistää varhaisraskauden
ultraäänitutkimukseen (Sosiaali ja terveysministeriö 2007). Tällöin tavanomainen raskaudenseuranta (varhaisraskauden ultraäänitutkimus) ja sikiöseulontatutkimus (niskaturvotusmittaus) saattavat
herkästi näyttäytyä yhtä luonnollisina osina neuvolakäyntiä.
Aineistostamme välittyy tietoisen päätöksenteon arvostus, mikä näkyy vähäistä toimijuutta ilmentävissä teksteissä kirjoittajan tarpeena perustella päätöksentekotilannetta ja omaa rooliaan siinä.
Kirjoittajat tiedostavat siis oman roolinsa osallistumispäätöksen tekijänä, ja ongelmallisiksi kuvataankin tilanteet, joissa selvä päätöksenteko jäi toteutumatta. Aineiston perusteella voidaan todeta
kirjoittajien näkevän tietoisen ja harkitun päätöksenteon olevan vanhemmilta odotettua ja toivottua toimintaa.
Vahvan toimijuuden teksteissä vastaavanlaista selittelyä liittyy toisinaan oman osallistumis- tai kieltäytymispäätöksen perusteluun. Kuitenkaan toisen vaihtoehdon ei voida näissä kuvauksissa nähdä näyttäytyvän toista parempana, koska kirjoittajat esittävät perusteluja kummankin vaihtoehdon
tueksi. Niissäkään teksteissä, joissa äidit kuvaavat päätöksen osallistua olleen omalla kohdalla itsestään selvä vaihtoehto, ei kumpaakaan vaihtoehtoa siis pidetä toista paremmin yleisiä odotuksia
vastaavana.
Henkilökunnan toiminta tulee kirjoittajalle merkitykselliseksi ja sen voidaan nähdä välittyvän vahvana tilanteissa, joissa henkilökunta ottaa kantaa sikiön tilaan tai äidin tilanteeseen.
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– – np-ultrassa pelko helpotti aika paljon – – kaikki oli kunnossa kokeneen kätilön arvion mukaan. (G2)
Teksteistä välittyy vankka luottamus henkilökunnan asiantuntijuuteen. Kirjoittajat nojautuvat henkilökunnan havaintoihin ja käsityksiin perustellessaan tuntemuksiaan tai toimintaansa (G2). Henkilökunnan toiminta näyttäytyy teksteissä siis tietoisena ja harkittuna, vahvana toimijuutena. Kirjoittajat eivät sikiötutkimuksia koskevissa kuvauksissa juurikaan käsittele tai arvioi terveydenhuollon
henkilökunnan toimintaa. Tästä voidaan päätellä toiminnan vastaavan odotuksia ja toiveita. Henkilökunnan toimijuus on siis sikiötutkimusten suorittamisen aikana vahvaa, mutta sivuroolissa.
Tiedon saaminen sikiövauriosta ja keskeytyspäätöksen tekeminen. Tiedon saaminen mahdollisesta sikiöpoikkeavuudesta näyttäytyy useissa kirjoituksissa toimijuuden kannalta käännekohtana. Jälleen
aineistosta on tunnistettavissa sekä äidin vahvaa että vähäistä toimijuutta ilmentäviä kertomuksia.
Osa aiemmin vähäistä vanhempien toimijuutta osoittaneista kertomuksista kääntyy nyt vahvempaan toimijuuteen.
– – keskustelimme mieheni kanssa ja tulimme siihen tulokseen että jos tilanne osoittautuisi todella niin
pahaksi kuin miltä vaikutti, ainoa vaihtoehto olisi keskeytys. – – Ammattini puolesta minulla oli jo tietoa
jonkun verran ja sitä hain lisää tämän pitkän viikonlopun ajan netistä. (E2)
Itse sain muuten ihan hyvää kohtelua, mutta tietoa piti tosiaan itse etsiä. (F2)
Vahvaa vanhempien toimijuutta on nähtävissä teksteissä, joissa äidit kuvaavat sikiöpoikkeavuusepäilyn vuoksi aloittaneensa entistä oma-aloitteisemman tiedon etsimisen, tilanteesta keskustelemisen, tuen hakemisen ja vaihtoehtojen pohtimisen. Tällaisissa kertomuksissa äiti tai vanhemmat
saattavat toisaalta näyttäytyä vahvoina toimijoina (E2), mutta osassa teksteistä toimijuuden vahvistuminen ilmenee ennemminkin sisällön kautta. Näissä teksteissä kirjoittaja kuvaa toimintansa
vahvistuneen olosuhteiden pakosta (F2): äiti ottaa enemmän vastuuta tilanteestaan ja alkaa hallita
sitä vahvemmin, mutta kirjoittaja kuvaa tämän väistämättömänä, esimerkiksi seurauksena siitä, ettei terveydenhuollon henkilökunnalta saanut riittävästi tietoa. Tämän katsomme ilmentävän vahvaa
toimijuutta, mutta kuitenkin osoittavan vähäisempää toimijuutta kuin tekstien, joissa äiti vaikuttaa
toimivan omaehtoisesti, omasta halustaan.
Toisaalta kirjoittajat kuvaavat tiedon saamisen sikiöpoikkeavuudesta toisinaan lamaannuttavan
vanhempien toimintaa. Kuitenkin myös näistä teksteistä on tunnistettavissa sekä vahvaa että vähäistä toimijuutta.
Aloin itkeä ihan hysteerisenä – – . (G3)
Vahvan toimijuuden tarinoissa äiti tai vanhemmat ovat toimijoina esillä myös surun ja järkytyksen
kuvauksessa (G3). Myös vähäisen toimijuuden teksteissä kirjoittajat kuvaavat tunnereaktioitaan
vahvoilla ilmauksilla, mutta näissä teksteissä toimija on taustalla.
– – kun on kuulemassa aivan shokissa ja surun vallassa tietoja siitä, missä mennään raskauden kanssa,
mikä Pientä vaivaa. (A3)
Rakenneultrassa havaittiin ongelma: x [epäilty vamma] pp.kk.vvvv. Stakesiin lähti anomus ja faksilla
seuraavana aamuna lupa. – – Keskeytys aloitettiin pp.kk.vvvv. (C1)
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Vähäisen toimijuuden teksteissä toimijat on siis toisinaan häivytetty nollapersoonaa (A3) tai passiivia (C1) käyttäen. Tilanteita voidaan kuvata myös raportinomaisesti (C1): asiat vain tapahtuivat.
Vähäistä toimijuus on myös sellaisissa teksteissä, joissa tiedon saaminen tai päätöksenteko sivuutetaan kertomuksissa siirtyen kuvaamaan raskaudenkeskeytystä tai sitä seurannutta aikaa.
Teksteissä oma tapa toimia ja reagoida näyttäytyy odotusten mukaisena toimintana. Oma tapa toimia vastaa siis kirjoittajan käsityksiä siitä, millainen toiminta on tilanteessa luonnollista.
Kun poikkeavuus oli selvinnyt, sen jälkeen ainoa tiedon lähde oli internet ja enkelinkosketus palsta. Tarkempaa tukea ja tietoa ei saanut siis mistään, ja epävarmuus lopullisia tuloksia odotellessa oli kamala.
– – Piti itse etsiä netistä ja enkelinkosketuspalstalla sitten sai tietoa hyvin. (F3)
Ei siinä tilassa ole henkisiä edellytyksiä lähteä haastaviin tilanteisiin. (A4)
Teksteissä, joissa tiedon saaminen sikiöpoikkeavuudesta johtaa lisätiedon etsimiseen ja vaihtoehtojen arvioimiseen tämä on siis luonnollinen, jopa väistämätön tapa toimia. Samoin niissä kertomuksissa, joissa tiedonsaantia seuraa suru ja tietty toimintakyvyn heikkeneminen tämä toimintatapa
kuvataan ainoana mahdollisena. Esimerkissä F3 kirjoittaja kuvaa omatoimisen tiedon etsimisen
olleen olosuhteiden pakosta välttämätöntä: tietoa piti etsiä. Esimerkissä A4 kirjoittaja puolestaan
korostaa tilanteen lamaannuttavaa vaikutusta ja rakentaa näin oman toimintansa kelle tahansa
luonnolliseksi.
Terveydenhuollon henkilökunnan toiminnan merkitys tulee kirjoituksissa aiempaa keskeisemmäksi
sikiövauriota epäiltäessä. Henkilökunnan rooli korostuu siis tilanteissa, joissa asiakas tarvitsee tietoa tai tukea. Tällaisten tilanteiden kuvauksissa terveydenhuollon henkilökunnan toiminnan mahdolliset puutteet ja epäkohdat tulevat näkyviksi. Samoin kirjoittajat tuovat enemmän julki omia
näkemyksiään siitä, miten henkilökunnan olisi tullut toimia. Näiden voidaan siis nähdä olevan tilanteita, joihin kohdistuu odotuksia varsinaisia hoitotoimenpiteitä enemmän.
Hän [lääkäri, joka teki tutkimuksen] oli hyvin ystävällinen – – . (E3)
Kätilö joka ultrasi ennen kuin lääkäri tuli paikalle oli todella töykeä kun huomasi jotain olevan vialla. (E4)
Kaiken kaikkiaan vanhemmat odottavat henkilökunnalta empaattista ja ystävällistä asennoitumista
asiakkaaseen ja tämän tilanteeseen läpi raskauden. Tämä näkyy aineistossamme yksinkertaisimmillaan adjektiivien käytössä: usein kirjoittajat liittävät henkilökunnan edustajiin määreitä, joilla
kuvataan suhtautumista asiakkaaseen. Kirjoittajat kuvaavat terveydenhuollon henkilökunnan tapaa kohdata asiakas sekä silloin kun sitä kohtaan ilmaistaan tyytyväisyyttä (E3) että silloin kun siihen ollaan tyytymättömiä (E4). Tämän voidaan nähdä kertovan henkilökunnan yleisen asenteen
merkittävyydestä asiakkaalle.
Kirjoittajat kuvaavat terveydenhuollon henkilökunnan yleisen ystävällisen asennoitumisen lisäksi
myös lohduttaneen ja kannustaneen.
Lähtiessään hän [ylilääkäri] totesi olevansa pahoillaan ikävistä uutisista. (E5)
Sairaalan henkilökunta sai osan huolesta pyyhittyä pois kun vakuutteli, että silti voi olla tulossa terve
lapsi. (B1)
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Epäilin, että jotain on vialla. – – Pikainen ja ylimalkainen tarkistus, kaikki ok. – – Ei tarvinnut tulla,
jos ei ole kipua. Kunpa olisin mennyt… (C2)
Lohduttaminen saattaa ilmetä niin sanallisesti kuin eleinäkin. Usein kirjoituksista välittyy tyytyväisyys henkilökunnan empaattiseen toimintaan. Toisinaan henkilökunnan lohduttelu- ja rauhoittelupyrkimykset saatetaan kuitenkin kuvata vähättelynä tai asiakkaan huolen sivuuttamisena (C2).
Kirjoittaja kuvaa tapahtunutta ja henkilökunnan toimintaa pohjaten kertomaansa omiin kokemuksiinsa.
Päätös tutkimuksista tehtiin mieheni kanssa todella nopeasti, kun lääkäri sitä suositteli. (E6)
Henkilökunnan toiminnasta välittyy siis vahvana sellainen toiminta, joka kertojan näkökulmasta
on vaikuttanut harkitulta ja päämäärätietoiselta. Tämä näkyy teksteissä myös tässä raskauden vaiheessa luottamuksena ja asiantuntijan sanoihin vetoamisena (E6).
Sikiövaurioepäilyn herätessä henkilökunnan toimijuus näyttäytyy teksteissä melko vahvana. Kuitenkin vammaa ja toimintavaihtoehtoja koskevan tiedonannon osalta henkilökunnan toimijuus
näyttäytyy toisinaan vähäisenä: teksteistä välittyy epäilys henkilökunnan toiminnan määrätietoisuudesta.
Lähtiessämme hän [kätilö, joka suoritti ultraäänitutkimuksen] antoi lehtisen sikiön tutkimuksista ja
häipyi. (E7)
Sairaalassa sain tietoa todella niukasti siitä, mikä lastamme vaivasi eli mikä hänellä oli ja mikä oli ennuste. Tuntui, että kukaan ei halunnut vastata mihinkään kysymykseen – –. (H2)
Epäilys henkilökunnan toiminnan määrätietoisuudesta näkyy aineistossamme esimerkiksi kirjoittajien tuodessa esiin henkilökunnan pyrkimyksen vältellä tiedonantotilanteita (E7; H2). Keskeytyspäätöstä pohdittaessa kirjoittajat pitävät tärkeänä tiedon saamista sikiön vammasta ja elinmahdollisuuksista, eri vaihtoehdoista sekä asioiden kulusta käytännössä.
Surussa on auttanut suuresti asiantunteva henkilökunta. Meitä ei painostettu mihinkään päätökseen vaan
saimme itse valita. – – Saimme kysyä kaikkea mahdollista – – . (G4)
Jatkotutkimusten osalta henkilökunnalta saatetaan siis toivoa myös neuvoja tai apua päätöksenteossa (G4). Varsinainen päätös kuvataan aineistossa asiakkaalle kuuluvana, mutta päätöksen tueksi
kaivataan tietoa.
Erityisen tärkeänä teksteissä näyttäytyy terveydenhuollon henkilökunnan omistautuminen asiakkaalle ja tämän tilanteelle tapaamisten aikana.
– – annettiin vaan joku lappu, mutta se ei ole sama asia kuin se että joku henk.koht. esim neuvolassa
keskustelisi siitä. (F4)
Sitä ei mainita missään hienoissa esitteissä neuvolassa. (D1)
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Toiveena välittyy asiakkaan tapaaminen rauhallisessa ja kiireettömässä ympäristössä. Ihanteellisena
toimintana kirjoittajat kuvaavat palvelua ja paneutumista, jossa huomioidaan asiakkaan yksilöllinen
tilanne: tietoa tulisi aineistomme perusteella antaa henkilökohtaisessa tapaamisessa (F4). Teksteistä
välittyy tyytymättömyys terveydenhuollon tapaan antaa tietoa kirjallisessa muodossa (F4; D1).
Autonomian toteutumiselle keskeistä on se, että asiakas tekee päätöksensä tietoon perustuen. Lain
mukaan vastuu asiakkaan riittävästä tiedonsaannista on terveydenhuollon henkilökunnalla (Laki
potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992, 5§). Aiemmissa tutkimuksissa henkilökunta on kuitenkin kokenut ongelmalliseksi kaksoisroolinsa toisaalta neutraalina tiedonantajana ja asiantuntijana,
toisaalta asiakkaan empaattisena kohtaajana. Johdattelemattomuuteen pyrkiminen horjuttaa vuorovaikutuksellisuutta ja läheisyyttä asiakassuhteessa (Anderson 1999). Johdattelemattomuus tiedonannossa edellyttää henkilökunnalta tietyn emotionaalisen välimatkan säilyttämistä asiakkaaseen.
Samaan aikaan henkilökunnan kuitenkin odotetaan osallistuvan tilanteeseen ja suhtautuvan perheeseen välittäen. (Maijala, Paavilainen, Väisänen, Åstedt-Kurki 2004.) Sikiötutkimuksissa asiakassuhde poikkeaakin tavanomaisesta. Terveydenhuollon toiminnassa henkilökunnan mielipidettä
voi tavallisesti kysyä, mutta tällainen toimintatapa ei ole sikiötutkimuksille asetettujen autonomian ja ohjailemattomuuden periaatteiden mukainen. (Santalahti, Hemminki, Latikka & Ryynänen
1998; Williams ym. 2002.)
Asiakkaan kohtaamisen lisäksi henkilökunta on huolissaan tiedon valikoinnin myötä tapahtuvasta
ohjailusta. Tietoa antaessaan henkilökunta joutuu päättämään, mikä tieto asiakkaalle on olennaista. Näin henkilökunta valitsee tietoa asiakkaan tilanteen mukaan ja saattaa vaikuttaa asiakkaan
päätöksentekoon. (Williams ym. 2002b; Michie ym. 2005.)
Sen lisäksi, että henkilökunnan odotetaan sikiöpoikkeavuusepäilyn herättyä toimivan perheen tukena vahvoina asiantuntijoina, katsotaan vahvan toimijan roolin aineistossamme kuuluvan samanaikaisesti myös vanhemmille. Kuitenkin siinä missä terveydenhuollon henkilökunnan toimintaan
kohdistuneet odotukset keskittyvät tiedonantoon ja vanhempien tukemiseen, asiakkaalle kuuluviksi
kuvataan tiedon omaksujan, arvioijan ja päätöksentekijän roolit. Päätöksentekotilanteessa voidaan
siis nähdä toive yhteistyöstä, jossa vahvat toimijat päätöksenteon lopputuloksesta riippumatta työskentelisivät harkitusti yhteisen päämäärän eteen. Yhteistyön tavoitteena olisi siis tietoon perustuvan päätöksen tekeminen. Myös aiemmissa tutkimuksissa on tuotu esiin naisten toive saada terveydenhuollon henkilökunnalta neuvoja ja näkökulmia (Garcia, Timmermans & van Leeuwen 2008;
Santalahti ym. 1998; Wertz & Gregg 2000). Kuitenkaan henkilökunnan ei haluta osallistuvan itse
päätöksentekoon vaan se nähdään vanhemmille kuuluvana (Carroll, Brown, Reid & Pugh 2000;
Jaques, Bell, Watson & Halliday 2004).
Aineistossamme kuvatun kaltainen ”vuorovaikutusmalli” voisikin parhaiten toteuttaa laeissa ja
asetuksissa kuvattua työnjakoa terveydenhuollon henkilökunnan ja asiakkaan välillä. Vuorovaikutusmallissa henkilökunta siis toisi tiedonantotilanteeseen asiantuntijan näkemyksen tilanteesta ja
nostaisi keskustelussa esiin yhteisesti sovitut, tietoon perustuvan päätöksenteon kannalta tarpeellisiksi katsotut tiedot. Asiakas taas toisi keskusteluun oman tilanteensa kannalta tärkeitä näkökulmia ja kysymyksiä ja näin täydentäisi saamaansa tietoa. (Pahlman 2003, 206.) Tiedonannon toivotaan siis tapahtuvan aidossa vuorovaikutuksessa sen sijaan, että tieto vain annettaisiin asiakkaalle
käsiteltäväksi ja arvioitavaksi. Tiedonannossa tulisikin varsinaisen tiedon ja sen riittävyyden lisäksi
ottaa huomioon asiakkaan mahdollisuus peilata tilanteen ja eri toimintavaihtoehtojen merkitystä
omiin arvoihinsa ja maailmankuvaansa (Dodds 2000).
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Yhteenveto. Äitien odotukset siitä, miten toimijuuden tulisi jakautua vanhempien ja terveydenhuollon henkilökunnan kesken, vastaavat yleisiä linjauksia henkilökunnan toiminnasta ja siitä, millaista
osallistumista asiakkailta toivotaan. Näissä laeissa ja asetuksissa henkilökunnalle kuuluviksi katsotaan toimenpiteiden suorittaminen ja tiedon antaminen asiakkaalle. Seulontoihin osallistumisen
tulee olla asiakkaalle mahdollista, mutta vapaaehtoista. Asiakkaalle kuuluu siis oikeus olla mukana hoidon suunnittelussa ja tehdä sitä koskevat päätökset. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
785/1992; Valtioneuvoston asetus seulonnoista 1339/2006.) Myös aineistossamme odotuksia vastaavaksi toimijuudeksi rakentuu vanhempien vahva rooli päätöksenteossa. Henkilökunnalle puolestaan jää vastuu tiedonannosta ja toimenpiteistä huolehtimisesta.
Siitä huolimatta, että äitien odotukset tilanteiden kulusta keskeytetyn raskauden eri vaiheissa aineiston perusteella vastaavat hyviksi katsottuja periaatteita ja käytäntöjä, tilanteiden ei kuitenkaan
aineistossamme aina kuvata sujuneen odotusten mukaisesti. Äitien kertomuksista välittyy siis kokemus siitä, ettei työnjaon aina nähdä toteutuneen parhaalla mahdollisella tavalla. Käytäntöjä tulisikin kehittää autonomian toteutumista paremmin turvaaviksi.

Päätöksenteon autonomisuus
Terveydenhuollossa autonomian toteutumista on pyritty parantamaan arvioimalla tiedonannon
käytäntöjä, kuten annettavan tiedon riittävyyttä. Samoin on pyritty kehittämään keinoja kunkin
asiakkaan yksilölliseen huomioimiseen. Autonomian toteutumisen kannalta erityisen keskeisiä
vaiheita aineistomme kuvauksissa ovat päätöksenteko sikiötutkimuksiin osallistumisesta ja raskaudenkeskeytyksestä. Autonomisen päätöksenteon on katsottu sisältävän päämäärätietoisuutta sekä
ymmärrystä ja tietoisuutta päätöksentekotilanteesta ja päätöksenteon seurauksista. Lisäksi on katsottu, että sen tulisi tapahtua itsenäisesti. (Beauchamp & Childress 2001, 59–60.) Ihminen on kuitenkin osa yhteisöään ja tässä mielessä hänen erillisyytensä ja sitä kautta toimintansa itsenäisyys
voidaan kyseenalaistaa. Toisaalta on myös pohdittu, onko itsenäistä päätöksentekoa edes tarpeen
määritellä siten, etteivät lähipiiri ja yhteisö saisi vaikuttaa päätöksentekoon: päätöksen tekeminen
yhteisöstä erillään ei ole mahdollista. (Esim. Barclay 2000.) Tässä luvussa esittelemme sitä, miten äidit kuvaavat päätöksentekoa ja millaisia asioita he kertovat päätöksenteossa huomioineensa.
Kirjoittajat tarkastelevat sikiötutkimuksia koskevaa osallistumis- sekä raskaudenkeskeytyspäätöstä
oman kokemuksensa kautta ja korostavat päätöksenteon olevan aina henkilökohtainen, oman tilanteen mukaan tehtävä päätös. Sikiötutkimuksiin osallistumista pohtiessaan äidit kuvaavat päätökseen
liittyneen tutkimusten hyvien ja huonojen puolien punnitsemista. Päätöksenteko sikiötutkimuksiin
osallistumisesta ja raskaudenkeskeytyksestä näyttäytyy teksteissä äidille tai vanhemmille kuuluvana.
Päädyimme hakemaan raskaudenkeskeytystä (E8)
– – käynpä nyt kaikissa mahdollisissa seuloissa ja sit mietitään mitä tehään jos hälyyttää. (H3)
Äidit kuvaavat usein erityisesti raskaudenkeskeytyspäätöksen vanhempien yhteisenä. Näin on myös
sellaisissa teksteissä, joissa sikiötutkimuksiin osallistuminen näyttäytyy vahvemmin äidin päätöksenä (H3).
Kaiken kaikkiaan äidit kuvaavat raskaudenkeskeytykseen liittyvän päätöksenteon vaikeana.
– – jos on päättänyt jo etukäteen mitä tekisi jos jotain löytyisi, niin sitä ei voi päättää, kun se tilanne tulee niin sitä ei voi etukäteen edes aavistaa sitä tunnetta. En ketään kehota jättämään tutkimuksia väliin,
mutta voisin sanoa että jos jotain löytyy niin se on elämän pahimpia juttuja, jos päättää keskeyttää. (F5)
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Olen ollut kiitollinen siitä, että tapaus oli näin selvä – toivoa ei ollut. En voi todella varmuudella tietenkään sanoa tietäväni miten olisin toiminut jos kaikki ei olisi näin selvää. Olen myös joutunut miettimään
asioita eri kantilta – –. (G5)
Niissäkin kertomuksissa, joissa päätöksen kerrotaan syntyneen melko selvänä tai kuolemaan johtavan sikiövaurion vuoksi jopa ainoana mahdollisena vaihtoehtona (G5) päätöksen kuvataan olleen
raskas ja vaatineen lopulta monitahoista pohdintaa. Vaikka äidit kuvaavat päätösten kuuluvan ensisijaisesti vanhemmille, huomioidaan päätöksenteossa usein myös muita näkökulmia.
Myös lääkäri ystäväni on muistuttanut siitä, että ultrista voi olla hyötyä – –. (G6)
Miten perheen esikoinen kestäisi sen? (G7)
Toisaalta jos lapsi tulee kuolemaan kohtuun jossain vaiheessa tai heti syntymän jälkeen, kannattaako sitä
surun ja lapsen kärsimystä pitkittää? (B2)
Toisinaan päätöksenteossa saatetaan kuunnella muiden läheisten ja tärkeinä pidettyjen henkilöiden
näkemyksiä (G6). Äidit kuvaavat päätöksenteossa arvioineensa myös tilanteen merkitystä perheelleen (G7): päätöksestä ollaan vastuussa myös lähipiirille. Samoin kirjoittajat kuvaavat keskeytyspäätökseen liittyneen pohdintaa siitä, mikä on lapsen etu (B2).
Myös yhteiskunnan rakenteiden ja asenteiden pohtiminen päätöksenteossa näkyy aineistossa.
– – itse asiassa 1. ultra, jossa katsotaan Downin syndrooma, oli se, mitä pelkäsin eniten. Ehkä siksi, että
Down-lapsia näkee, ja pelotti, että saisi vammaisen lapsen. Yhteiskunta on kova meille tavallisille tallaajille, saati sitten ihmisille, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään. (A5)
Voin sanoa ajatelleeni myös sitä vaihtoehtoa, että vauva olisi todella vaikeasti kehitysvammainen – olisinko loppu elämäni kotona hoitamassa vammaista lasta? (G8)
Yhteiskunnan tarjoamaa tukea ja yleistä asenneilmapiiriä peilataan tilanteeseen lapsen mahdollisen syntymän jälkeen: millaiseksi vammaisen lapsen ja perheen arki näissä puitteissa muodostuisi?
Kirjoittajat pohtivat omaa jaksamistaan vaikeasti vammaisen lapsen äitinä sekä sitä, millaista lapsen elämä olisi. Tällaisten huolten voidaan osaltaan nähdä liittyvän myös mielikuvaan yhteiskunnan tarjoamasta tuesta. Yhteiskunnan rakenteiden ja palveluiden ei siis nähdä tukevan päätöstä
synnyttää vaikeavammainen lapsi.
Päätöksenteossa vanhemmat asemoivat itsensä ensisijaisesti vanhemmiksi: raskaudenkeskeytystä
koskevassa päätöksenteossa huomioidaan useita eri näkökulmia ja näitä tarkastellaan etenkin suhteessa omaan vanhemmuuteen.
Jos on kyse vaikeasta sikiöpoikkeavuudesta (kuten meillä) lapsi saattaa kuolla kohtuun raskauden aikana,
jolloin keskeytys säästää sekä Pienokaista että vanhempia vielä suuremmalta tuskalta. (A6)
Mitä vain voi sattua syntymän jälkeen, mutta anna lapselle paras mahdollinen alku. (C3)
Jos joku pohtisi raskauden keskeyttämistä, sitä tulisi miettiä monelta kantilta: mikä on vauvan tila ja mitkä
mahdollisuudet selvitä. Mikä on oma jaksaminen, missä mahdolliset hoidot tultaisiin tekemään (omalla
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paikkakunnalla vai kaukana kotoa), onko kotona muita pieniä lapsia ja miten vauvan ja mahdollisesti
äidin pitkä sairaalassa olo pieniin kotona oleviin lapsiin vaikuttaa ja niin edelleen. (H4)
Äidit kuvaavat päätöksenteossa ajattelevansa ensisijaisesti syntymättömän lapsensa parasta. Vanhempina heidän velvollisuudekseen teksteissä rakentuu toisaalta lapsen kärsimysten vähentäminen
(A6) ja toisaalta parhaan mahdollisen elämän tarjoaminen hänelle (C3). Toisaalta äidit kuvaavat
vanhemman vastuuta jo olemassa olevalle perheelle. Lapsen parhaaksi toimiminen saattaakin vanhemman ristiriitaiseen tilanteeseen. Vaikeavammaisen lapsen syntymä muuttaa perheen arkea. Esimerkissä H4 kirjoittaja kuvaa tärkeäksi perheen voimavarojen arvioimisen muuttuvassa tilanteessa:
vanhemmilla on velvollisuuksia sekä syntymätöntä lasta että aiempia lapsia kohtaan. Aina lapsen
edun mukainen toiminta ei siis näyttäydy yksiselitteisenä.
Useiden näkökulmien huomioiminen päätöksenteossa saattaa aiheuttaa syyllisyydentunteita: näkökulmien ristiriitaisuuden vuoksi niitä ei ole mahdollista aina yhtäaikaisesti toteuttaa, vaan vanhempien on valittava näkökulma, jonka mukaan toimivat.
Toisaalta jos lapsi tulee kuolemaan kohtuun jossain vaiheessa tai heti syntymän jälkeen, kannattaako sitä
surun ja lapsen kärsimystä pitkittää? Toisaalta onhan se helpompi käsitellä ja kertoa, että lapsi kuoli, eikä
kuten keskeyttäneet, että oman päätöksen takia. Raskauden keskeytyksestä selviää, mutta koskaan sitä ei
unohda ja siinä samalla oma minuuskin muuttuu. Sitä yrittää kovettaa itseään kai. – – – Yli vuosi on
keskeytyksestä ja vieläkin itku toisinaan tulee ja tunne, että perheestä jotain puuttuu. Syyllisyys kaivertaa mieltä. (B3)
Esimerkissä B3 kirjoittaja tuo esiin keskeytyksen olleen tilanteessa parhaaksi katsottu ratkaisu:
keskeytys säästää kuolevaa lasta kärsimykseltä ja äitiä surun pitkittymiseltä. Kuitenkin kirjoittaja
kuvaa olleensa tilanteessa kaksoisroolissa. Vanhemman tehtäviin voidaan katsoa kuuluvan lapsen
suojeleminen kärsimykseltä, mutta toteuttaessaan tätä tehtävää kirjoittaja joutuu tekemään päätöksen, joka ei istu hänen mielikuvaansa vanhemmuudesta. Äiti kirjoittaa lapsen kuolemaan liittyvän
erityistä surua ja syyllisyyttä tilanteessa, jossa vanhempi joutuu päättämään raskauden keskeyttämisestä. Toimiakseen lapsen parhaaksi äidin on kuitenkin tämä päätös tehtävä.
Suosittelisin miettimään tarkkaan ja käymään asia monelta kannalta läpi, että tietää tehneensä sen vähemmän väärän ratkaisun. (H5)
Esimerkissä H5 kirjoittaja kuvaakin päätöksentekoa valintana kahden huonon vaihtoehdon välillä.
Kummankin vaihtoehdon voidaan nähdä toteuttavan tiettyjä arvoja, jotka kuitenkin ovat keskenään
ristiriidassa. Paitsi että kirjoittajat pohtivat päätöstään omakohtaisesti, he kokevat myös yhteisön
suhtautuvan päätöksentekoon ristiriitaisesti.
Toisaalta onhan se helpompi käsitellä ja kertoa, että lapsi kuoli, eikä kuten keskeyttäneet, että oman päätöksen takia. (B4)
Siitä on niin mustavalkoisia mielikuvia. Meidän tapaus osoittaa, miten vaikeita asiat oikeasti ovat. En
jaksa kuulla ”mä en ikinä keskeyttäs raskautta, vaikka ois vammainen tulossa” entä jos on tulossa kuoleva lapsi??? (D2)
Aineistossamme päätöksenteko näyttäytyy siis valintana kahden huonon tai, kuten äidit itse kuvaavat, kahden väärän vaihtoehdon välillä. Vaihtoehtoihin liittyy keskenään ristiriidassa olevia arvoja;
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siitä huolimatta, että vanhemmat pyrkivät punnitsemaan vaihtoehtoja ja toimimaan päätöksenteossa arvojensa mukaisesti, ei näitä arvoja aina ollut mahdollista tasapuolisesti toteuttaa. Myöskään
yhteiskunnan tukea ei päätöksiin aineistomme perusteella liittynyt, ja vanhempien kuvauksissa
yksin jääminen päätöksen jälkeen näyttääkin liittyvän kumpaankin vaihtoehtoon. Yhteiskunnan
palveluiden ei aineistomme perusteella nähdä tukevan vammaisten lasten perheitä siinä määrin,
että perheen olisi mahdollista elää tavallisena pitämäänsä lapsiperheen elämää. Myös raskaudenkeskeytyspäätöksen jälkeen vanhemmat jäävät ilman kaipaamaansa tukea. Kumpikin vaihtoehto
näyttäytyy siis myös tästä näkökulmasta huonona.
Kun autonomiaa tarkastellaan yksilön itsenäisen päätöksen korostamisen sijaan laajemmasta näkökulmasta, päätöksentekoon vaikuttavat vahvemmin myös yleiset yhteiskunnalliset tekijät. Yhteiskunnallinen konteksti, jossa vanhemmat elävät ja tekevät valintoja, vaikuttaa siihen, millaisia
ja kuinka mahdollisia ratkaisuja eri vaihtoehdot päätöksenteossa ovat (Seavilleklein 2009). Päätöksenteon autonomisuutta voidaan arvioida siis myös siitä näkökulmasta, kuinka todellisia annetut
vaihtoehdot tilanteessa ovat ja kuinka aito päätöksentekotilanne on (Shakespeare 1999).
Aineistossamme kaikki kirjoittajat olivat päätyneet sikiötutkimusten perusteella keskeyttämään raskautensa. Kirjoituksissa keskitytäänkin siis tarkastelemaan sitä, millaista erityisesti tämän päätöksen
tekeminen on vanhemmille ollut. Keskeytyspäätöksen tekeminen kuvataan aineistossa henkisesti
vaikeana ja siihen yhdistyy ristiriitaisia tunteita. Myös yhteisön kuvataan suhtautuvan päätökseen
usein ristiriitaisesti. Vanhempien ajatukset yhteisön ymmärtämättömästä suhtautumisesta tulivat
tutkimuksessamme esiin jo aineistoa kerätessämme: pyyntömme saada tarkastella vanhempien kokemuksia sikiötutkimuksista ja raskaudenkeskeytyksistä herätti ryhmässä pelkoa. Ryhmä oli huolissaan aineiston käyttämisestä sikiötutkimusten ja vammaperusteisten raskaudenkeskeytysten – ja
sitä kautta myös heidän valintojensa – kritisoimiseen. Huolen takana voidaan nähdä äitien kokemus päätöksenteon ristiriitaisuudesta: sikiötutkimuksia ja raskaudenkeskeytyksiä ei tulisi käsitellä mustavalkoisesti, yksiselitteisesti niitä kritisoiden. Tämä reaktio saattaa toisaalta heijastaa myös
oletusta siitä, että ympäröivä yhteisö suhtautuu sikiötutkimuksiin, raskaudenkeskeytyksiin ja niitä
koskeviin päätöksiin lähtökohtaisesti kyseenalaistaen.
Aineistomme kirjoituksissa sikiövauriot olivat siinä määrin vaikeita, että lapsen voitiin ennustaa
kuolevan. Myös aineiston tällainen painottuminen kertonee ympäröivän yhteisön ristiriitaisesta
suhtautumisesta: voitaneen tulkita, että nimenomaan tällaisessa tilanteessa raskaudenkeskeytykseen päätyneet naiset ovat muita valmiimpia kertomaan kokemuksistaan. Ympäröivän yhteisön
kykenemättömyys asettua raskautensa keskeyttäneen äidin asemaan ja vanhempien oma kokemus
päätöksenteon ristiriitaisuudesta näyttäytyvätkin erityisen traagisina siitä näkökulmasta, ettei päätöksentekotilanne aineistossamme useinkaan ollut aito valinta lapsen synnyttämisen ja raskaudenkeskeytyksen välillä. Äidit kuvaavatkin päätöksensä olleen tässä mielessä selvä: kärsimyksiä ei haluttu pitkittää.
Kuitenkin raskaudenkeskeytyksistä yleisesti puhuttaessa tulisi yhteiskunnan eri instituutioiden käytäntöjä pyrkiä muokkaamaan sellaisiksi, että erilaiset vaihtoehdot näyttäytyisivät mahdollisina ja
järkevinä valintoina (Hildt 2002; Shakespeare 1999b). Arvot ja asenteet vaikuttavat toimijoihin ja
heidän toimintaansa. Nämä arvot eivät kuitenkaan ole pysyviä, vaan voivat muotoutua ja muokkautua yhteisössä myös uudelleen. (Ks. esim. Donchin 2000.) Eri alojen ammattilaiset ovat keskeisessä
roolissa yhteisön käytäntöjen kehittämisessä. Heillä on virkansa puolesta valtaa vaikuttaa siihen,
millaiseksi maailma rakentuu. Tämä ei useinkaan ole tiedostettua, vaan kyseessä on kiertokulku:
käytännöt luovat arvoja ja arvot edelleen käytäntöjä. (Vehmas 2005, 123–124.)
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Autonomiaa on perusteltu paitsi yksilön oikeutena myös yhteisön etuna. Yksilön autonomian
kunnioittamisen myötä yhteiskunnassa tehdyt päätökset heijastavat aidommin ja monipuolisemmin yhteisössä vallitsevia arvoja. Kun yhteisön jäsenet saavat tehdä sellaisia päätöksiä, jotka kokevat itselleen sen hetkisessä elämäntilanteessaan parhaiksi, näkevät yksilöt päätökset ominaan
ja ottavat niistä myös vastuun. Näin yhteiskunta säilyy vapaana ja jäsentensä valintoja kontrolloimattomana. (Davies & Elwyn 2008.) Tällaista valinnanvapautta ei ole liitetty kaikkiin elämän osaalueisiin: yksilön toimintaa ja valinnanmahdollisuuksia rajoitetaan lainsäädännöllä. Esimerkiksi
turvavyön käyttämisen on katsottu olevan yksilön etu hänen omasta mielipiteestään riippumatta
ja näin turvavyön käyttämisestä on tehty velvoite. Sikiötutkimuksia ja raskaudenkeskeytyksiä on
kuitenkin katsottu voitavan parhaiten toteuttaa, kun oikeus valita säilytetään yksilöllä. Yhteiskunta
siis paitsi mahdollistaa autonomisen päätöksenteon myös velvoittaa asiakasta sikiötutkimusten ja
raskaudenkeskeytysten kohdalla käyttämään itsemääräämisoikeuttaan: nämä päätökset kuuluvat
vanhemmille myös silloin, kun he haluaisivat luovuttaa päätöksentekovastuun esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunnalle.
Vaikka yksilö päätöksen tehdessään on siitä vastuussa, myös yhteiskunta on vastuussa yksilöstä
huolehtimisesta tällaisen päätöksenteon mahdollistaessaan ja siihen velvoittaessaan. Jotta yksilön
tekemä päätös olisi aidosti autonominen, ja hänellä olisi vapaus tehdä se parhaaksi katsomallaan
tavalla, tulisi yhteisön hyväksyä tehty päätös ja tukea päätöksentekijää. Sikiötutkimusten ja raskaudenkeskeytysten kohdalla tämä tarkoittaisi sitä, että yhteiskunnan palveluiden tulisi riittävästi tukea
sekä vammaisten lasten perheitä että raskaudenkeskeytykseen päätyneitä vanhempia.
Molempien päätösten kunnioittaminen niiden mielekkyyttä kyseenalaistamatta ei kuitenkaan tarkoita, että keskustelu sikiötutkimuksista ja raskaudenkeskeytyksistä tulisi yhteiskunnassa lopettaa.
Keskustelua tarvitaan edelleen myös siitä, millaiset tekijät päätöksenteossa vaikuttavat ja millaisin
perustein päätöksiä tehdään. Tällaisessa keskustelussa voidaan esimerkiksi tunnistaa, millaiset tekijät päätöksentekoa rajoittavat. Näin voidaan edelleen tarkastella, ovatko valintatilanteet aitoja ja
tehtävät päätökset niin vapaita kuin niiden on tarkoitettu olevan.
Jatkuva keskustelu yhteisön arvoista ja niiden toteutumisesta käytännössä on tärkeää myös vähemmistöryhmien oikeuksien ja näkökulmien esiintuomiseksi. Tällainen keskustelu on tärkeää
erityisesti siksi, että sikiötutkimuksiin ja niiden perusteella tehtäviin keskeytyksiin liittyy eettisesti
vaikeaa rajanvedon problematiikkaa: keskeytyksen perusteet ovat kiisteltyjä. Lain mukaan raskaus
on mahdollista keskeyttää sikiön vaikean sairauden tai ruumiinvian perusteella (Laki raskauden
keskeyttämisestä 239/1970). Kuitenkin vaikean vamman tai sairauden määritelmä on kiistelty ja
subjektiivinen (Wertz & Gregg 2000). Rajanvedon vaikeudesta seuraa myös keskustelua siitä, miten laajasti vanhempien autonomiaa tulee kunnioittaa. Millaisia sikiön ominaisuuksia kehittyvän
teknologian myötä on mahdollista tunnistaa, ja mitkä näistä ominaisuuksista ovat sellaisia, joiden
perusteella raskaus on mahdollista keskeyttää?
Sikiötutkimukset, raskaudenkeskeytykset ja se, miten näitä toteutetaan, muokkaavat käsityksiä
normaaliudesta. Yksilön päätäntävallan rajaton kunnioittaminen saattaa johtaa tilanteeseen, jossa
lieviäkin vammoja tai sikiön muita ominaisuuksia, kuten sukupuolta, aletaan pitää epätoivottuina
ja keskeytykseen oikeuttavina. Toisaalta ei ole myöskään mahdollista objektiivisesti linjata, mitkä
vammat tai sairaudet määritellään vaikeiksi: nämä käsitykset muotoutuvat esimerkiksi perheen elämäntilanteen, yhteisön yleisen asenneilmapiirin ja vamman yleisyyden perusteella.
Yhteiskunnassa sikiötutkimuksista ja raskaudenkeskeytyksistä käydyn yleisen keskustelun kautta
erilaiset kriittisetkin äänenpainot ja esimerkiksi terveydenhuollon, vammaisjärjestöjen ja asiakkaiden näkökulmat tulevat näkyvämmiksi. Näin yksilön on omaa päätöstä tehdessään mahdollista pa-
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remmin nähdä ja arvioida eri vaihtoehtoja ja niiden merkitystä suhteessa omaan ajatteluunsa ja elämäntilanteeseensa. Samoin palvelujen tarjoamista ja niihin liittyviä periaatteita voidaan paremmin
arvioida ja kehittää moniäänisen keskustelun pohjalta. Jatkuva keskustelu asettaa myös reunaehdot
yksilön toiminnalle: yksilö ei toimi erillään yhteisöstään, vaan toteuttaa toiminnallaan myös yhteisön arvoja. Tällöin esimerkiksi yhteisössä, jossa ei ole yleisesti hyväksyttyä keskeyttää raskautta sukupuolen perusteella, ei yksilön ole sopivaa tai sosiaalisesti mahdollista valita lapsensa sukupuolta.
Yleisen yhteisössä käydyn arvioinnin ja keskustelun tulisi kuitenkin kohdistua nimenomaan sikiötutkimuksiin ja raskaudenkeskeytyksiin sekä tarjottuihin palveluihin ja käytäntöihin. Yksilöön tai
hänen tekemäänsä yksittäiseen päätökseen tällaista arviointia ei tulisi kohdistaa, vaan autonomian kunnioittamiseen liittyy oleellisesti myös luottamus siihen, että yksilö on tehnyt päätöksensä
parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisin perustein, jotka hänen elämäntilanteessaan ovat keskeisiä.
Tällaisen oikeuden ja yksilön autonomian kunnioittamisen on katsottu lopulta parhaiten toteuttavan myös yhteisön etua.
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Erityisopetuspuhetta eduskunnassa
Jaana Rossi
Tutkimuksen taustaa
Koulutuksen ja koulutuspoliittisen päätöksenteon keskiössä on kannan ottaminen siihen, miten suhtautua erilaisiin ihmisiin ja ihmisten erilaisuuteen. Suomessa tehtiin yli 40 vuotta sitten poliittinen
päätös yhteisestä perusopetuksesta, koko kansan opettamisesta samassa järjestelmässä. Silti koulutuspoliittisessa määrittelyssä ja myös koulun arjessa pohditaan edelleen, kuinka opettaa kaikkia
yhdessä ja kuinka toteuttaa opetusta siten, että se on sopivaa kaikille.
Koulutuksesta on tullut kaikkialla yhteiskunnassa vaikuttava yhteiskunnallinen ilmiö. Koulutus ja
koulutuspolitiikka ovat osa yhteiskunnan monia eri toimintoja ja siten keino toteuttaa yhteiskuntapolitiikkaa. Siksi myös jokaisen poliittisen ideologian on määriteltävä, miten koulutukseen suhtaudutaan. (Lehtisalo & Raivola 1999, 33.) Erityisopetuksen määrällinen kasvu ja eri erityisopetusmuotojen lisääntyminen ja myös lähes kaikille koulutusjärjestelmän tasoille ulottuva erityisopetus
voidaan samoin tulkita yhteiskunnalliseksi ilmiöksi. Erityisopetuksen määritteleminen yhteiskunnalliseksi ilmiöksi muun koulutuksen ja opetuksen tavoin johtaa pohtimaan erityisopetuksen perusteluja ja oikeutusta. Mitä siis tarkoitetaan, kun puhutaan erityisopetuksesta ja mitä erityisopetuksesta ylipäänsä puhutaan?
Eduskunnassa puhutaan koulutuspolitiikasta ja säädetään lakeja koulutuksesta. Kansanedustajat
tuottavat puheissaan koulutukseen ja opetukseen liittyviä merkityksiä ja tulkitsevat toisten tuottamia merkityksiä. Kieli ja kielenkäyttö ovat osa yhteiskuntaa ja sen rakenteita, mutta samalla kieli
myös muokkaa yhteiskuntaa: ”kieli ei ole läpinäkyvä ja neutraali ajattelun väline, vaan se on historiallinen ja sosiaalinen ilmiö” (Leiwo & Pietikäinen 1996, 103). Myöskään koulutuspoliittisessa
valtiopäiväpuheessa tapahtuva määrittely ei jää eduskunnan seinien sisäpuolelle eikä se ole muodostunut pelkästään siellä.
Tutkimuksessani tarkastelin suomalaista koulutuspoliittista valtiopäiväpuhetta 40 vuoden aikana.
Kohteena olivat valtiopäivillä pidetyt merkittäviin lakimuutoksiin, selontekoihin tai muihin koulutuspolitiikan vaiheisiin liittyvät eduskunnan täysistuntokeskustelut eri vuosikymmeniltä: 1963,
1968, 1977, 1983, 1990, 1998 ja 2002, yhteensä seitsemän kappaletta ja tekstinä hieman yli 1000
sivua. Ajanjakso oli merkittävä: peruskoulun suunnittelusta ja toteutuksesta koululakien laajoihin
muutoksiin. Tarkastelin erityisopetusta osana koulutusjärjestelmää. Tämän vuoksi kansanedustajien puheet myös muusta koulutuksesta ja sen kohdentamisesta olivat mukana tarkastelussa. Valtiopäiväpuheesta selvitin laadullisella analyysilla erityisopetuksen diskurssin eli kansanedustajien
käyttämän puhetavan muotoutumista, perusteluja ja määrittymistä. Etsin kansanedustajien puheesta vastauksia kysymyksiin: ketä halutaan kouluttaa ja miten sekä mahdollisia koulutuksellisen
valikoinnin perusteita. Tässä artikkelissa keskitytään valtiopäiväpuheessa muodostuneisiin puhetapoihin ja esimerkiksi lainsäädännön esittely jää vähäiseksi.

Näkökulmia koulutukselliseen valikointiin ja erityisopetukseen
Koulutus ei ole vain tietojen ja taitojen opettamista ja oppimista. Koulutus valikoi ja koulutuksessa valikoidaan: koulutuksellinen valikointi voidaan ajatella yhteiskunnalle ja yksilölle hyödylliseksi, koska tällöin sopivat ja oikeat ihmiset valikoidaan oikeisiin paikkoihin. Koulutuksella on yh-
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teiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen uusintamistehtävä. Myös yhteisön arvostamat arvot,
käyttäytymistavat ja työn- ja vallanjaon suhteet uusinnetaan. Se, miten uusintaminen nähdään eri
yhteiskunnissa ja eri aikoina hyväksi järjestää, näkyy koulutusjärjestelmän organisoimisessa tasoittain ja linjoittain sekä opetussuunnitelmissa. Koulutukseen valikoitumista ja valikointia voidaan
tarkastella myös kriittisesti. Tällöin koulutuksen liittyminen yhteiskunnalliseen uusintamiseen tarkoittaa yhteiskunnassa vallitsevien sosiaalisten jakojen ja suhteiden ylläpitämistä. Oppilaat eriytyvät ja valikoituvat eri koulutusurille ja sitä kautta työelämään aiemman eri sosiaaliryhmien jakoon
perustuneen rinnakkaiskoulujärjestelmän sijaan nykyisin hienovaraisemmin. (Antikainen, Rinne
& Koski 2000, 61 – 64; 147.)
Myös erityisopetus voidaan nähdä eräänä peruskoulujärjestelmän valikointimekanismina. Yhteiskunta jakaa ihmiset esimerkiksi erityisopetuksen avulla jatkokoulutukseen ja sitä kautta yhteiskunnallisiin asemiin. Mukana on kontrollointia ja erityisopetuksen toteutuksessa tarvitaan myös segregoituja eli erillisiä järjestelyjä. (Ihatsu 1995, 101.) Tämä näkökulma saa vahvistusta tutkimuksista,
joita on tehty erityisopetuksessa olevien oppilaiden sosiaalisesta taustasta. Alemmat sosiaaliluokat
ja pojat ovat olleet yliedustettuina erityisopetuksessa ja etenkin segregoidussa sekä käytöshäiriöisten opetuksessa niin Suomessa (Kivirauma 1989, 333; Kivirauma & Rinne 2004, 267), Britanniassa
(Tomlinson 2005, 134) kuin Ruotsissakin (Persson 2003, 72).
Erityisopetuksen lisääntyminen voidaan liittää yhteiskunnallisiin ja koulutuspoliittisiin muutoksiin.
Yhteiskunnan vaatimukset koulutusta kohtaan lisääntyvät jatkuvasti. Kun yleisopetuksessa painotetaan opillisia saavutuksia, lisääntyvät paineet erityisopetuksen lisäämiseen. Oppilaiden entistä
pienemmät poikkeamat aiheuttavat erityisopetuksen tarvetta. Koulu harjoittaa näin valikointia ja
luokittelua. (Kivirauma 1989, 333.) Erityisopetuksen tarve on lisääntynyt myös Ruotsissa yhteiskunnallisten muutosten ja ongelmien myötä, mutta myös koulun ja oppilaiden tarpeiden kohtaamattomuudesta. Erityisopetuksen lisääntymistä on perusteltu heterogeenisten luokkien opettamisen vaikeudella ja toisaalla oppilaiden erityisillä tarpeilla, joihin on vaikea vastata yleisopetuksessa.
Erityisopetuksen segregoiviin järjestelmiin sisältyvästä kontrollista tai leimaavuudesta on puhuttu
vähemmän. (Persson 2003.)
Erityispedagogiikka perustuu näkemykselle, että sen avulla autetaan yksilöitä, joilla on puutteellisia kykyjä. Nämä on nimetty ”erityisiksi tarpeiksi”. Tämä oikeuttaa oppilaan diagnosoinnin ja
luokittelun lääketieteen ja psykologian tapaan. Erityisiä tarpeita omaavia oppilaita autetaan erityisopetuksen avulla. Se, että samalla voi tapahtua leimautumista ja segregoivaa opetusta, ei ole
oleellista, koska erityisopetuksella ajatellaan olevan järkevät ja moraalisesti pitävät perusteet. (Vehmas 2005, 127–128.)
Erityisopetus tuli osaksi peruskoulua yhtenäiskoulu-uudistuksessa. Koulun haluttiin olevan tarkoitettu ja sopiva koko ikäluokalle. Perusteena tälle oli tasa-arvo. Ensisijaisesti oppilasta oli opetettava omassa luokassaan. Vasta viimeisenä keinona oli erityisluokalle siirto. Erityisopetuksen tarpeellisuutta perusteltiin yhteiskunnan yleisillä tasa-arvopyrkimyksillä, oppilaiden yksilöllisten erojen
huomioimisella ja kuntoutuksella. (Kivirauma 1999, 63–64.) Peruskoulua käsitelleet komiteat ja
peruskoululaki olivat varsin integraatiomyönteisiä. Yhteiskunnassa vallitsi yleisesti tasa-arvoa ja
oikeudenmukaisuutta haluava ilmapiiri, joka edesauttoi integraatioajattelun leviämistä myös koulutuspolitiikkaan. (Ihatsu 1995, 70; Moberg 1996, 122–123.) Ristiriitaisesti kuitenkin erityisluokkaopetustakin pidettiin edelleen tarpeellisena ”yksilöpedagogisiin, hoidollisiin, ennakolta ehkäiseviin
toimenpiteisiin ja yleispedagogisiin perusteluihin vedoten”. (Moberg 1996, 123).
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Koulutuspoliittisten valtiopäiväkeskustelujen piirteitä 40 vuoden aikana
Kansanedustajat pitävät valtiopäivillä puheita, joissa he ottavat kantaa lakiesityksiin tai esittävät
itse tai puolueensa puolesta poliittisia kannanottoja. Koulutuspolitiikka on herättänyt muiden yhteiskunnallisten aiheiden tavoin välillä kiivastakin poliittista keskustelua. Tässä tarkasteltavana
olevana 40 vuoden ajanjaksona kulloisenkin keskustelun teemat ovat tuoneet erilaisia painotuksia
keskusteluihin: 1960-luvulla kansanedustajia puhututti siirtyminen rinnakkaiskoulujärjestelmästä peruskouluun ja uuden peruskoulun ainejako (erityisopetuksesta ei tällöin juurikaan puhuttu),
1970-luvulla keskustelu pyöri opetettavien aineiden tasojen eli tasokurssien merkityksen ympärillä, 1980-luvulla vallitsi näennäinen konsensus ja erityisopetus tuli puheeseen mukaan, 1990-luvulla keskusteltiin valinnanvapauden vaatimuksista ja lakimuutosten tuomista isoista muutoksista, ja
2000-luvulla erityisopetus tuli puheen keskiöön. Oleellista kansanedustajien puheissa eri vuosina
on ollut perustelujen samankaltaisuus, joka on tullut välillä näkyviin jopa täysin identtisinä sanallisina muotoiluina. Poliittiset ideologiat sekä hallitus ja oppositio -asetelmien aiheuttamat erot ovat
142
ovat tulleet myös selkeästi esille kautta vuosien.
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Koulutuspoliittisessa valtiopäiväpuheessa valikointidiskurssi eli puhe koulutuksellisesta

Koulutuspoliittisessa valtiopäiväpuheessa valikointidiskurssi eli puhe koulutuksellisesta valikoinnista jakautui kahteen eri puoleen: perimän merkitystä ja toisaalla ympäristön merkitystä korostavaan.
Perimää korostavan puolen voi liittää konservatiiviseen koulutukselliseen tasa-arvokäsitykseen, jonka mukaan yksilön kyvyt ”on syntymässä annettu”. Massasta voidaan tosin etsiä ja valikoida valtion taloudelliselle kehitykselle hyödylliset kyvyt. (Husén 1972, 28.) Ympäristöä korostava puoli on
lähellä liberaalia ja radikaalia tasa-arvokäsitystä. Liberaalin käsityksen mukaan koulujärjestelmän
pitää poistaa ulkoiset, taloudelliset ja maantieteelliset esteet, jotta kaikkien sosiaaliluokkien lapsilla
on samanlaiset mahdollisuudet koulunkäyntiin. Jokainen voi siten saavuttaa sen yhteiskunnallisen
aseman, johon hänen perinnölliset kykynsä soveltuvat. (Husén 1972, 31.) Radikaalin koulutuksellisen tasa-arvon käsityksen mukaan lasten ympäristötekijöillä, etenkin esikoululla ja koululla, voidaan
kompensoida erilaisten kotien ja kasvutekijöiden vaikutusta (Husén 1972, 39). Koulutuspoliittisessa
valtiopäiväkeskustelussa määriteltiin 1960-luvulta 2000-luvulle eri teemojen kautta kansan opettamistapaa: tapahtuuko opetus ja koulutus erikseen vai yhdessä, ovatko oppiaineet ja opetus samanlaisia vai erilaisia, onko opetus eriytynyt eri tasoihin. Valtiopäiväpuheen jako kahteen eri puoleen
– ”perimään / ympäristöön” eli vastinpariin ”kyvyt määrittävät / opetus ratkaisee” – on tietenkin
karkea, mutta auttaa ymmärtämään ja tulkitsemaan poliittista puhetta.

Sama vai eri koulu?
1960–70 luvuilla, kun yhtenäiskoulua eli peruskoulua suunniteltiin ja alettiin toteuttaa, olivat perustelut eri koulutusjärjestelmissä tapahtuvalle koulutukselle konkreettisesti rinnakkaiskoulua kannattavia. Ihmisten erilaisuudesta johtuen olisi myös koulujen ja luokkien oltava erillisiä:
(…) epäkohtia on olemassa, mutta sikäli kuin ne johtuvat oppilaiden lahjakkuuden erilaatuisuudesta ja
-asteisuudesta, ei yhtenäiskoulu ole niitä esim. Ruotsissa pystynyt ratkaisemaan, vaan on jouduttu uudenlaisten vielä vaikeampien ongelmien eteen, kun oppilasaineksen heterogeenisuuden koko asteikko on
vaikuttamassa luokassa. (Anna-Liisa Linkola Kokoomus, 1963: 2160–2161)
Peruskoulua puoltava koulutuspoliittinen valtiopäiväpuhe kuulosti 1960-luvun keskusteluissa koulutuksellista integraatiota tai inkluusiota haluavalta silloin, kun koulutusta haluttiin kaikille kansalaisille kykyihin, asuinpaikkaan tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Puhe oli samankaltaista
kuin myöhemmin muissa yhteyksissä erityisopetuksen integraatio-/inkluusiokeskusteluissa esitetyt
perustelut: kaikkia lapsia halutaan opettaa yhdessä omassa lähikoulussa. Kun peruskoulua suunniteltiin, perusteena sille olivat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja lahjakkuusreservien eli
kaikkien kykyjen saaminen yhteiskunnan käyttöön varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta:
Samalla kun täten toteutetaan sosiaalisen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vaatimus, samalla
vedetään tämän uuden kouluorganisaation avulla syrjäkylistä ja vähävaraisista kodeista yhteiskunnan
käyttöön ne lahjakkuusreservit, jotka säätyjaon pohjalle aikoinaan rakentanut rinnakkaiskoulujärjestelmä on jättänyt ja yhä jättää sivuun. (Olavi Lahtela Maalaisliitto, 1963: 2156)
Koulutukseen uskottiin myös yhteiskunnallisten epäkohtien poistajana. Kun koko kansa opiskelisi
samassa koulussa alusta asti, se eheyttäisi myös muuta yhteiskuntaa:
On aikaansaatava Suomen lasten yhteinen koulu, jossa kaikki nuoret yhdessä saavat peruskoulutuksensa,
oppivat tuntemaan toisensa, eivät ole karsittuja eivätkä karsinoituja; on saatava koulu, jossa todellakin
opitaan tätä arkipäivän demokratiaa, opitaan tuntemaan toisensa ja antamaan arvoa toisilleen jo lapsesta
alkaen, ts. kaikki ovat samalla lähtöviivalla ja samassa koulussa. (Uki Voutilainen SDP, 1963: 2237–2238)
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Näihin samoihin tasa-arvon perusteisiin palattiin 1990–2000-luvulla, kun lainsäädännössä tehtiin
muutoksia, jotka mahdollistivat vanhemmille entistä enemmän valinnan mahdollisuuksia esimerkiksi koulun valinnassa:
Tasa-arvoisuus on sitä, että yhteiskunta antaa mahdollisuuden jokaiselle nuorelle opiskella kykyjensä ja
taipumustensa mukaisesti. Asuinpaikka, ikä, sukupuoli eikä kunnan kulloinenkin taloudellinen kantokyky saa tulla nuorelle esteeksi. Tässä eduskunnan on oltava tinkimätön ja säädettävä sellaisia aukkoja, ettei
näiden asioiden suhteen pääse syntymään ongelmia. (Tytti Isohookana-Asunmaa Keskusta, 1990: 3229)
Myös inkluusiota 2000-luvulla ja yhtenäiskoulua aiemmin 1960–70-luvuilla vastustavat perustelut
kuulostivat eri vuosikymmeninä keskenään samankaltaisilta: erilaisia ei voi opettaa yhdessä, koska tällöin kaikki kärsivät:
Meidän on tunnustettava sekin, että on olemassa lapsia, joiden oikea paikka on erityisluokka. Tämä aika
säästöineen ja näennäisasiantuntijoineen päättäjät mukaan lukien näyttää mieluummin integroivan ja
tekevän jopa inkluusiota kuin sijoittavan oikein lapseen, oppijaan, puhumattakaan oikeaan paikkaan sijoittamisesta. (Inkeri Kerola Keskusta, 2002: 4094)
1990-luvulla keskusteluun tulivat mukaan valinnanvapauden vaatimukset. Enää ei erillisiä järjestelmiä perusteltu pelkästään yksilön oikeudella tehdä valintoja ja ihmisten yksilöllisillä eroilla, kuten
aiemmin, vaan tämän lisäksi koulutus nähtiin ”markkinoina”:
Tarvitaan koulutuksen markkinatalouteen perustuvaa joustavaa järjestelmää, jossa uudet näkemykset
kanavoituvat suoraan opetuksen muotoihin ja sisältöihin. Koulutuksen markkinoilla ihmisten valinnat
ohjaavat joustavasti koulutuspalveluiden muotoutumista. (Riitta Uosukainen Kokoomus, 1990: 4585)

Samantasoista vai eritasoista opetusta?
Peruskoulussa opetus järjestettiin alkuvuosina tasokursseittain. Tasokurssijärjestelmää alettiin kuitenkin arvostella jo 1970-luvulla, koska sen havaittiin sisältävän entisen rinnakkaiskoulun piirteitä.
Asuinpaikka, sukupuoli ja sosiaalinen tausta vaikuttivat edelleen oppilaiden tekemiin valintoihin
ja jatko-opintomahdollisuuksiin vaikkakin koulunkäyntimahdollisuuksien tasa-arvo oli lisääntynyt.
Pelkkä järjestelmän ja rakenteen muuttaminen ei ollut auttanut tasa-arvon saavuttamisessa, vaan
tarvittiin koulun sisäistä uudistamista. Tasokursseista käytiin myös julkisuudessa kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan. (Rinne & Vuorio-Lehti 1996, 75.)
”Vanha” väite tasapäistävän opetuksen vaaroista niin yksilöille kuin yhteiskunnalle on kautta vuosien perustellut lahjakkaiden opetusta ja myös tasoihin eriytyvää opetusta:
Erilaisten luontaisten taipumusten, lahjojen ja älykkyyden luomaa erilaista lähtöviivaa emme kuitenkaan
kukaan kykene välttämään. (…). Myös erikoislahjakkuuksille tulisi suoda omaa tilaa. Ei tule olemaan
hyväksi madaltaa yleistasoa heikompien mukaan. (Margit Borg-Sundman Kokoomus, 1968: 760–761)
Samalla, kun valtiopäiväpuheessa korostettiin lahjakkaiden opetusta, todettiin erilaisten kykyjen
edellyttävän erilaista, eritasoista ja usein erillistäkin opetusta. Opetuksen tason madaltaminen heikoimpien oppilaiden vuoksi ei olisi hyväksi heillekään:
Vähemmän lahjakkaat kokevat koulun itselleen ylivoimaiseksi korkeakoulukelpoisuuteen pyrittäessä. Lah-
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jakkaammat tuntevat itsensä turhautuneiksi ollessaan pakotettuja pidättäytymään kykyjään vaatimattomimmissa suorituksissa. Yksilöillä on erilaisia kykyjä ja taipumuksia, erilaisia harrastuksia, erilainen
eteenpäinpyrkimyksen halu, erilainen työskentelytehokkuus jne. (Erkki Pystynen Kokoomus, 1977: 113)
Tasokurssit haluttiin 1970-luvulla säilyttää ja perusteena oli epäily liian vaativien teoreettisten vaatimusten lisäävän erityisopetuksen tarvetta luomalla liikaa vaatimuspaineita niille, jotka eivät pysty
oppimaan. Lisäksi erityiskouluissa perusteltiin olevan sopivaa opetusta niille, jotka eivät ole teoreettisesti suuntautuneita:
Erityiskoulujen, apukoulujen opettajat ovat nähneet monien normaalikouluista vahvasti häiriintyneinä tulleiden oppilaiden rauhoittuvan ja muuttuvan tasapainoisemmiksi ihmisiksi näiden päästyä sellaisen opetuksen piiriin, josta he saavat irti jotakin, jossa he tuntevat oppivansa ja pysyvänsä mukana. (…)
Suunnitelmaa tasokurssien poistamiseksi peruskoulusta ei voida pitää realistisena. (Ulla Järvilehto Kristill, 1977: 308)
Toisaalla tasokurssien poistamista perusteltiin koulutuksellisen tasa-arvon periaatteilla, kaikilla
kansalaisilla pitäisi olla samat mahdollisuudet edetä opinnoissaan vaikka korkeakouluihin. Mikään
koulutusjärjestelmän taso ei saisi sulkea mahdollisuutta hakea ylemmälle tasolle:
Peruskoulu-uudistus tuo muodollisesti kaksiportaisen järjestelmän, mutta peruskoulun nykyinen tasoryhmitys ylläpitää asiallisesti täsmälleen samanlaista jatko-opintokelpoisuuden porrastusta kuin entinen keskikoulu ja kansakoulu. (Reino Karpola Keskusta, 1977:101)
Usko koulutusmenetelmiin ja oikeanlaiseen opetukseen oli 1970-luvulla vahvaa:
Optimistinen käsitys koulutettavuudesta ei suinkaan kiellä oppilaiden välisten erojen olemassaoloa, vaan
väittää, että ne ovat oikealla pedagogiikalla voitettavissa. (Jarkko Wahlström SKDL, 1977: 142)
Tasokurssit poistettiin siis 1970-luvun lopulla, mutta valtiopäiväpuheessa on aina silloin tällöin tämänkin jälkeen kaivattu tasoihin eriytyvää opetusta, vaikkakaan ei ole puhuttu aivan suoraan enää
tasokursseista:
Peruskoulun ainekoostumus on monelle liian teoreettinen. Luovuus ja käden taidot jäävät taka-alalle.
Valinnaisuutta ja eriyttämistä lisäämällä säästyttäisiin häiriöiltä ja koulutuksen tasapäistämiseltä. Kun
huippujen kyvyt jäävät hyödyntämättä ja heikoimpien on vaikea seurata opetusta, alttius häiriökäyttäytymiselle lisääntyy. (Eino Siuruainen Keskusta, 1990:4664)
Opetuksen pitäisi eriytyä jo varhaisessa vaiheessa, myös tietoaineissa. Lahjakkaiden opetuksen tärkeyttä korostettiin. Tämä puhe sisälsi samanlaisia perusteluja kuin peruskoulu/rinnakkaiskoulukeskustelu 1960-luvulla:
On melko käsittämätöntä, että yleisesti tunnustetaan kyllä heikoimpien ja syrjäytymisvaarassa olevien
oppilaiden tarve tukiopetukseen ja erityishuomioon mutta samanaikaisesti kiistetään lahjakkaimpien tarpeet kokonaan. Eri alueisiin erikoistuneita kouluja ja soveltuvuuskokeita tarvitaan, jotta lahjakkaimmilla
on mahdollisuus saada erityisosaamisalueillaan pitemmälle menevää koulutusta jo varhaisessa vaiheessa. Yhtä lailla kuin heikoimpien syrjäytyminen on uhka, on myös lahjakkaimpien motivaation menetys
turhautumisen seurauksena, eikä erikoistumisen pidä olla vain taideaineisiin keskittyvää. (Outi Siimes
Kokoomus, 1998: 3270)
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Samanlaista vai erilaista koulutusta – keskustelua kieliopinnoista
Valtiopäivien koulutuspoliittinen keskustelu on ollut useina vuosina keskustelua kielten ja etenkin
ruotsin kielen opiskelun laajuudesta tai tarpeellisuudesta ylipäänsä. Kielten opiskelun mahdollisuus
on nähty toisaalta olennaiseksi asiaksi koulutuksellisen tasa-arvon saavuttamisessa:
Täysin perustelemattomiin olettamuksiin pohjaava käsitys nuorten rajoitetusta kielten oppimiskyvystä ei
voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että pienen kansakunnan kilpailukyvylle nykyisessä yhdentyvässä maailmassa monipuolinen kielitaito on ehdoton edellytys. (Pirkko Aro LKP, 1968: 618)
Myös opetusmenetelmiin on uskottu kielten oppimisessa:
Kielipedagogit ovat, kuten vastalauseessa mainitaan, korostaneet, että jokainen ihminen voi oppia kieliä,
jos hän joutuu niiden kanssa tekemisiin oikeassa iässä ja oikealla tavalla. (Lars Gestrin RKP, 1968: 294)
Toisaalla on epäilty kaikkien kansalaisten kykyä opiskella vieraita kieliä. Tultaessa 1990-luvulle
samat teemat toistuivat, puheissa palattiin peruskoulun syntyaikoihin, jolloin juuri ruotsin kielen
tuleminen pakolliseksi oppiaineeksi kaikille herätti mielipiteitä puolesta ja vastaan:
Koko ikäluokkaa ja kaikkia oppilaita ajatellen ei kuitenkaan voida asettaa liian suuria vaatimuksia. Keskikoulu oli kahden pakollisen kielen koulu. Kansakoulussa ei ollut yhtään vierasta kieltä. Peruskoulun
suunnittelijoiden alkuperäinen suunnitelma oli tietysti kompromissi. Poliittiset syyt aiheuttivat myöhemmin sen, että päädyttiin toisenlaiseen ratkaisuun. (Esko Almgren Kristill, 1990: 4611)
Perusteena käytettiin sitä, että kaikki eivät kykene opiskelemaan teoreettisia aineita eikä se ole yhteiskunnallekaan tarpeen. Työmiehiä tarvitaan:
Liian korkealle viety yleissivistävä koulutus vierottaa ihmiset työntekijäasteisesta työstä. (Heikki Jartti Kokoomus, 1977: 204)

Kykypuhe ja koulutuksellinen valikointi
Kumpaakin kykypuheen perustelua voi tarkastella myös kriittisesti: mistä on oikeastaan kyse silloin, kun puhutaan kyvyistä ja onko toisaalta usko oppimisen ja opetusmenetelmien lähes rajattomaan vaikutukseen täysin realistista?
Koulutuksellisen valikoinnin perustelut ovat pysyneet samankaltaisina koulutuspoliittisessa valtiopäiväpuheessa 40 vuoden ajan eikä valikointi ole tutkimusten mukaan kadonnut myöskään täysin
koulun arjesta eikä tilastoista. Koulutuspoliittisilla toimilla kuten koulutuksen pidentämisellä ja
laajentamisella, ”umpiperien” poistamisella ja aiempaa myöhemmin tapahtuvalla ammatinvalinnalla, on pyritty luomaan kuvaa koulutuksen tasa-arvoisesta luonteesta, mutta valikointi ja karsinointi ovat silti pysyneet. Tasa-arvoisesta koulusta puhuminen aiheuttaa siten sen, että koulussa
epäonnistumisen tai onnistumisen ajatellaan johtuvan ihmisten kykyjen erilaisuudesta. (Isoaho,
Kivinen & Rinne 1990, 76.) Tätä näkökulmaa vasten on helppo selittää oppilaiden epäonnistuminen näiden omaksi syyksi joko yksilöllisistä ominaisuuksista tai perheoloista johtuvaksi (Antikainen ym. 2000, 250).
Käsitykset koulutettavuudesta ilmaistaan kykyä ja älykkyyttä koskevina tulkintoina ja näin on tapahtunut erityisesti tilanteissa, joissa koulua muutetaan, esimerkiksi peruskoulun syntyvaiheissa
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1960-luvulla. ”Historiallisesti katsoen koulun kykykäsitys on jo sadan vuoden ajan myötävärähdellyt differentiaalipsykologisen älykkyyskäsityksen kanssa” (Räty, Snellman & Kasanen 2000, 255).
Kehitysteorioihin perustuvien testien avulla voidaan arvioida ja mitata normaaliutta. Nämä mittarit eivät kuitenkaan ole arvovapaita eivätkä erillään yhteiskunnasta. Puhutaan normaalistavasta
vallasta, jonka avulla ihmisiä luokitellaan, vertaillaan ja asetetaan arvojärjestykseen. Ihmisten arvo
ja kelpoisuus yhteiskuntaa hyödyttävänä jäsenenä määräytyy tämän mukaan. Tämä ihmisten arviointi ja luokittelu ei kuitenkaan ole aina näkyvää eikä tarkoituksellistakaan. (Lehtovaara 2005,
181–182.) Myös Kivirauma (1999, 71) toteaa kouluopetuksen sisältävän ”kehitysbiologista determinismiä”, josta seuraa normaaliuden rajojen tiukkenemista. Poikkeaminen siitä, mikä katsotaan
kullekin ikäkaudelle normaaliksi aiheuttaa lisääntyvää erityisopetuksen tarvetta. Opetuksen tehokkuutta häiritsevät pienetkin poikkeavuudet määritellään tällöin ongelmiksi.
Tomlinson (2005, 125) toteaa Englannissa 2000-luvulla hallituksen kannustavan kouluja oppilaiden valikoimiseen tasoryhmiin kykyjen perusteella. Koulut saavat tukea ja rahoitusta häiritsevien
ja vähemmän kyvykkäiden opetukseen. Lahjakkaat ja kyvykkäät saavat puolestaan erityisesti heille
suunnattuja lisäkursseja. Ongelmaksi Tomlinson näkee sen, että lahjakkaiksi valikoituneista enemmistö on ollut valkoisia, keskiluokan lapsia. Jos koulujen keskinäinen kilpailu ja tulosten tavoittelu katsotaan koulutuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi, niin saattaa olla etteivät koulut enää haluakaan oppilaikseen erityisoppilaita ja heistä halutaan jopa eroon (Linnakylä & Välijärvi 2005, 279).
Suomessa ei ole tätä ainakaan tutkimuksen tasolla osoitettu, mutta anglo-amerikkalaisissa maissa
merkkejä tästä on ollut, johtuen toki erilaisista koulutusjärjestelmistäkin.
Suomalaisen koulutuspoliittisen puheen ja lainsäädännön perusperiaate on ollut samanlainen meritokratian perusteiden kanssa: pelkästään yksilön kykyjen, ei sosiaalisen aseman tai varallisuuden
pitäisi määrittää koulutukseen pääsyä ja siinä etenemistä. Tämä kuulostaa oikeudenmukaiselta tavalta järjestää opetus ja koulutus. Kykypuheen käyttäminen opetuksen suuntaamisen perusteena
ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteistä. Voi kuitenkin pohtia mitä tapahtuu niille, joilla kyvyt eivät
riitäkään koulutuksessa etenemiseen tai pysymiseen tai joiden kykyjä ei kotona pystytä tai jakseta
kannustaa? Valtiopäiväpuheessa eri poliittiset ideologiat olivat yhtä mieltä siitä, että ihmisten kyvyt ovat erilaisia. Koulutuksen suuntaamistavoista oltiin kuitenkin eri mieltä. Ratkaisuksi erilaisten kykyjen kouluttamisen ongelmaan vasemmisto näki opetusmenetelmät ja näin kaikkien kykyjen mahdollisuuden oppia. Oikeisto näki keinoksi opetuksen eriyttämisen kykyjen mukaan, koska
kaikki eivät kykene oppimaan yhtä paljon tai samalla tavalla. Keskusta oli vaihtelevasti kummankin ideologian puolella
Husén (1980, 75–76) on ennustanut yhteiskuntien muuttuvan yhä vahvemmin meritokraattiseen
ideologiaan perustuviksi suorituspainotteisiksi yhteiskunniksi. Tällöin koulutuksen merkitys korostuu jatkuvasti. Osa kansasta pystyy kouluttautumaan pitkälle perheen sosiaalisen taustan tukemana, mutta osa ei. Koulutettujen katsotaan kuitenkin päässeen asemaansa omien, perinnöllisten
kykyjensä perusteella, ja täten meritokraattinen ideologia ja koulutuksen yhdenvertaisuusideologia
ovat vastakkain. Vastakkainasettelu vain syvenee, kun mukaan tulevat suoritusyhteiskunnan taloudellisen kasvun vaatimukset. Tomlinson (2005, 223) näkeekin koulutuspolitiikkaan 1990-luvulla tulleen kilpailun, meritokraattisen ajattelutavan lisääntymisen ja globaalin koulutuspoliittisen ajattelun
olevan suuri uhka koulutuksen tasa-arvolle, koska valikointi lisääntyy. On huomattava, että suomalaisessa koulutuspolitiikassa on uhkakuvista huolimatta kuitenkin säilynyt yhteiskunnan maksama
ja järjestämä koulutus eikä täydellinen markkinavapaus vallitse. (Rinne 2002, 105.)
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Erityisopetus ja kykypuhe
Koulutuspoliittisen valtiopäiväpuheen perimän merkitystä oppimisessa korostava puoli on määrittynyt yksilöä koskevien kykymääritelmien kautta. Koska vika on yksilön kyvyissä, on opetus
järjestettävä myös sen mukaan. Erityispedagogiikan yksilöpsykologiaan perustuva näkemys, jonka mukaan ongelmat ovat pelkästään oppilaassa – osittain erityispedagogiikan lääketieteellisen ja
psykologisen taustan vuoksi – määrittyy samankaltaisesti. Ympäristön, koulun tai yhteiskunnan
merkitystä ei nähdä tai myönnetä eikä siten sitä, että vammaisuus ja siihen liittyvät ongelmat voisivat olla rakentuneet sosiaalisesti. (Vehmas 2005, 128–129.) Koulutuspoliittinen valtiopäiväpuhe
eikä erityispedagogiikan yksilönäkökulma kumpikaan sisällä yhteisöllisiä painotuksia. Ihmisten
erilaiset kyvyt itsessään oikeuttavat erillisen opetuksen.
Valtiopäiväpuheessa 40 vuotta sitten erillistä, segregoitua erityisopetusta perusteltiin erityisoppilaiden omalla edulla. Erityisopetus toteutettiin erityisluokissa, joista osa oli laitoksissa:
On tietenkin pidettävä etuna sitä, että lapsi saa käydä erityiskoulua tai erityisluokalla kotoaan käsin, mutta toisaalta voi olla vaikuttamassa pakottavia syitä, jotka vaativat, että lapsen erityiskoulutus ja -hoito
on järjestettävä vastaavanlaisissa suojissa. (…) On myös lapsia, joille heidän vammansa vuoksi on edullisempaa olla laitoshoidossa. Tällöin voidaan ottaa huomioon sekin seikka, että lapsi saa olla toisten samanlaisten lasten joukossa; on normaalia olla vammainen. (Aune Salama SDP, 1968: 602)
1980-luvulla käytöshäiriöisiä oppilaita varten haluttiin erityisluokkia ja myös yleisopetuksen tarpeet
olivat perusteena tälle vaatimukselle:
Monet erityisvaikeudet ovat siinä määrin pysyviä, ettei niitä voida poistaa tai edes lieventää osa-aikaisella
erityisopetuksella. Erityisopetusta koskevia oppilassiirtoja ratkaistaessa on aina myös muistettava yleisopetuksen lähtökohdat. Varsinkin käytöshäiriöisiä varten tulee olla riittävästi erityisluokkia, jotta yleisopetuksen häiriötön toteutus voitaisiin turvata. (Tapio Holvitie Kokoomus, 1983: 4886)
Erityisopetus alettiin nähdä 2000-luvulla oppilaan oikeutena. Käytöshäiriöisten erityisopetuksen
tarve toistui puheessa:
(…) kiinnitämme huomiota tuki- ja erityisopetuksen tarpeen lisääntymiseen ja sitä koskevan oikeuden toteutumiseen. Oppilaiden käyttäytymishäiriöiden lisääntymisen määrä viimeisten vuosien aikana on huolestuttava. Koulutuksen järjestäjien tulee näin ollen varata entistä enemmän voimavaroja erityisopetukseen
sekä opetuksen erityisjärjestelyiden ja tukitoimien toteuttamiseen. (Suvi Lindén Kokoomus, 2002: 4059)
Myös 2000-luvulla erillistä erityisopetusta kannatettiin ja erityisoppilaiden integraatioon yleisopetukseen suhtauduttiin varauksellisesti:
Mutta tällä hetkellä resurssit ovat olleet liian pienet ja hyvin paljon on käytetty taloussyistä integraatiota
normaaliin luokkahuoneopetukseen. Tästä syystä ei ole pystytty ajoissa puuttumaan ongelmiin, ja sitä
kautta syrjäytymistä on päässyt tapahtumaan. (Hannu Takkula Keskusta, 2002: 4078)
Valtiopäiväpuheessa erityisopetus alkoi olla se opetuksen tapa, joka vastasi sekä yksilöllisyyden
että erilaisten kykyjen opetuksen vaatimuksiin. Alkuvuosina tämän puheen yhteydessä vaadittiin
eriytyvää opetusta, esimerkiksi tasokursseja, mutta tämä vaatimus ei poistunut myöhemminkään
ja puheeseen tuli lisää vaatimuksia erityisopetuksen lisäämisestä. Kivirauma (1989, 326) toteaakin,
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että erityisopetus on saavuttanut oikeutetun aseman koulutusjärjestelmässä oppilaan yksilöllisten
piirteiden arvioinnin kautta. Erityisopetusta on perusteltu psykologialla ja lääketieteellä. Rinnakkaiskoulussa suoritettiin valikointia jakamalla oppilaat kansa- ja oppikouluun, mutta peruskoulussa valikointi tapahtuu erityisopetuksen muodossa.
Erityisopetuksen yksilöllinen luonne perusteli vuonna 1998 vireillä olleen koulutuslainsäädännön
yksilöllisyyttä korostavia painotuksia:
(…) tätä korostavat myös pykälät, joissa painotetaan oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeutta tukiopetukseen silloin, kun opinnoissa on tilapäisesti jäänyt jälkeen tai muuton tarvitsee erityistä tukea.
Nämä kaikki painottavat sitä, että todella tapahtuu merkittävä muutos oppimista ja oppilaan omia edellytyksiä vahvistavaan suuntaan eikä suinkaan jatketa enää vanhaa koulu- ja opetuskeskeistä toimintaa.
(Markku Markkula Kokoomus, 1998: 3672)
On huomattava, että valtiopäiväpuheessa ei esiintynyt 40 vuoden ajanjaksolla yhtään kritiikkiä erityisopetuksen valikoivaa piirrettä kohtaan, vaan lähes pelkästään erityisopetuksen varauksetonta
lisäämistä puoltavaa argumentointia. Edes kykypuheen ympäristön merkitystä oppimisessa korostava puoli ei kyseenalaistanut erityisopetuksen lisääntymistä, laajentumista eikä edes kohdentumista,
vaikka muussa koulutuspoliittisessa määrittelyssään olikin usein kriittinen koulutuksen mahdollisesti eriarvoistavia rakenteita ja vaikutuksia kohtaan. Toisaalta tähän puoleen kuului vahva koulutuksen ja opetusmenetelmien vaikutukseen uskominen. Näin tulkittuna tässä ei olekaan ristiriitaa,
koska erityisopetus ajateltiin erääksi opetusmenetelmäksi:
Kun kunnissa on viime vuosien aikana jouduttu tekemään runsaasti säästöpäätöksiä, eivät ne aina ole
kohdelleet eri ihmisryhmiä oikein (…) Erityisopetuksella on nuorten ja koko yhteiskunnan kannalta hyvin suuri merkitys. Se auttaa selviämään elämän haasteista sitä paremmin, mitä toimivampi erityisopetus
maassamme on. (Raimo Holopainen SDP, 1998: 3676)
Mikä olisi sitten ”oikea” tapa toteuttaa koulutusta erilaisille kyvyille? Eri poliittisissa ideologioissa
tähän on suhtauduttu eri tavalla. Ahonen (2003) kysyy, että pitäisikö varoja suunnata heikkojen tukemiseen ongelmakouluja tukemalla vai vahvojen tukemiseen tuloksia tuottavia kouluja tukemalla? Vuosien 1963–2002 valtiopäiväkeskustelujen vastaus tähän voisi olla: tuetaan sekä heikkoja että
vahvoja oppilaita, mutta yhä enemmän eriytyvissä järjestelmissä. Heikkoja – siis heikoiksi tavalla
tai toisella määriteltyjä – tuetaan erityisopetuksessa ja vahvoiksi määriteltyjä tuetaan valintakokeilla ja koulun vapaalla valinnalla valikoituneissa kouluissa.

Koulutuksellisen tasa-arvon merkityksiä
Useat tutkijat toteavat 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alun suomalaisen koulutuspolitiikan sisältävän uudenlaisen tasa-arvokäsityksen ja olevan uutta koulutuspoliittista puhetta (Ahonen 2003)
tai uusi diskurssi (Järvinen 2003). Koulutuspolitiikka on määritelty myös ”uudeksi koulutuspolitiikaksi” (esim. Rinne 2002). Tämä ”uusi” on tullut yhteiskuntapolitiikkaan ja koulutuspolitiikkaan
niin kutsutun uusliberalistisen ideologian ja sen sisältämän markkinapuheen sekä yksilöllisen valinnanvapauden korostamisen myötä. Koulutuspoliittisessa valtiopäiväkeskustelussa tämä puhe ei
ollut kuitenkaan täysin uutta. Valtiopäiväpuhe sisälsi etenkin 1990–2000-luvuilla uusliberalistista
puhetta, mutta uusi koulutuspolitiikka, uusliberalismi tai kuinka sitä sitten kutsutaankin, määritteli
kuitenkin yksilötasolla oppilasta lähes samoin kuin jo 1960-luvun rinnakkaiskoulua kannattava puhe:

Kehitysvammaliitto ry

99

Koululakien uudistuksessa tasa-arvo on tärkeä peruskriteeri, mutta vain yksi monista. Se yksin ei riitä.
Koulun on kannustettava oppilaita menestymään. Varmin tae tähän on oikea asenne, intohimo oppia.
Sitä taas ei synny ilman yksilöllisiä oppisisältöjä ja oppimisaikatauluja. (Markku Markkula Kokoomus,
1998: 3184)
Yksilölle haluttiin valinnanvapautta valita opetuspaikka, taso ja aineet. Yksilön kyvyt ja ominaisuudet määriteltiin merkittäviksi ja määrääviksi tekijöiksi koulutuksen suuntaamisessa. Olennaista
on, että tämä sama tai samankaltainen perustelu oli ollut aiemmin ja oli edelleen 2000-luvulla samalla myös perusteena erilliselle ja eriytyvälle opetukselle:
Me kannamme kovasti huolta koulupudokkaista ja niistä, jotka joutuvat syrjäytymisvaaran alle. Se on
oikein se, mutta emme saa unohtaa lahjakkaita oppilaita, sillä heilläkin on oikeus saada erityisopetusta
omista lähtökohdistaan käsin. Lahjakkaillakin lapsilla on vaara joutua syrjäytyneiksi juuri sen vuoksi,
että koulumaailma ja opetus eivät välttämättä anna heille sitä, mitä he tarvitsevat ja kaipaavat. (Raija
Vahasalo Kokoomus, 2002: 4116–4117)
Oikeisto näki koulutuksellisen tasa-arvon toteutuvan vasta vuoden 1998 valinnanvapautta lisäävän
lainsäädännön myötä:
Toisin sanoen toimitaan ihmisen ehdoilla eikä järjestelmän ehdoilla menneitten vuosikymmenien tapaan.
Lisäksi vasta nyt myönnetään avoimesti, että ihmisillä on erilaiset henkiset mahdollisuudet oppia asioita
ja käyttäytymistä. (Juhani Sjöblom Kokoomus, 1998: 3272)
Vasemmiston ja myös osa keskustan edustajista puolestaan näkivät tasa-arvon olevan uhattuna valinnanvapauden myötä:
Taantumuksen edustajat ovat löytäneet toisensa valiokunnassa. Kokoomus on jälleen tutuilla linjoillaan,
samoilla linjoilla, joilla se oli parikymmentä vuotta sitten vastustaessaan peruskoulujärjestelmää ja koulutuksen kansanvaltaista kehittämistä. (Jarmo Wahlström Vas, 1990: 4684)
Koulutuksellisen epätasa-arvon eräs ilmentymä on se, että yhä useampi lapsi valitsee muun koulun kuin
lähikoulun. (…) En halua olla tasapäistämässä lapsia ja nuoria, mutta silti pidän epäoikeudenmukaisena
sitä, että hyvän koulutuksen saaneet vanhemmat pystyvät tarjoamaan käytännössä enemmän vaihtoehtoja
kuin alemman koulutuksen saaneet vanhemmat. (Anu Vehviläinen Keskusta, 2002: 4097)
Ahonen (2003, 157) toteaa, että 1960–1970 luvun peruskoulu-uudistusta ja lainsäädäntöä voidaan
kutsua ”tasa-arvo hankkeen lakipisteeksi”, jos tasa-arvo määritellään peruskoulutuksen samanlaisuudeksi esimerkiksi ilman tasokursseja. Toisaalta jotkut tahot näkevät koulutuksellisen tasa-arvon
toteutuneen vasta 1990-luvulla yksilön oikeuksia korostavien lakimuutosten myötä. Valtiopäiväpuheessa koulutuksellisen tasa-arvon eri määritykset kuuluivat kautta vuosien. Toisten mielestä tasaarvo oli 2000- luvulle tultaessa uhattuna ja toisten mielestä se oli silloin lähes saavutettu. Kaikkien
puolueiden mielestä kuitenkin kohti yhä suurempaa tasa-arvoa ja parempaa koulutusjärjestelmää
auttaisi erityisopetuksen lisääminen:
(…) kiinnitämme huomiota tuki- ja erityisopetuksen tarpeen lisääntymiseen ja sitä koskevan oikeuden toteutumiseen. Oppilaiden käyttäytymishäiriöiden lisääntymisen määrä viimeisten vuosien aikana on huolestuttava. Koulutuksen järjestäjien tulee näin ollen varata entistä enemmän voimavaroja erityisopetukseen
sekä opetuksen erityisjärjestelyiden ja tukitoimien toteuttamiseen. (Suvi Lindén Kokoomus, 2002:4059)
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Perustuslaissa jokaiselle kansalaiselle taataan oikeus perusopetukseen sekä yhtäläiset mahdollisuudet saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta. Erityisopetuksen epääminen sitä tarvitsevilta näyttää siis olevan ristiriidassa vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslakimme
kanssa. (Annika Lapintie Vas, 2002: 4068)
Erityisopetus nähtiin tasa-arvon toteutumisena. Sekä lahjakkaiden että heikoimpien opetusta perusteltiin samalla tavalla:
Erityisopetuksen osuus ei itse selonteossa saanut suurtakaan huomiota. Koulun käytännössä se on kuitenkin oleellinen osa oppilaskohtaista tasa-arvoisuutta, jotta kukin oppilas saisi osaltaan kykyjensä mukaista opetusta. Valiokunnan mietinnössä kiinnitetään huomiota juuri tähän ja todetaan, että sekä kehityksessään viivästyneille että eri tavoin lahjakkaille oppilaille suunnataan heille sopivaa opetusta. (Aino
Pohjanoksa Kokoomus, 1990: 4727 )
Valtiopäiväpuheen valikointidiskurssi muodostui tasa-arvoa määrittelevien erilaisten käsitysten
kautta. Toinen puoli korosti yksilöllisten valintojen ja kykyjen mukaan tapahtuvan opetuksen olevan tasa-arvoa, toinen samanlaisten mahdollisuuksien olevan sitä. Voikin pohtia onko erityisopetus ollut yleisesti hyvänä ja kannatettavana asiana valtiopäiväpuheessa sekä takaamassa tasa-arvon
toteutumista että myös koulutusjärjestelmän sujuvaa toimintaa.
Olisiko sitten samanlainen kohtelu kaikille ”oikeaa” tasa-arvoa, jos koulutuksella uskotaan saatavan aikaan lähes mitä tahansa? Kivinen, Rinne ja Ahola (1989, 149) toteavat juuri oppilaiden erilaisuuden aiheuttavan tasa-arvon käsityksen tulkinnassa ongelmia. Samanlaiset opetussuunnitelmat ja
tavoitteet eivät ole toteutuneet käytännössä, vaikka tämä onkin ollut koulutuspolitiikan tavoitteena
peruskoulu-uudistuksen jälkeen. Oppilaiden lajittelu ja luokittelu on lisääntynyt. On tarvittu erilaisia ohjaus- ja auttamiskeinoja, kun on pyritty samanlaisiin tuloksiin. Husénin (1972, 24) mukaan
tasa-arvon määrittelyn ristiriitaisuus liittyy ihmisten erilaiseen tai samanlaiseen kohteluun. Tasa-arvona voidaan pitää kaikkien kohtelua täysin samalla tavalla tai jokaisen ihmisen kohtelua niin, että
hänelle mahdollistetaan parhaat mahdolliset olosuhteet kehittyä oman kapasiteettinsa puitteissa.
Erityisopetuksen rakentamisesta tasa-arvon, osallistumisen ja valtaistumisen varaan ei ole aivan
yksiselitteistä. Tasa-arvon määrittely poikkeaa ja lisäksi on olemassa vaatimuksia tehokkuudesta ja
kansallisesta kilpailukyvystä. Myöskään ei ole uskottavaa, että koulutuksen rakenteet ja käytännöt
voitaisiin muuttaa kaikkien oppimista edistäviksi. Oppilaiden oppiminen tapahtuu eri tahdissa ja
vaikka luokitukset poistettaisiin, erot olisivat silti olemassa. (Kivirauma 2001, 177–178.)

Eriarvoistuvan koulutuksen uhkia
Useat koulutuspolitiikan tutkijat näkevät koulutuspolitiikassa ja lainsäädännössä tapahtuneiden
muutosten aiheuttavan yhteiskunnallista ja koulutuksellista eriarvoisuutta. Väestön oppimismahdollisuuksien ja koulutustason erot kasvavat (Järvinen 2003, 75). Yhteiskunnassa tapahtuu myös
rakenteellisia eroja ja ikäluokan viidenneksestä tulee ”koulutuksellinen alaluokka” (Rinne 2002,
109). Koulutuksellinen, taloudellinen ja elämänhallinnan ”pahoinvointi” kasautuvat samoille asuinalueille. Erot eri väestöryhmien tai alueiden välillä eivät ole vielä suuria, mutta kouluttamattomuuden perinteen katkaiseminen voi olla silti vaikeaa. (Jakku-Sihvonen & Kuusela 2002, 93–94.) Myös
Seppäsen (2006, 272) tutkimuksen mukaan koulunvalintapolitiikka on aiheuttanut yläkoulujen oppilasaineksen sosiaalista jakautumista ja koulujen välisten sosiaalisten erojen korostamista. Toisista
kouluista on tullut vetovoimaisia, toisista torjuttuja.
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Myös Britanniassa koulut valitsevat oppilaita ja vanhemmat kouluja. Heikon koulun leiman saaneet koulut ovat niitä, joissa on eniten erityisiä tarpeita omaavia oppilaita, vammaisia, muuta kieltä
kuin englantia puhuvia ja muista kouluista poissuljettuja oppilaita. Nämä koulut sijaitsevat myös
alueilla, joissa on eniten köyhyyttä ja muita sosiaalisia ongelmia. Kouluilta vaaditaan tehokkuutta
ja tehdään listoja tehokkaista kouluista. (Tomlinson 2005, 80.)

Erityisopetus – tasa-arvoa
Erityisopetus on tullut 40 vuoden aikana olennaiseksi osaksi sekä käytännön suomalaista koulutusjärjestelmää että koulutuspoliittista keskustelua. Erityisopetus vastasi kaikkien puolueiden tasaarvon ja oikeudenmukaisuuden käsityksiin. Vasemmistolle erityisopetus merkitsi tasa-arvoa, koska
sen avulla voidaan tukea ja auttaa heikkoja ja antaa kaikille kyvyille mahdollisuus. Oikeistolle tasaarvoa oli antaa erityisopetuksen avulla valinnanvapaus erilaisille kyvyille ja samalla taata muiden
opetus häiriöttömästi. Kaikki poliittiset ideologiat olivat samaa mieltä siitä, että erityisopetus auttaa sekä yksilöä että yhteiskuntaa. Erityisopetus vastaa siten samalla yksilöllisen opetuksen vaatimuksiin ja auttaa yhteiskunnallisiin ongelmiin, esimerkiksi syrjäytymiseen.
Erityisopetuksesta puhuminen lisääntyi eduskunnassa 40 vuoden aikana, koska erityisopetus tuli
sanana tavalliseksi ja tutuksi myös edustajille ja osaksi arkipäivän koulua. Erityisopetuksen tarkempi
määrittely tai etenkään erityisopetuksen monien merkitysten kyseenalaistaminen ei kuulunut valtiopäiväpuheen erityisopetusdiskurssiin. Valtiopäiväpuheessa erityisopetus auttoi lähes kaikkeen.
Tomlinson (1982, 29) onkin väittänyt, että erityisopetus syntyi ja laajeni, koska se on tuottanut etuja
niin monille eri tahoille: teollistuvalle yhteiskunnalle sopivien työntekijöiden muodossa, koulujärjestelmälle muodostamalla erillisen erityisopetuksen yleisopetusta häiritseville ja monille eri professioille osoittaa ammatillista pätevyyttään. Sitä on jo vaikeampi päätellä, että tuottavatko erityisopetus ja sen lisäämisvaatimukset jotakin etua kansanedustajille tai puolueille. Ehkä erääksi eduksi
voisi kuitenkin ajatella sen, että vaatimalla lisää erityisopetusta osoittivat edustajat ja puolueet korkeaa moraaliaan ja hyvyyttään.
1960–70-luvuilla ei ollut olemassa sellaista eriyttävää järjestelmää, jonka kaikki tahot olisivat voineet hyväksyä opetuksen toteuttamistavaksi. Kun rinnakkaiskoulusta ”päästiin”, ei tasokurssejakaan
voitu hyväksyä. Valtiopäiväpuheessa erityisopetuksesta on tullut vuosikymmenien kuluessa kaikkien tahojen hyväksymä tapa ratkaista erilaisten kykyjen opettamisen ongelma. Tämä määrittely on
kuitenkin tapahtunut lähinnä käsitteellisellä tasolla, arkipäivän ratkaisuja ei diskurssi juurikaan ole
tarjonnut. Tulkintani mukaan valtiopäiväpuheessa tapahtuva erityisopetuksen käsitteellinen määrittyminen koulutuksellisen tasa-arvon toteuttajaksi on suomalaisen koulutuksellisen tasa-arvon
uuden määritelmän eräs ulottuvuus. Tämä on osaltaan vahvistanut erityisopetuksen merkitystä
oleellisena ja laajenevana osana koulutusjärjestelmää.
Erityisopetus on sopinut kaikille poliittisille tahoille monimerkityksisyytensä mutta käsitteellisellä
tasolla myös epämääräisyytensä vuoksi: mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan erityisopetuksesta? Erityisopetuksesta on tullut yleisesti hyväksyttävissä oleva opettamisen, eriyttämisen, jaon
ja valikoinnin tapa, koska se on tuonut tuloksia, (esimerkiksi Pisa) ja koska se on sopinut kaikille
ideologioille. Valtiopäiväpuheen voi katsoa siten poliittisessa yksimielisyydessään vahvistavan erityisopetuksen olemista legitiimi keino opettaa, mutta samalla myös valikoida ja luokitella suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä.
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Lopuksi
Erityisopetuksesta puhuttiin 40 vuoden aikana valtiopäivillä yhtenä, suppeana käsitteenä. Kuitenkin erityisopetus sisältää jo ”oppilasaineksensa” puolesta niin paljon erilaisuutta ja määrittelyn
näkökannalta myös ristiriitaisuutta, että käsitteen avaaminen ja uudelleen määrittely olisi tarpeen
etenkin, kun erityisopetuksen määrällinen kasvu on vain jatkunut. Syksyllä 2009 runsas 8 % peruskoululaisista oli siirretty erityisopetukseen ja lukuvuonna 2007–2008 osa-aikaista erityisopetusta sai 22 prosenttia oppilaista (Tilastokeskus 2010). Vuonna 2009 tuli vireille erityisopetusta koskeva lakiehdotus perusopetuslain uudistuksesta, joka sisältää erityisopetusta koskevia merkittäviä
muutoksia. Perusperiaatteena lakiehdotuksessa on että, erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetus
järjestetään yleisopetuksessa ja erityisopetukseen otto- tai siirtopäätös tehdään vasta, jos oppilasta
ei voida riittävästi tukea yleisopetuksessa. (Kulttuuri- ja opetusministeriö 2010.) Kun lakiehdotuksen käsittely alkaa eduskunnan istuntosalissa, on mielenkiintoista kuulla, ovatko perustelut muuttuneet vai pysyneet samoina kuin 1960-luvulla, kun yhteistä koulua vastustettiin tai kannatettiin.
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Näkövammaisten käsityksiä toimeentulostaan
1930- ja 1960-luvuilla
Maija Somerkivi
Johdanto
Keskityn tarkastelemaan kirjoituksessani näkövammaisten suhtautumista eri ammatteihin, tukiin
ja toimeentuloon 1930- ja 1960-luvuilla. Tutkimukseni lähdeaineistona käytin kahta näkövammaisten aikakauslehteä, Sokeain Airut -lehtiä (lyhenne lähteissä SA) vuosilta 1930–1939 ja 1960–1969
ja Varjojen mailta (VM) / Kajastus (KA) -lehtiä vuosilta 1931–1939 ja 1960–1969.
Vammaisuus on ollut ei-toivottua erilaisuutta, epäsuhtaa yhteiskunnan odotusten ja yksilön ominaisuuksien välillä. Vammaisuuteen liittyi riippuvuus yhteisöstä, työkyvyttömyyttä, eristyneisyyttä ja köyhyyttä. Tämän vuoksi työn tekeminen ja sillä toimeen tuleminen oli keskeinen huoli näkövammaistenkin arjessa 1930- ja 1960-luvuilla. Näkövammaiset pitivät työtä perusoikeutenaan
ja halusivat olla samalla yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia. He eivät halunneet olla pelkkänä
taakkana vaan päinvastoin osoittaa olevansa yhtä kykeneviä työhön kuin näkevätkin. Toisaalta he
pitivät myös oikeutenaan saada yhteiskunnalta korvausta vammastaan. Ilman korvauksia näkövammaiset eivät katsoneet voivansa tulla työllään toimeen ja korvausten jälkeenkin he pitivät tulojaan pieninä. (41)
Koko väestöön verrattuna vain harva näkövammainen asui 1930-luvulla kaupungeissa. He elivät
varsin eristäytynyttä elämää ja kävivät koulua sokeainkouluissa Helsingissä ja Kuopiossa. 1930-luvulla näkövammaisten toimeentulo muodostui lähinnä köyhäinavusta tai lähimmäisten antamasta
tuesta ja pienistä työtuloista. Tulot olivat pienet ja vain harva katsoi tulevansa riittävän hyvin toimeen. Sotien jälkeen vammaisten tukia uudistettiin ja kaikki vammaiset saivat yhteistä invalidirahaa. Näkövammaiset pitivät invalidirahaa sisurahana. Tuen määrä ei riippunut tarveharkinnasta
tai valtion kontrollista kuten 1930-luvun tuet, vaan ansiotuloista ja vamman asteesta. Silti riittävän
toimeentulon saaminen edellytti paljon työtä ja harva koki tulevansa hyvin toimeen. Osa näkövammaisista sai eläkettä, jonka katsottiin näkövammaisten piirissä kuitenkin lähinnä vain laiskistuttavan vammaisia liiaksi. Näkövammaiset halusivat tukea, joka kompensoi heidän vammaansa, mutta
jonka lisäksi heidän oli tehtävä myös työtä. (42)
Ammatinvalinnassa vamma oli ensisijainen valintaa määrittävä tekijä 1930- ja vielä osin 1960-luvullakin. Näkövammaiset pitivät luonnollisena sitä, että heille sopivia aloja oli vain vähän. Käsitöitä ja hierontaa pidettiin parhaiten näkövammaisille sopivina ammatteina. Sodan jälkeen asenteet
näkövammaisten ammatinvalintaa kohtaan muuttuivat hitaasti näkövammaisten omassa piirissä.
1960-luvulla osa näkövammaisista piti tärkeänä, että he pääsivät ammattiin, johon sopivat kykyjensä
puolesta ja josta olivat myös kiinnostuneita. Silti ammatinvalintaa ohjasi vielä 1960-luvullakin ne aineet, joita sokeainkoulussa opetettiin tai jotka otettiin osaksi sokeainammattikoulun opetusta. (1)
Kuten näkövammaisten ammattijakaumasta vuodelta 1934 voidaan havaita (ks. kuvio 1 ja 2) ei näkövammaisten ammattivalikoima ollut vielä 1930-luvulla kovinkaan laaja. Suurin osa näkövammaisista työskenteli käsityöläisinä, hierojina tai maa- ja kotitaloustöissä. Näiden perinteisten ammattien lisäksi heitä työskenteli silloin yksittäisiä, tilastoimattomia sokeita lukuun ottamatta vain
kauppiaina, kaupustelijoina ja sekatyöläisinä. Vuoden 1961 kuviosta voidaan jo nähdä, kuinka
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ammattivalikoima oli laajentunut 1930-lukuun verrattuna (ks. kuvio 3 ja 4). Nyt näkövammaisia
työskenteli edellisten lisäksi myös teollisuudessa, viran- ja toimenhaltijoina sekä toimihenkilöinä.
Kuitenkin on tärkeää huomata, etteivät kuviot kerro siitä, kuinka suuri osa näkövammaisista todellisuudessa sai toimeentulonsa näistä ammateista. Ansiotyötä teki vuonna 1934 vain 33 % työikäisistä näkövammaisista ja vuonna 1961 noin 60 %. Vuoteen 1934 verrattuna ansiotyötä tekevien
osuus oli kasvanut, mutta suurin kasvu oli tapahtunut 1940- ja 1950-luvun alussa. Ansiotyötä tekevien määrää vähensivät pitkäaikaissairaudet, osa-aikaisen työn yleisyys, palkattoman työn suuri
määrä (mm. kotiaan hoitavat naiset) ja alhainen ansiotaso.(2)
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Kuvio 1.
Kuvio 1
Sokeiden miesten jakautuminen ammattien mukaan vuonna 1934

Maataloustyönteki
jät
3%
Kauppiaat ja
kaupustelijat
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Sekatyöläiset
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Hierojat, harja- ja
korityöntekijät
6%

Laulajat, soittajat,
opettajat
5%
Käsitöiden tekijät
3%
Kotitaloustyöntekij
ät
3%

Harja- ja
korityöntekijät
45 %

Maanviljelijät
14 %
Hierojat
10 %
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Kuvio 2.
Kuvio 2
Sokeiden naisten jakautuminen ammattien mukaan 1934

Kauppiaat ja
kaupustelijat
1,0 %
Laulajat, soittajat,
opettajat
1,8 %

Maataloustyönteki
jät
0,5 %

Sekatyöläiset
1,5 %

Hierojat, harja- ja
korityöntekijät
1,8 %
Harja- ja
korityöntekijät
9,3 %

Käsitöiden tekijät
22,3 %
Hierojat
31,3 %

Kotitaloustyöntekij
ät
30,8 %

Maanviljelijät
0,0 %

Kuvio 3

Kehitysvammaliitto ry

107

165

Kuvio 3.
Sokeiden miesten jakautuminen ammattien mukaan v. 1961
Korityöntekijät
4,2 %

Ilman ammattia
24,0 %

Harjatyöntekijät
19,5 %

Koululaisia ja opiskelijoita
1%
Muun ammatin harjoittajat
0,9 %
Sivutoimiset
harjatyöntekijät
11,9 %

Muut toimihenkilöt
0,5 %
Viran- ja toimenhaltijat
0,8 %

Käsityöntekijät
0,5 %
Useita käsityöammatteja
1,7 %

Liikkeenharjoittajat,
edustajat
2,8 %

Hierojat
7,4 %

Teollisuustyöntekijät
2,4 %

Kotitaloustyöntekijät
0,5 %
Opettajat
0,3 %
Maanviljelijät
12,2 %

Taiteilijat, muusikot
0,3 %

Pianonvirittäjät
0,3 %

Sekatyöntekijät
6,3 %

Kuvio 4
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Kuvio 4.
Sokeiden naisten jakautuminen ammattien mukaan v. 1961
Korityöntekijät
0,0 %

Harjatyöntekijät
7,3 %

Sivutoimiset
harjatyöntekijät
3,3 %

Ilman ammattia
30,7 %

Käsityöntekijät
4,0 %

Koululaisia ja opiskelijoita
1%

Useita käsityöammatteja
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Muun ammatin harjoittajat
1,0 %
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0,1 %
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0,0 %
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0,4 %
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Perinteinen, lähes kannattamaton ala: käsityöammatit
Moni näkövammainen työskenteli käsityöläisenä jo ennen sokeainkoulujen
perustamista 1800-luvulla. Koulujen perustamisen jälkeen alan opetuksesta tuli
tärkeä osa etenkin Kuopion koulun opetusta ja alasta entistä suositumpi
näkövammaisten ammatti. Myös Sokeain Ystävät -yhdistyksen ylläpitämissä
naisten ja miesten työkouluissa käsitöiden opetus tähtäsi ammattiin. Koulujen
opetuksen ansiosta näkövammaisten käsityötuotteet monipuolistuivat ja
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katsottiin kouluissa olevan sellainen ala, jota näkövammaiset saattoivat
harjoittaa kaikkein itsenäisimmin. (3)

Perinteinen, lähes kannattamaton ala: käsityöammatit
Moni näkövammainen työskenteli käsityöläisenä jo ennen sokeainkoulujen perustamista 1800luvulla. Koulujen perustamisen jälkeen alan opetuksesta tuli tärkeä osa etenkin Kuopion koulun
opetusta ja alasta entistä suositumpi näkövammaisten ammatti. Myös Sokeain Ystävät -yhdistyksen ylläpitämissä naisten ja miesten työkouluissa käsitöiden opetus tähtäsi ammattiin. Koulujen
opetuksen ansiosta näkövammaisten käsityötuotteet monipuolistuivat ja työmenetelmiinkin tuli
paljon ulkomaalaisia vaikutteita. Käsityöammattien katsottiin kouluissa olevan sellainen ala, jota
näkövammaiset saattoivat harjoittaa kaikkein itsenäisimmin. (3)
Eniten näkövammaiset käsityöläiset tekivät harjoja ja koreja. Harja- ja korityöntekijöistä suurin
osa oli miehiä ja naiset tekivät lähinnä naisten käsitöitä kuten kudontaa, langan kehruuta ja nauhan punontaa. Harja- ja koritöiden etuna oli työn yksinkertaisuuden lisäksi myös raaka-aineiden ja
työvälineiden edullisuus. Alkuinvestoinnit, joilla näkövammainen käsityöläinen pystyi aloittamaan
työnteon, olivat pienet. Lisäksi 1960-luvulla harjojen tekoa helpotti ja nopeutti sähköisen harjojen
tasauskoneen käyttöönotto ja 1950-luvulla käyttöönotetut uudet synteettiset raaka-aineet. (4)
Näkövammaisten käsityöläisten oli omasta mielestään lähes mahdotonta tulla toimeen omalla
työllään niin 1930- kuin 1960-luvuillakin. Tämä ahdisti heitä, sillä he katsoivat kunniallisen toimeentulon edellyttävän työn tekemistä ja pitivät työntekoa myös käsityöläisten oikeutena. Myös
tilastotietojen mukaan näkövammaisten käsityöläisten taloudellinen tilanne oli erittäin heikko molempina käsiteltävinä vuosikymmeninä. 1930-luvulla ongelmana olivat etenkin muiden avustusten
puuttuminen ja kansainvälinen lama, joka vähensi tuotteiden kysyntää. On arvioitu, että 222 käsityöläisestä vain 84 tuli omalla työllään toimeen. 1960-luvulla näkövammaiset saivat jo erilaisia
tukia vammansa vuoksi, mutta käsityöläisten ansiotulot olivat edelleen maan koko väestön keskitasoa heikommat. (5)
Toimeentuloa käsityöammateissa vaikeuttivat näkövammaisten mielestä etenkin teollisuustuotanto,
epätasainen kilpailutilanne näkevien käsityöläisten kanssa, työolosuhteet ja tuotteiden myyntiin ja
kysyntään liittyvät vaikeudet. Teollisuuden katsottiin olevan suurin näkövammaisten käsityöläisten toimeentuloa haittaava tekijä, jonka vuoksi heidän tuotteensa eivät olleet enää yhtä kilpailukykyisiä. Tehtaat valmistivat tuotteitaan paljon halvemmilla tuotantokustannuksilla ja nopeammin ja
niiden tuotteet vaikuttivat kuluttajien kulutustottumuksiin. Vielä 1930-luvulla mielipiteet teollisuuden vaikutuksista käsityöalaan jakautuivat kahtia. Osa näkövammaisista katsoi, että käsityöläisten
oli mahdollista kilpailla teollisuustuotteiden kanssa tuotteiden paremman laadun ja kestävyyden
ansiosta. Osa näkövammaisista kuitenkin piti kilpailutilannetta täysin mahdottomana riittävän toimeentulon hankkimiseksi. 1960-luvulla teollisuustuotteiden ylivoimaa pidettiin jo itsestään selvänä
näkövammaisten keskuudessa ja lehtien palstoilla käytiin enää vain keskustelua alan tulevaisuuden
näkymistä. Myös Keravuoren (1992) mukaan näkövammaisten käsityöläisten toimeentulomahdollisuudet heikkenivät jatkuvasti 1900-luvun kuluessa ja olivat 1960-luvulla selvästi heikommat kuin
1930-luvulla. (6)
Työolosuhteet olivat usein huonot ja epäterveelliset, koska töitä jouduttiin tekemään kotona ahtaassa huoneessa ja työpäivät venyivät 1930-luvun kertomusten mukaan jopa 10–16 tuntisiksi. Monet
näkövammaisyhdistykset pyrkivätkin helpottamaan jäsentensä tilannetta perustamalla työhuoneita
ja järjestämällä erilaista vapaa-ajan toimintaa. (7)
Tuotteiden myyntiin liittyvät vaikeudet tuntuivat näkövammaisista kohtuuttomilta molempina vuosikymmeninä. Myyntiin meni paljon työaikaa etenkin maaseudulla missä etäisyydet olivat pitkiä
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ja oppaan hankkiminen myyntimatkoille oli hankalaa. Vartion (1992) tutkimuksen mukaan sokeat myivät tuotteitaan lähinnä kiertelevinä kauppiaina ja torilla, mutta vähitellen tuotteita pyrittiin
myymään entistä enemmän tukku- ja vähittäiskauppoihin. 1960-luvulla kaupungeissa asuvien käsityöläisten oli jo helpompi saada tuotteitaan myytyä. Vaikka kiertävänä kauppiaana toimimista
moni käsityöläinen piti jopa nöyryyttävänä, pitivät näkövammaiset kuitenkin tärkeänä, että heidän
tuotteitaan myytiin nimenomaan sokeain valmistamana tuotteena. He olivat ylpeitä tuotteistaan ja
uskoivat, että moni näkevä halusi nimenomaan tukea näkövammaisten asemaa ostamalla heidän
laadukkaita tuotteitaan. Kaikki eivät kuitenkaan uskoneet näkevien arvostavan heidän valmistamiaan käsityötuotteita sinänsä vaan katsoivat, että niitä ostettiin lähinnä säälistä. (8)
Näkövammaisten omat yhdistykset perustivat jo 1900-luvun alusta lähtien käsitöissä tarvittavia raaka-aineita ja valmiita tuotteita myyviä myymälöitä. Näitä ns. sokeainmyymälöitä perustettiin vain
suurimpiin kaupunkeihin ja vain kaupungeissa asuvat käsityöläiset pitivät niitä merkittävänä oman
toimeentulonsa kannalta. Maaseudun näkövammaiset käsityöläiset pitivät toimintaa epäoikeudenmukaisena ja vaativat toiminnan laajentamista tai lopettamista kokonaan. Kuotolan (1988) tutkimuksen mukaan suurin osa näkövammaisista käsityöläisistä ei hyötynyt sokeainmyymälöiden toiminnasta vielä 1930-luvulla ja 1960-luvullakin puolet joutui myymään itse omat tuotteensa. (9)
1960-luvulla Sokeva eli Sokeain Keskusliiton Valmisteet oli ainoa sokeainmyymälä, mutta se oli
perustanut myymälöitään ympäri Suomea ja toiminta oli paljon organisoidumpaa kuin aikaisemmin. Näkövammaiset suhtautuivat positiivisemmin välitystoimintaan 1960-luvulla. Ne näkövammaiset, jotka ylipäätään pitivät käsityöammattien tulevaisuutta mahdollisena 1960-luvulla, pitivät
myymälätoimintaa tärkeimpänä keinona parantaa toimeentuloaan. Tärkeäksi katsottiin kuitenkin, että toimintaa keskitettäisiin ja laajennettaisiin vielä enemmän ympäri Suomea. Tärkeää olisi ollut, että jokainen näkövammainen olisi ostanut raaka-aineensa Sokevasta ja että Sokeva olisi
markkinoinut heidän tuotteita ja olisi kertonut samalla näkövammaisten käsityöläisten tilanteesta
näkeville. Mielipiteet Sokevaa kohtaan muuttuivat vähitellen 1970-luvulla Kuotolan mukaan negatiivisemmiksi, kun sen palveluita käyttäviä näkövammaisia alettiin pitää heidän omassa keskuudessaan suojatyöläisinä. (10)
Näkövammaisten käsityötuotteet olivat 1960-luvulla vapautettuja liikevaihtoverosta. Tämä paransi
tuotteiden kilpailukykyä etenkin vuosikymmenen alkupuolella. Tämän edun tuoma helpotus toimeentulolle kuitenkin väheni liikevaihtoverouudistuksen myötä, kun verovapaus rajoitettiin vain
näkövammaisten itsensä harjoittamaan tuotteidensa myyntiin. Näin ollen näkevät myyjät eivät olleet enää niin valmiita myymään näkövammaisten tuotteita ja näkövammaisten käsitöitä myyvä
Sokeva joutui taloudellisiin vaikeuksiin. Lakiuudistus herätti näkövammaisissa paljon keskustelua
ja osa piti sitä jopa 1960-luvun loppupuoliskolla suurimpana käsityöläisten toimeentuloa vaikeuttavana asiana. (11)
Etenkin 1930-luvulla lehdissä keskusteltiin paljon käsityötuotteiden laadusta. Sokeain Keskusliiton
edustaja kehotti näkövammaisia olemaan tarkempia ja kiinnittämään enemmän huomiota laatuun
ja myös Pelvas (1992) kertoo tutkimuksessaan näkövammaisten käsityötuotteiden laadun olleen
1930-luvulla vaihtelevaa. Näkövammaiset itse pitivät kuitenkin töitään laadukkaina ja uskoivat,
että kaikki yrittivät parhaansa. Mahdolliset huonolaatuiset tuotteet johtuivat huonosta koulutuksesta ja siitä, että heidän oli mahdotonta pysyä alan kehityksessä mukana. Myös 1960-luvulla Sokeain Keskusliiton tekemän tutkimuksen mukaan näkövammaisten käsityöläisten työmenetelmissä ja
-taidoissa oli paljon kehittämisen varaa ja liitto kantoi huolta tuotteiden laadusta. (12)
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Tuotteiden huonoa laatua olisi näkövammaisten mukaan niin 1930- kuin 1960-luvuillakin voitu
parantaa parhaiten koulutusta kehittämällä ja sokeainmerkin avulla. Sokeainkoulujen antamaa
ammatillista opetusta pidettiin riittämättömänä ja liian pinnallisena molempina vuosikymmeninä.
Toisaalta, kun 1960-luvulla sokeille käsityöläisille tarjottiin mahdollisuutta täydennyskoulutukseen,
ei kurssille ilmoittautunut tarpeeksi osallistujia. Sokeainmerkin eduista ja ongelmista keskusteltiin
lehtien palstoilla etenkin 1930-luvulla. Näkövammaiset uskoivat, että jos heidän tekemiinsä tuotteisiin laitettaisiin aina sama merkki, niiden kysyntä olisi kasvanut ja markkinointi olisi helpottunut.
Moni uskoi näkevien ostavan näkövammaisten tuotteita mielellään, kun he vain olisivat voineet olla
varmoja tuotteen alkuperästä. Merkin ongelmana pidettiin kuitenkin molempina vuosikymmeninä
valvonnan vaikeutta ja tuotteiden epätasaista laatua. (13)
Molempina vuosikymmeninä näkövammaiset olivat sitä mieltä, että valtion olisi pitänyt tukea käsityöläisten toimintaa enemmän. Erilaisten tukien maksamisen lisäksi, joihin en tässä artikkelissa
keskity, valtion olisi näkövammaisten mielestä pitänyt julistaa harja- ja korityöt heidän yksinoikeudekseen tai ainakin ostaa tarvitsemansa tuotteet vain heiltä. Koska näkövammaiset pitivät tärkeänä sitä, että tulivat omalla työllään toimeen, olisi valtion pitänyt ostaa heidän tuotteitaan hieman
kalliimmalla. Lisäksi 1930-luvulla ehdotettiin, että harja-ja korityötuotteiden raaka-aineille olisi
pitänyt asettaa tulli, josta vapautuessaan näkövammaisten kilpailuasema suhteessa muihin olisi
parantunut selvästi. (14)
Samalla, kun näkövammaisten käsityöläisten toimeentulomahdollisuudet heikkenivät 1960-luvulla,
heidän tyytymättömyytensä Sokeain Keskusliiton toimintaan lisääntyi. Liiton toimintaa arvosteltiin
paljon, koska se ja monet alueyhdistykset tukivat aloja, joilla työskenteli vähän näkövammaisia, perustamalla esimerkiksi hieromalaitoksia tai tukemalla opiskelijoiden apuvälineiden hankintaa. Tasaarvon ja oikeudenmukaisuuden perusteella näkövammaisyhdistysten olisi käsityöläisten mielestä
pitänyt keskittyä käsityöläisiin, koska he olivat enemmistönä jäsenistössä ja kärsivät eniten. Moni
perusteli kantaansa myös sillä, että liiton olivat perustaneet sokeat käsityöläiset ja siksi sen tuli toiminnassaan pyrkiä turvaamaan ensisijassa heidän toimeentulonsa. Näkövammaiset uskoivat, että
jos Sokeain Keskusliitolla olisi ollut todellista halua auttaa heitä, se olisi siihen myös pystynyt. Ne
näkövammaiset, jotka eivät työskennelleet käsityöläisinä, vastustivat käsityön liiallista valta-asemaa yhdistyksissä: ”On typerää pitää hengissä tällaista ammattien sairasta miestä kaikenlaisin tukipalkkioin ja apurahoin ja organisoida sokeain yhdistykset pelkästään harja- ja korityöläisten etuja ajamaan.” ( SA
6/1965, Tahvo) Heidän mielestään yhdistysten oli turha tukea kannattamatonta alaa liiaksi ja vaativat tasa-arvon nimissä enemmän panostusta uusille aloille, koulutukseen ja kuntoutukseen. (15)
Lukuisten edellä esiteltyjen käsityöammatteihin liittyvien ongelmien vuoksi monet pitivät alan
tulevaisuutta synkkänä molempina vuosikymmeninä. Alan ei aina katsottu vastaavan parhaiten
sokeain kykyjä, mutta se oli paras ala, jonka köyhälle ja maatalouteen kykenemättömälle saattoi
opettaa. Käsityöopetuksen myötä myös näkövammaisten kädentaidot paranivat. Sotasokeiden ja
yhteiskunnassa tapahtuneen elinkeinorakenteen muutoksen jälkeen käsityön asema näkövammaisten perinteisenä ammattina alkoi horjua, mutta käytännön toimenpiteissä muutosta ei vielä tapahtunut. Sotasokeitakin koulutettiin käsityöammatteihin. 1960-luvulla monet näkövammaiset, etenkin
itse käsityöläiset, olisivat halunneet vähentää alalle koulutettavien määrää. Käsityöläiset katsoivat,
että heillä oli oikeus harjoittaa ammattiaan niin kauan kuin elivät ja yhteiskunnan ja keskusliiton
oli tehtävä kaikkensa, jotta he saisivat toimeentulonsa ammatista. (16)

Kehitysvammaliitto ry

111

Sokea terveyden tiennäyttäjänä: hierojat
Hieronta oli käsityön jälkeen suosituin ammatti näkövammaisten keskuudessa molempina vuosikymmeninä ja osa näkövammaisista harjoitti sekä käsityötä että hieronta-ammatteja. Toisin kuin
käsityöalat, hierojista suurin osa oli naisia. Myös tämä ala oli ollut perinteinen näkövammaisten
ammatti jo ennen ammattikoulujen perustamista. (17)
Mauri Hartean hierontaopistoon otettiin ensimmäinen näkövammainen opiskelija vuonna 1898 ja
samalla Suomessa otettiin ensiaskeleet näkövammaisten koulutuksellisessa integraatiossa. Hartea
arvioi myöhemmin 1900-luvun puolella, että valmistuneista keskimäärin 10–15 % oli näkövammaisia ja he soveltuivat yhtä hyvin hierojiksi kuin näkevätkin. Näkövammaisten opiskelu yhdessä
näkevien kanssa herätti kuitenkin paljon vastustusta niin heidän omassa kuin näkevienkin piirissä.
Epäilyksiä herätti Hartean kokemattomuus ja tietämättömyys näkövammaisista ja se, ettei ulkomaisia esimerkkejä integraatiosta juurikaan ollut. Lisäksi näkövammaiset elivät vuosisadan vaihteessa
vielä varsin eristäytynyttä elämää. 1930-luvulle tultaessa näkövammaisille opetettiin myös Kuopiossa hierontaa sokeainkoulussa ja työkoulussa. Näkövammaiset hierojat arvostivat saamaansa koulutusta ja 1930-luvulla käytiin paljon keskustelua siitä, miten kouluttamattomat hierojat olisi saatu
pois alalta ammattitaitoisten mainetta pilaamasta ja asiakkaita viemästä. (18)
Vuonna 1922 perustettu Suomen sokeainhierontayhdistys lisäsi mielipiteiden vaihtoa näkövammaisten integraatiosta. Kiistaa aiheutti 1930-luvulla se, oliko näkövammaisten parempi toimia samassa yhdistyksessä näkevien hierojien kanssa. Puolustajien mielestä kaikkien hierojien intressit
olivat samat ja näkövammaisten eristäytyminen muista olisi saattanut vain herättää närää näkevissä. Ne, jotka pitivät oman yhdistyksen olemassaoloa välttämättömänä, katsoivat, että näkevät hierojat olivat kilpailijoita, eivätkä heidän etunsa olleet näkövammaisten etujen mukaisia. Lisäksi kun
näkövammaisten omissa yhdistyksissä käsityöllä oli niin vahva asema, oli hierojien välttämätöntä
liittyä yhteen. Oltiinpa sokeainhierontayhdistyksestä mitä mieltä tahansa, se pyrki monin tavoin
helpottamaan jäsentensä toimeentuloa ylläpitämällä mm. hieromalaitoksia, auttamalla puhelinkuluissa ja välittämällä työvälineitä halvalla. (19)
Hierojan työstä annettiin 1930-luvulla romantisoitu ja jopa sankaritarinaksi asti nouseva kuva lehtien palstoilla. Näkövammaiset hierojat tekivät arvokasta ja tärkeää työtä näyttämällä tietä terveyteen. Heidän katsottiin voivan olla tasavertaisia tai jopa parempia hierojia kuin näkevät hyvän tuntoaistinsa ansiosta. Näkövammaiset uskoivat, että myös näkevät arvostivat sokeita hierojia suuresti
ja halusivat hoidattaa itsensä nimenomaan heillä. Ammattia pidettiin sokeille parhaiten sopivana,
mutta samalla myönnettiin, että se vaati tiettyjä kykyjä, joiden vuoksi kaikki näkövammaiset eivät
voineet sitä harjoittaa. (20)
Toisin kuin käsityöalalla, näkövammaiset pitivät hierojien täydennyskoulutusta lähes välttämättömyytenä jo 1930-luvulla. Molempina vuosikymmeninä täydennyskoulutuskurssit olivat olleet niin
suosittuja, etteivät kaikki halukkaat olleet aina mahtuneet mukaan. Koulutusten avulla näkövammaisten katsottiin pysyvän paremmin kehityksessä mukana ja oppivan uusia menetelmiä. Samalla
näkövammaisten hierojien työllistymismahdollisuudet paranivat ja heidän oli mahdollista erikoistua esimerkiksi fysikaalisiin hoitoihin. (21)
Näkövammaiset kuvasivat hierojan työtä raskaaksi työn fyysisyyden vuoksi. Hierojista suurin osa
kierteli asiakkaidensa luona tai piti vastaanottoa kotona. Koska näkövammaiset elivät ahtaasti ja
usein kurjissakin olosuhteissa, oli siistin ja sopivan työtilan järjestäminen usein vaikeaa. Asiakkai-
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densa kotona työtä tekevien hierojien oli palkattava opas itselleen tai pärjättävä näönjäänteillään
vieraissakin paikoissa. Näkövammaisten hierojien oli lisäksi työllistettävä itse itsensä, eikä se ollut
aina helppoa näkevien asenteiden tai taloudellisten laskukausien vuoksi. Hierojat tulivat tilastojen
mukaan paremmin toimeen molempina vuosikymmeninä kuin käsityöläiset. Näkövammaiset hierojat uskoivat, että alalla pärjääminen oli lähinnä kiinni tekijän omista taidoista ja kyvyistä. Taitava
hieroja sai kyllä asiakkaita ja pystyi hyvin elättämään itsensä varsinkin kaupungeissa.(22)
Kuten harja- ja koritöiden kohdalla, myös hierojat toivoivat valtion, kuntien ja näkövammaisyhdistysten ottavan enemmän vastuuta heidän työllistämisestään ja tukemisestaan. Tärkeimpänä näkövammaisten hierojien työllistymistä parantavana toimena näkövammaiset pitivät hieromalaitosten perustamista. Yhteinen työtila helpotti mainostamista ja antoi kuluttajille laatutakuun, mutta
tärkeimpänä etuna nähtiin se, ettei näkövammaisen enää tarvinnut palkata itselleen opasta asiakaskäyntejä varten tai lopettaa työtään työhuoneen puutteen vuoksi. Hierojat jakoivat hieromalaitoksissa huoneiston vuokran ja työvälineet keskenään ja monien uudenaikaisten sähkölaitteiden
ostaminen onnistui paremmin yhteisvoimin. Ensimmäinen hieromalaitos perustettiin vuonna 1929
Helsinkiin ja 1930-luvun aikana Turku ja Tampere saivat omat sokeiden hieromalaitoksensa. 1960luvun alussa Suomessa oli kahdeksan hieromalaitosta ja 1960-luvun aikana niitä perustettiin vielä
neljä lisää. Sokeain Hieromaseura tuki laitosten perustamista, mutta alueyhdistykset kantoivat toiminnasta päävastuun. Laitokset olivat varsinkin alkuaikoina osakeyhtiöitä. (23)
Kuten edellisessä luvussa tuli ilmi, hierojien suhteellisen hyvä toimeentulo ja yhdistysten tukitoimet
heidän työskentelynsä helpottamiseksi herättivät kateutta. Hierojat kuitenkin uskoivat, että heidän
työolojaan ja toimeentuloaan helpottamalla myös käsityöläisten tilanne olisi helpottunut. Koska
kaikki näkövammaiset saivat koulussa käsityöopetusta, siirtyivät ne hierojat, jotka eivät ansainneet
riittävää toimeentuloa hieronnassa, helposti käsityöläisiksi. Myös ammatinvalintaa tehdessä käsityöläisiksi olisi siirtynyt vähemmän näkövammaisia, kun muilla aloilla olisi mennyt paremmin. (24)
Näkövammaiset suhtautuivat hieronta-alan tulevaisuuteen hyvin positiivisesti molempina vuosikymmeninä. Alaa ei heidän mielestään voinut koneistaa vaan sitä tehtäisiin aina käsin ihmisen voimin.
Lisäksi 1960-luvulla huomattiin kiristyneen työtahdin ja yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten
vain lisäävän hieronnan tarvetta. Oli kuitenkin muistettava, ettei ala voinut täysin korvata muita
sokeainammatteja, koska työtä ei riittänyt kaikille näkövammaisille eivätkä kaikki näkövammaiset sopineet hierojiksi. Näkövammaisten valteiksi tulevaisuudessa katsottiin 1960-luvulla jatkuva
itsensä kouluttaminen ja erikoistuminen uusille hieronnan aloille. (25)

Renttuilevat sokeat: kulttuuriala
Kulttuurialaa pidettiin erityisen lahjakkaille näkövammaisille sopivana ammattina. Sokeainkouluissa opetettiin kaikille näkövammaisille runoutta, laulua ja soittoa ulkomaisen esimerkin mukaisesti ja lahjakkailla oppilailla oli mahdollisuus päästä Helsingin sokeainkoulusta myös Sibelius Akatemiaan lisäopintoihin kouluaikanaan. Toisaalta näkövammaiset itse katsoivat 1930-luvulla, ettei
kouluissa riittävästi arvostettu musiikkialaa ammatillisena mahdollisuutena ja sen tarjoama opetus
ei tukenut näkövammaisten siirtymistä alalle. (26)
Tilastojen mukaan kulttuurialalla työskenteli vain muutama prosentti näkövammaisista niin 1930kuin 1960-luvullakin. Lisäksi voidaan todeta, että 1960-luvulla näkövammaisten määrä alalla oli
vielä entisestäänkin vähentynyt. Heitä oli 1960-luvun loppuun mennessä toiminut mm. muusikkoina, urkureina, pianonvirittäjinä, pihasoittajina ja laulajina. Lisäksi moni näkövammainen hankki
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lisäansioita esim. kirjoittamalla artikkeleita erilaisiin julkaisuihin. Moni olisi halunnut työskennellä
urkurina 1930-luvulla, mutta kirkon katsottiin tulkitsevan kirkollislakia niin, ettei näkövammaisia
otettu virkoihin. Toimeentulo kulttuurialalla oli erittäin vaikeaa näkövammaisille molempina vuosikymmeninä ja usein alan ammattilaiset joutuivat tekemään ohessa harja- ja koritöitä. (27)
Muusikon ammatin katsottiin olevan paras kulttuurialan ammatti näkövammaiselle. Siinä heidän
oli mahdollista päästä näkevien joukkoon paremmin kuin monessa muussa ammatissa. Toisaalta
työtilaisuuksien löytäminen vaikeutui jatkuvasti mekaanisten soittimien yleistyttyä ja kilpailun kovennuttua. Omassa aineistossani oli varsin vähän kirjoituksia siitä, miten kulttuuriala koettiin näkövammaisten keskuudessa, mutta Kuotolan väitöstutkimuksen mukaan näkövammaiset kulttuurialan ammattilaiset eivät olleet 1960-luvulla tyytyväisiä työhönsä, koska katsoivat, etteivät näkevät
arvostaneet heitä tarpeeksi. Näkevät vain säälivät heitä ja heistä tuntui vamman estävän heidän itseilmaisunsa. Ajatus näkevien joukkoon pääsemisestä ei siis ollut toteutunut.(28)
Kuten muutkin näkövammaiset ammattilaiset, myös kulttuurialalla työskentelevät tai sille haluavat
kritisoivat yhdistyksiä vähäisestä tuesta. Nämä ajatukset tuntuivat kuitenkin muista täysin hulluilta, sillä kulttuurialan taitajia oli niin vähän. Osa myös katsoi, ettei muusikon uraa saanut silotella
liiaksi, sillä vaarana saattoi olla taiteellisen lahjakkuuden tukahduttaminen. Myös muusikon ammatin viihteellisyyttä arvosteltiin. Kiertelevät muusikot olivat kuin kerjäläisiä, eikä renttuilevia sokeita ollut viisasta yhteiskunnan varoilla kouluttaa tai tukea. (29)

Luonnollinen ammatti: maa- ja kotitaloustyöt
Toiseksi suosituin näkövammaisten miesten ammatti 1930- ja 1960-luvuilla oli maanviljelijä ja maataloustyöntekijä. Kotitaloustyöt olivat puolestaan kolmanneksi suosituin näkövammaisten naisten ammatti, maataloudessa heitä työskenteli vähän. Maanviljelijän ammatti oli lähes ainoita ammatteja, joissa näkövammainen saattoi jatkaa vammautumisensa jälkeen. Kotitaloutta opetettiin
tytöille sokeainkoulussa ja Sokeain ystävät yhdistys piti lisäksi talouskoulua. Koulutuksen avulla
näkövammaiset uskoivat, että naiset saattoivat tehdä kaikkia kotitalouden töitä itsenäisesti ja yhtä
hyvin kuin näkevätkin. (30)
Maataloustöillä oli näkövammaisten mielestä monia etuja muihin ammatteihin verrattuna. Maalla heidän ei olisi tarvinnut huolehtia tilanpuutteesta, korkeista elinkustannuksista, huonosta hengitysilmasta tai käsityöammatteihin kuuluvista ongelmista. Tärkeää oli jo pelkästään raitis ilma ja
työstä saatava konkreettinen hyöty omalle toimeentulolle. Ne kirjoittajat, jotka puolustelivat maataloutta sopivana alana, pitivät alaa tuottavimpana näkövammaisammattina 1930-luvulla. Suomi
teollistui kovaa vauhtia, ja sen aiheuttamaa kilpailua pidettiin liian kovana näkövammaisille. Oli
parempi suunnata maalle, kun samalla näkövammaiset saivat vapautuvia maatiloja halvemmalla
kuin ennen. Näkövammaiset pystyivät kaikkiin maatalouden töihin ja samalla saattoi myös rinnan harjoittaa käsitöitä lisäansioiden hankkimiseksi. Näkövammainen viljelijä tarvitsi vain vähän
apua töissään.(31)

Kyvyt huomioon: uudet ammatit
Vielä 1930-luvulla ammattivalikoiman suppeutta pidettiin näkövammaisten keskuudessa ikävänä,
mutta väistämättömänä tosiseikkana. Oli harvinaista, että näkövammaisten ammatinvalinnan kohdalla puhuttiin heidän omista kyvyistään ja taipumuksistaan. Käsityöammattien ja toisaalta myös
hieronnan asema näkövammaisille sopivimpana ja luonnollisina ammatteina oli kiistaton. Heidän
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ammattivalikoimaa katsottiin rajoittavan nimenomaan puutteellinen näkö sinänsä. Näkö vaikeutti
työn suorittamista ja liikkumista. Vain erityislahjakkuuksien ja varakkaiden näkövammaisten oli
mahdollista työllistyä näkövammaisten mielestä heille epätavalliseen ammattiin, muiden oli valittava jokin perinteinen sokeainammatti. (32)
Vasta 1960-luvulla näkövammaisten ja näkevien asenteet näkövammaisten ammatinvalintaa kohtaan muuttuivat. Näön puutteen ei enää katsottu automaattisesti johtavan yhteiskunnasta eristettyyn sisäoppilaitoselämään ja käsityöläisen ammattiin. Sokeus ymmärrettiin vähitellen teknisenä
haittana, jossa tiedonsaanti muodosti keskeisimmän ongelman. Juurmaa tutki 1960-luvulla näkövammaisten kykyjä ja taipumuksia ja tuli siihen tulokseen, ettei näön puute vaikuttanut heidän
henkisiin ominaisuuksiinsa, mutta kätevyyttä vaativissa tehtävissä pienestäkin näönjäänteestä olisi
ollut apua. Työmahdollisuuksien laajentaminen edellytti, että näkövammaisia olisi pystytty entistä
enemmän työllistämään avoimille työmarkkinoille ja niissä pärjätäkseen näkövammaiset katsoivat,
että heidän tuli olla sopivia työhön kyvyiltään ja persoonaltaan. ”Olen joskus kuullut sanottavan, ettei
sokea pysty muuhun kuin harja- ja koritöihin, mutta ne ajat ovat jo takanapäin. Kyllä meillä sokeillakin on
paikkamme yhteiskunnassa. (SA1/1962, Otsikko: Eteenpäin.)” (33)
Vaikka ammattivalikoiman vähäisyyteen haluttiinkin näkövammaisten keskuudessa muutos 1960luvulla, harva heistä oli valmis itse tekemään mitään asian hyväksi. Tämä nähtiin joidenkin ulkopuolisten tehtävänä. Ainoina tapoina parantaa työllistymistä uusille aloille nähtiin molempina vuosikymmeninä ammattikoulutuksen parantaminen ja apuvälineiden helpompi saatavuus. (34)
Asennemuutos ei kuitenkaan näkynyt käytännöissä nopeasti, eikä tapahtunut muutoinkaan hetkessä. Yhdistykset suhtautuivat uusien alojen kokeiluun maltillisesti ja moni näkövammainenkin
epäili ryhmänsä selviytymistä uusissa ammateissa. Sokeain Keskusliiton mielestä näkövammaisia
tuli sijoittaa uusille aloille hyvin maltillisesti, jotta vältyttäisiin suurilta pettymyksiltä. Ja vaikka
näkövammainen itse olisikin ollut valmis työllistymään uusille aloille ja avoimille työmarkkinoille, oli heidän vaikea saada työpaikkaa työnantajien asenteiden vuoksi. Näkövammaisten mielestä
1960-luvulla heidän piti olla parempia kuin näkevät, jotta heillä olisi ollut edes pieni mahdollisuus
saada työpaikka. (35)
Teollisuudesta uskottiin 1930- ja 1960-luvuilla löytyvän monia näkövammaisille sopivia ammatteja. Kaikki tehtävät eivät toki olleet heille mahdollisia, mutta varsinkin jos koneisiin olisi voitu
tehdä tarvittaessa muutoksia, tehtäviä olisi löytynyt monia. Vuonna 1938 perustettiin Sokeiden
saippuatehdas Teo Oy, jonka tavoitteena oli työllistää näkövammaisia mahdollisimman moneen
työtehtävään. Tehdas työllistikin 1930–40-lukujen vaihteessa lähes parikymmentä näkövammaista
mm. myyjinä, johtotehtävissä ja tuotannossa, mutta myynnin laskettua yritys sulautui 1950-luvulla osuuskuntaliikkeisiin. (36)
Ajatus näkövammaisten työllistymisestä teollisuuden pariin ei kariutunut Teon myötä. Sokeain Keskusliitto pani merkille teollisuuteen työllistyvien näkövammaisten määrän varsinkin kokoonpanotyössä ja aloitti vuonna 1960 järjestämään pysyvämuotoisia metallikursseja Tyyskylässä Siuntiossa.
Kyseessä ei ollut varsinainen ammattikoulu, vaan kurssit olivat valtion kustantamia työllisyyskursseja ja kestivät vuoden. Kurssilla pyrittiin tukemaan metallimiesten työllistämistä avoimille markkinoille, mutta jos joku ei työtä saanut, hänelle järjestettiin työ myös Tyyskylästä. Kurssin käyneet
pitivät alaa erittäin sopivana näkövammaisille ja katsoivat työllisyystilanteen olevan yhtä hyvä kuin
hieromakoulusta valmistuneilla. He puolustelivat myös koko kurssitoiminnan kannattavuutta epäilijöille, joista Tyyskylään olisi mieluummin tullut sijoittaa vanhainkoti näkövammaisille. Näkövam-
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maisten teollisuustyöntekijöiden määrä kasvoikin huimasti 1960-luvun aikana ja 1970-luvun alussa ala oli suurin näkövammaisia avoimilla työmarkkinoilla työllistävistä aloista. Näkövammaiset
itse olivat kuitenkin tyytymättömiä teollisuustyöhön, sillä tehtävät olivat heistä yksinkertaisia eikä
heillä ollut etenemismahdollisuuksia. (37)
Ammattivalikoima laajentui hitaasti 1960-luvulla samalla kun ammattikoulu eriytettiin sokeainkoulusta. Ammattikoulussa saattoi opiskella 1960-luvulla perinteisten alojen lisäksi mm. puhelunvälittäjän, filminkehittäjän, pikakirjoittajan, pianonvirittäjän, liikealan, teollisuuden ja automaattisen
tietojenkäsittelyn ammatteihin. Myös integroidusti näkevien koulussa opiskelevien näkövammaisten määrä lisääntyi hitaasti etenkin tekniikan aloilla. (38)
Näkövammaisten työllistymisen helpottamiseksi toimi 1960-luvulla Helsingin työnvälityksen neuvontaosastolla erityinen näkövammaisille tarkoitettu osasto. Jaostoon koottiin tiedot kaikista näkövammaisista työnhakijoista ja siellä pyrittiin auttamaan heitä työpaikan löytämisessä. Työhönsijoituksessa tehtiin tutkimustyötä uusien alojen löytämiseksi sokeille käytännön kokeilujen avulla.
Jaosto harjoitti myös ammatinvalinnanohjausta kartoittamalla näkövammaisten työkykyä ja sopivuutta eri ammatteihin. Lisäksi osastolla aloitettiin vuonna 1966 työkokeilujen tekeminen. Keskimäärin työhönsijoituksia tehtiin 1960-luvulla 40, ja näistä suurin osa oli teollisuuteen työllistettyjä
miehiä. Näkövammaiset uskoivat työhönsijoituksen helpottavan heidän pääsyään avoimille työmarkkinoille, uusien alojen löytymistä ja ennakkoluulojen vähentymistä. (39)
Näkövammaisten työllistyminen avoimille työmarkkinoille lisääntyi 1960-luvun aikana, sillä vuonna 1971 miehistä 34 % ja naisista 38 % työskenteli avoimilla työmarkkinoilla Kuotolan tutkimuksen
mukaan. Uusista aloista etenkin filminkehittäjän ja puhelunvälittäjän ammatit työllistivät jo useita
näkövammaisia. Avoimilla työmarkkinoilla työskentelevät näkövammaiset eivät kuitenkaan olleet
sen tyytyväisempiä työhönsä kuin perinteisillä aloilla työskentelevät. He pitivät työtehtäviään yksinkertaisina eikä heillä ollut mahdollisuuksia edetä työssään. Kaikkein tyytyväisimpiä työhönsä
avoimilla työmarkkinoilla työskentelevistä Kuotolan mukaan olivat palvelualalla työskentelevät näkövammaiset, jotka kokivat olevansa työssään tasa-arvoisia näkevien kanssa. Kaupan alalla työskentelevien näkövammaisten määrä kasvoikin 1960-luvun aikana merkittävästi. (40)
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Sisäkorvaistutetta käyttävän nuoren identiteetti
Maija Lauronen
Johdanto
Sisäkorvaistute (SI, engl. cochlear implant, CI) on kuulokojeeseen verrattavissa oleva apuväline.
Mikäli lapsen kuulovika on erittäin vaikea, ja kuulokojeesta ei ole hyötyä, on perusteltua harkita
sisäkorvaistutetta. Sisäkorvaistuteleikkausta edeltävät laajat, useiden ammattilaisten yhteistyössä
tekemät tutkimukset. Tutkimuksissa selvitetään lapsen kuulo ja pyritään varmistamaan, että lapsella on edellytykset hyötyä sisäkorvaistutteesta. Sisäkorvaistute mahdollistaa äänen kuulemisen,
mutta yksittäisten sanojen ja puheen erottaminen vaatii pitkäaikaista harjoittelua ja puheterapeuttista kuntoutusta. Lapset, joille on leikattu sisäkorvaistute, määritellään vaikeasti huonokuuloisiksi.
Parhaimmissa tapauksissa istutteen tuottamaa kuulemiskykyä voidaan verrata lievään huonokuuloisuuteen. (Jauhiainen 1998, 21–22; Jero & Kentala 2007; Kurki & Takala 2002, 45; Sorri 2003, 41.)
Tähän tutkimukseen osallistui kolme 15–17-vuotiasta sisäkorvaistutetta käyttävää nuorta. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Haastattelurungon laatimisessa on käytetty aiemmista
tutkimuksista kerättyjä näkemyksiä sekä tutkijan omia kokemuksia (Eskola & Suoranta 1999, 153).
Haastattelut tapahtuivat puheella, viitotulla puheella ja viittomakielellä ja ne joko nauhoitettiin tai
videoitiin. Aineiston analyysi oli induktiivista analyysia, joka eteni aineiston pelkistämisestä aineiston ryhmittelyyn ja lopuksi teoreettisten käsitteiden luomiseen (Tuomi & Sarajärvi 2003, 110).
Haastattelujen pohjalta tehdyt havainnot nuorten kokemuksista ja identiteeteistä perustuvat tutkijan tulkintaan, eivätkä ne näin ollen välttämättä vastaa nuorten käsitystä itsestään (ks. Bogdan &
Biklen 1992, 33–34). Olen kuitenkin pyrkinyt parhaalla mahdollisella tavalla ymmärtämään haastateltavien kokemuksia istutetta käyttävinä nuorina elämisestä. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2003, 70).
Hirsjärven & Hurmeen (2000, 18) mukaan jokainen yksilö luo oman käsityksensä todellisuudesta,
ja samoista ilmiöistä on jopa ristiriitaisia käsityksiä eri aikoina. Käsityksemme todellisuudesta on
syntynyt sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, joten emme voi tavoittaa ehdotonta totuutta ympäröivästä maailmasta, emmekä voi aina olla varmoja muiden käsityksistä. Meidän täytyy vain olettaa, että
voimme ymmärtää asiat samoin kuin toiset ihmiset ymmärtävät ne.
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kolmen istutetta käyttävän nuoren elämää ja identiteettiä. Heistä käytetään keksittyjä nimiä Anu, Juha ja Kimmo. Kimmo oli haastatteluhetkellä 15-vuotias. Hän
oli käynyt kuulovammaisten koulua jo esikoulusta lähtien ja istutetta hän oli käyttänyt kymmenen
vuotta. Hänen luokkatoverinsa olivat huonokuuloisia ja hän käytti oppitunneilla viitottua puhetta.
16-vuotias Juha oli käynyt peruskoulun kuulovammaisten koulussa ja opiskeli haastatteluhetkellä
kuulevien parissa kymmenennellä luokalla. Istutteen Juha oli saanut kolme vuotta sitten. Anu oli
haastateltaessa 17-vuotias lukiolainen, joka oli käyttänyt istutetta viitisen vuotta. Hänellä oli kokemuksia sekä yleis- että erityisopetuksessa opiskelusta. Anu aloitti koulutaipaleensa yleisopetuksen
koulussa, mutta vaihtoi alakoulun aikana kuulovammaisten kouluun kuulon huononemisen vuoksi.
Anu sai istutteen viidennellä luokalla ja siirtyi yläkoulun alkaessa takaisin yleisopetuksen piiriin.
Jokaisella nuorella on oma erityinen tarinansa kerrottavanaan. Sisäkorvaistute on ainoa selkeästi Anua, Juhaa ja Kimmoa yhdistävä tekijä, joten heillä on erilaisia ajatuksia ja kokemuksia kuulovammastaan, ajatuksistaan ja identiteetistään. Nuoret elivät haastatteluhetkellä murrosikäisille
tyypillistä aikaa, jolloin nuori etsii itseään, rajojaan ja identiteettiään peilaamalla itseään muihin
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(Vilkko-Riihelä 1999, 247.) Kuuroille ja huonokuuloisille nuorille tämä aika on erityisen haasteellista, sillä he joutuvat etsimään paikkaansa kuulevien, kuurojen, huonokuuloisten ja istutetta käyttävien ihmisten joukosta. Sosiaaliset ja kielelliset kriteerit ovat tärkeämmässä asemassa yhteisöön
kuulumisessa kuin esimerkiksi jäljellä olevan kuulon määrä (Allard 1983, 69; Jokinen 2002, 76–77;
Lehtomäki 1991, 36).
Tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä yleistettäviä huomioita siitä, millainen on sisäkorvaistutetta käyttävän nuoren identiteetti. Haastateltavia nuoria oli vain kolme, ja heillä kaikilla on
erilaiset koti-, kieli- ja koulutaustat. Heidän kokemuksensa istutteesta sekä huonokuuloisena tai
kuurona elämisestä ovat erilaisia. Kimmo määritteli itsensä identiteetiltään kuuroksi, kun taas Anu
ja Juha kertoivat olevansa identiteetiltään huonokuuloisia. Nuorten subjektiivinen identiteetti ei
vielä kerro kovin paljoa heistä ja heidän elämästään. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa on pyritty
kuvaamaan nuorten ajatuksia ja kokemuksia istutetta käyttävänä nuorena elämisestä.

Lääketieteellinen ja sosiokulttuurinen näkökulma
Kuulovammaisuutta voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Perinteisesti ensimmäinen näkökulma on yleensä lääketieteellinen, koska kuulovamman toteaa useimmiten lääkäri. Myös perheen
saama tieto kuulovammasta, erilaisista apuvälineistä ja kommunikaatiovaihtoehdoista saadaan usein
sairaalasta, joten kuntoutuksen suunnittelussa korostuu lääketieteellinen näkökulma. Tämän näkökulman mukaan kuurous on ei-toivottava tai parannettava tila. (Takala 2002, 26–27.) Toinen vallitseva
näkökulma on sosiokulttuurinen näkökulma, jonka mukaan kuurot nähdään kieli- ja kulttuurivähemmistönä – ei vammaisina. Sosiokulttuurisen näkökulman mukaan vammaa ei tarvitse parantaa,
joten esimerkiksi sisäkorvaistuteleikkauksien nähdään aiheuttavan kuurojen kulttuurin, kielen ja
identiteetin häviämistä (Kurki & Takala 2002, 49–50; Takala 2002, 26–27). Kuulovamman sijaan
kuuroja yhdistää visuaalinen maailmankuva, kulttuuritieto, perinteet, arvostukset, kokemus kuurona
elämisestä ja sopeutumisesta kuulevaan valtakulttuuriin. Nämä yhteiset kokemukset tekevät kuuroista oman kulttuuriryhmän, joilla on myös oma kielensä. Viittomakielen käyttäminen onkin tärkeä
kuuron identiteettiä muokkaava tekijä. (Lehtomäki 1992, 39; Viittomakielitoimikunta 1993, 5–6.)
Nämä kaksi näkökulmaa, lääketieteellinen ja sosiokulttuurinen näkökulma, ovat vahvasti esillä
myös sisäkorvaistutekeskusteluissa. Lääketieteen ammattilaiset näkevät sisäkorvaistutteet osana
normaaleja hoitomenetelmiä (Sorri 2003, 44). Lääketieteellisellä auktoriteetilla onkin huomattava
vaikutus yhteiskunnan näkemyksiin sairaudesta ja vammaisuudesta. Vammaisuutta, johon lääketiede sisällyttää myös kuurouden, pidetään kielteisenä asiana. Kuurot itse ja heidän järjestönsä ovat
kuitenkin vaatineet lääketieteellisen näkökulman korvaamista sosiokulttuurisella näkökulmalla.
(Malm, Mäkipää & Wallvik 1999; Sorri 2003, 44.)
Yhteiskunnallinen istutekeskustelu ja vastakkainasettelu saattaa vaikuttaa myös nuoren ajatuksiin
istutteestaan. Kimmo kertoo, ettei hän käytä istutetta kuurojen seurassa. Istutteen piilottaminen
viittomakielisessä seurassa kertonee Kimmon halusta sulautua kuurojen yhteisöön yhdenvertaisena
jäsenenä. Kimmo tietää, etteivät kuurojen yhteisön jäsenet suhtaudu istuteleikkauksiin suopeasti,
joten hän ei halua istutetta käyttämällä edustaa vähemmistön vähemmistöä ja saattaa asemaansa
yhteisössä uhatuksi. Vaikka Kuurojen Liitto (2005) ilmaisee kannanotossaan istutteeseen liittyviä
näkökulmia realistisen asiallisesti, saattavat viittomakieliset kuurot suhtautua istutteeseen tunteenomaisesti ja negatiivisesti. Onhan kyseessä heidän oma kielensä ja kulttuurinsa, jotka joutuvat istuteleikkauksien vuoksi uhatuiksi (Kurki & Takala 2002, 49–50). Viittomakieliset ovat huolissaan
oman kielensä ja kulttuurinsa lisäksi omasta identiteetistään, sillä etenkin vähemmistöryhmän kieli
on erottamaton osa ihmisen identiteettiä ja olemassaoloa (ks. Kermit 2008).
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Sumen (2008, 154) tutkimuksessa vanhemmat eivät nähneet istutetta käyttävää lastaan vammaisena, vaan lapsena, jonka ominaispiirteenä on huono kuulo. Vanhemmat pyrkivät SI-valinnallaan
tarjoamaan lapselle mahdollisuuden puhuttuun kieleen ja sitä kautta laajan sosiaalisen verkoston
ja hyvän elämänlaadun. Sumen tutkimuksen vanhemmat joutuivat kuitenkin usein perustelemaan
ja puolustelemaan tekemäänsä valintaa kuuroutta sosiokulttuurisesti tarkasteleville henkilöille ja
joillekin ammatti-ihmisille, sillä heidän ja vanhempien näkemykset lapsen identiteetistä, kielettömyydestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista olivat eriäviä. Perusteluista huolimatta hyväksyntää oli
vaikea saada sekä leikkauspäätökselle että istutetta käyttävälle lapselle. (Sume 2008, 154.) Myös
Ahti toteaa, että hyvistä leikkauskokemuksista huolimatta SI-leikkaukset ovat tuoneet mukanaan
myös paljon surua ja hämmennystä, joka ei kuitenkaan liity istutetta käyttävän lapsen perheisiin.
Ahti toivookin, että kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä erilaisuus voitaisiin hyväksyä.
Samalla hyväksyttäisiin myös perheiden tarpeet ja oikeus erilaisiin valintoihin. (Ahti 2000, 71.)

Vammaisuus ja identiteetti
Kun tutkimuksen nuoria pyydetään kuvailemaan itseään, kaikki kertovat itsestään positiivisilla
sanoilla. Kukaan ei kerro olevansa vammainen tai sorrettu, eikä kukaan mainitse sanaakaan kuulovammastaan. Kuulovamma on ilmeisesti niin olennainen osa nuorten minäkuvaa, että he eivät
tule sitä ainakaan heti ensimmäiseksi ajatelleeksi. Vasta kun heiltä kysytään suoraan vammaisuudesta ja kuulon tuomista vaikeuksista, he kertovat huonon kuulon aiheuttavan päivittäin haasteita
kuulevien kanssa kommunikoitaessa. Kommunikointiesteet vaikuttavat nuorten sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sitä kautta myös heidän käsitykseensä omasta itsestään. Nuoret tuntuvat ainakin
päällisin puolin hyväksyvän vammaisuutensa, eikä heitä ole varsinaisesti kiusattu kuulovammansa
vuoksi. He kertovat kuulovammastaan avoimesti ja häpeilemättä, sillä onhan se ollut osa heitä ja
heidän elämäänsä jo vauvaiästä lähtien.
Varsinkin Kimmo tuntuu olevan tyytyväinen elämäänsä kuurona nuorena ja kuurous on tärkeä osa
hänen identiteettiään. Mikäli Kimmo olisi saanut valita, syntyisikö kuulevana vai kuurona, hän olisi itsekin valinnut kuurouden. Myös mahdollisten lastensa Kimmo toivoisi olevan kuuroja. Vaikka
Kimmo on tyytyväinen kuurouteensa, hän tuntee kuitenkin olevansa jollain tavalla vammainen.
Vammaisuuden kokemus ei hänen mukaansa kuitenkaan aiheudu kuulovammasta vaan istutteesta. Istute häiritseekin Kimmon elämää enemmän kuin kuulovamma, sillä istute tekee hänestä muiden silmissä poikkeavan sekä kuulevien että kuurojen yhteisöissä. Kimmo samastuu niin vahvasti
kuurojen yhteisöön, että hänen mielestään istute on vammauttava laite, joka sulkee häneltä täyden
osallisuuden kuurojen yhteisöön. (vrt. Kermit 2008.)
H: tunnetko kuulovamman ja istutteen vuoksi olevasi vammainen?
Kimmo: juu-u
H: vaivaako se sinua?
Kimmo: kuurous ei vaivaa, mutta istute kyllä
H: jos kuurot eivät ajattele kuurouden olevan vamma, mitä itse ajattelet... haluaisitko olla kuuro vai kuuleva?
Kimmo: kuuro
Vammaisuuden sosiaalisen mallin mukaan vammaiseksi identifioitumiseen vaikuttaa kolme tekijää: vamman fyysinen tai psyykkinen olemassaolo, kokemus ulkoisesti asetetuista rajoituksista sekä
itsensä määritteleminen vammaiseksi henkilöksi (Oliver 1996, 5). Juhalla on kuulovamma ja hän
määrittelee itsensä aistivammaiseksi. Juha on myös kokenut rajoituksia ainakin puheella kommuni-
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koimisessa, mutta kokemuksia ulkoisesti asetetuista rajoituksesta hänellä saattaa olla. Juhasta tuntuu, että muut ihmiset ajattelevat hänen olevan aistivammainen. Juha ei osaa eritellä, miltä muiden
ihmisten oletetut ajatukset hänestä tuntuvat tai miten ne ovat ilmenneet. Juha ei myöskään kerro
tulleensa kiusatuksi kuulovamman, kuulokojeen tai istutteen vuoksi, mutta kuulovammaisuus tuntuu kuitenkin hieman vaivaavan häntä. Juha kertoo elävänsä ihan normaalia elämää, mutta mainitsee, että ”kuulevien elämä on kuitenkin erilaista”.
H: tuntuuks susta, että sulta puuttuu jotain elämästä sen takia, että sulla on kuulovamma?
Juha: hmm... ööö… ihan niinku normaalisti… elämä… vähä erilainen niinku jonkun kuulevan, eri, että
ku kaikki kuulovammaset kärsivät.niin... kuulevilla on erilaista, jakaa niinku kahteen osaan
H: ai et toisella puolella on kuulevat, ja toisella puolella...?
Juha: huonokuuloiset, kaikki mitä siinä on, kuulovammaset
H: tuntuuko susta että sä kärsit?
Juha: ei välttämättä tunnu
H: joskus?
Juha: joskus tuntuu
H: joo, miksi? mistä se johtuu?
Juha: musta tuntuu niinku... mä oon niinku kuulo... kuulovammanen
Vaikka nuoria ei ole koskaan sanottu vammaisiksi, eivätkä he itsekään ajattele itsestään vammaisina, on vammaisuus kuitenkin ollut läsnä ainakin heidän omissa ajatuksissaan. Myös joissakin
sosiaalisissa tilanteissa nuorille on tullut tunne siitä, että heitä kohdellaan eri tavalla heidän vammansa vuoksi. Nuorten mielestä tätä tunnetta on vaikea selittää, sillä mitään ei ole sanottu heille
suoraan. Anun mielestä ihmisten käyttäytymisessä on aistittavissa heidän ajatuksiaan ja asenteitaan erilaisuudesta ja vammaisuudesta. Kuulovamma on aiheuttanut Anulle esteitä sosiaalisessa
elämässä, mutta hän ei kuitenkaan luokittele itseään vammaiseksi. Kyse on enemmänkin muiden
ihmisten suhtautumisesta häneen ja hänen leimautumisestaan erilaiseksi muiden silmissä. (ks. Oliver 1996, 5; Vehkakoski 2001, 91).
H: onko susta itestäs tuntunu koskaan, että sä oot vammanen?
Anu: ei oo tuntunu... en mä itseäni ole tuntenu vammakseks... mä oon vaan ajatellu, että tulkaa nyt puhumaan mulle, mä suhtaudun siihen ihan itsestään selvyytenä, etten mä aina kuule, mä vaan sanon niille,
jos menee vaikeeksi, että voitsä sanoo mitä se opettaja sano ... ja voitsä kirjottaa kaikki kuulutukset tohon
H: eli sä oot hyvin sinut sen kanssa, itsesi kanssa?
Anu: joo
H: tuntuuko susta, että ku sulla on se kuulovamma, että sä oot jotenki vammanen... tai ootko sä kohdannu... tai onko muut ihmiset ajatellu tai sanonu, että sä oot jotenki vammanen ku sulla on kuulovamma
Anu: ei oo oikeestaan sanottu ainakaan suoraan... ehkä se yläasteen sellanen... ehkä se oli muutenki vaan...
mä jäin jotenki pikkusen ulkopuolelle niistä... ysiluokalla... ei se ollu mitään suoraan sanomista... se oli
varmaan vaan, että ne oli kyllästyny... kyllästyny varmaan siihen, että aina jouduin kyselemään... en mä
osaa selittää mistä se johtuu, se on vaikee selittää
H: eli silleen epäsuorasti sinusta, onko sinusta-Anu: (keskeyttää) suorasti ei oo ikinä sanottu mitään
H: epäsuorasti?
Anu: no ei ehkä epäsuorastikaan, silleen vaan jätetty sanomatta
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H: entä ajatteletko sä itse, että sä oot vammanen?
Juha: ehkä aistivammainen
H: eli ajattelet niin enemmän itse, ja muut vähän?
Juha: ihan vähän
H: sanooko ne suoraan, vai ajatteleeko ne vaan?
Juha: ajattelee
H: eli sä luulet, että ne ajattelee, että sä oot aistivammanen?
Juha: joo
H: kuinka ne vaikuttaa muiden ihmisten ajatukset... vaikuttaako ne sinuun negatiivisesti?
Juha: (miettii, mutta ei osaa vastata)
-H: onkos sua koskaan kukaan kiusannu sen takia, että sulla on kuulokoje tai istute?
Juha: (miettii) ööö... en mä oikein tarkkaan muista

Kommunikointitapa osana identiteettiä
Kieli on tärkeä kulttuuri-identiteetin määrittäjä ja symbolisoi sosiaalista identiteettiä. Kun ennen
käytettiin termiä ’kuuro’, nykyään suositaan termiä ’viittomakielinen’. Jälkimmäinen painottaa
enemmän kieltä ja sen käyttöä, jolloin kielellinen identiteetti on korostuneemmin esillä. Näin ollen
henkilön kuulostatuksella ei ole juurikaan merkitystä. Viittomakieliset elävät jatkuvasti kahdessa
kulttuurissa ja ovat enemmän tai vähemmän kaksikielisiä (viittomakieli ja kirjoitettu kieli). Näyttää siltä, että mitä syvemmin viittomakielinen omaksuu molemmat kielet, sitä enemmän he voivat toimia molempien kulttuurien parissa. (Jokinen 2002, 83–84.) Tässä tutkimuksessa käytetään
viittomakielisen identiteetistä puhuttaessa termiä kuuro, sillä yksi viittomakieliseksi identifioituva
haastateltava nuori käytti itsestään ja identiteetistään kertoessaan viittomaa KUURO.
Anu, Juha ja Kimmo tiedostavat, että sisäkorvaistute ei ole tehnyt heistä kuulevia. Kuuloon liittyviä ongelmia heillä on lähes päivittäin, toisin kuin suurimmalla osasta heidän ikätovereistaan. He
kuulevat kuitenkin sisäkorvaistutteella paremmin kuin kuulokojeella. Ennen istuteleikkausta nuoret käyttivät kommunikoidessaan viittomia tai viittomakieltä, ja visuaalinen kommunikointitapa
on edelleen osa heidän elämäänsä. Visuaalisen kielen hallinta onkin kuulovammaiselle lapselle tärkeää jo ennen istuteleikkausta (Malm ym. 1999). Preislerin ym. (2005) tutkimuksessa haastatellut
8–10-vuotiaat sisäkorvaistutetta käyttävät lapset korostivat viittomakielen tärkeyttä myös istuteleikkauksen jälkeisessä elämässä. Vaikka he perheen kesken kommunikoivat enimmäkseen puheella,
viittomakieltä tarvittiin apuna useissa eri tilanteissa. Kuulevien kavereiden kanssa kommunikoidessa
lapset yrittivät puhua, mutta tarvitsivat kuitenkin aikuisen tukea ymmärtämisen varmistamiseksi.
Kuurojen kavereiden kanssa viittominen oli lasten mielestä helppoa, ja aikuisia ei tarvittu välikäsiksi.
(Juha on juuri kertonut samastuvansa enemmän huonokuuloisiin kuin kuuleviin)
H: tuntuuks susta, että se kuulevien joukko on sellanen, että sinne on jotenkin vaikea päästä tai... vai etkö
halua?
Juha: vaikee päästä, ku ne puhuu yleensä puheella...
H: vauhdilla?
Juha: niin
H: tuntuuko susta että kuulovammasta on ollu haittaa sun harrastuksille tai kaveripiiriin... onko ollu vaikea saada kavereita, jos on ollu vaikea kommunikoida tai...?
Juha: kuulevien kanssa on vaikeeta kommunikoida
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H: harmittaaks sua sitte, jos ne ei ymmärrä kaikkea tai sinä et ymmärrä?
Juha: joskus mua harmittaa
H: käytitkö sä kotona vielä viittomia ennen sitä istuteleikkausta?
Anu: viittomien määrä oli kyl suurentunu sillon, tottakai, ku mä en kuullu sillon paljo mitään... kyllä
mulla vielä sillon oli jotain kuulon rippeitä jäljellä
H: joo, eli enimmäkseen kotona puhuttiin ja viitottiin?
Anu: yhtäaikaa... ja mä luin myös ahkerasti huulilta
H: ja sillon leikkauksen jälkeen sitten...?
Anu: vähitellen vähenivät
H: eli sulla onnistu siis tosi hyvin se leikkaus, ja siitä oot hyötyny paljon?
Anu: kyllä hirveesti, todella paljon
Istuteleikkauksen ja kuntoutuksen myötä nuoret pystyvät nyt rauhallisissa tilanteissa kommunikoimaan puheella. Kuurojen ja huonokuuloisten kavereiden kanssa Juha ja Kimmo viittovat edelleen,
mutta perheen jäsenten kanssa kommunikoidessaan he käyttävät puhetta. Anun äidinkieli on suomen kieli, ja se määrittääkin pitkälti Anun identiteettiä. Koska Anu ei koe viittomakieltä itselleen
merkitykselliseksi, kieli toimii erottavana tekijänä Anun ja viittomakielisen kulttuurin jäsenten välillä. Anulla ei ole siis tarvetta käyttää viittomakieltä eikä myöskään kiinnostusta kuurojen kulttuuria
kohtaan. Anu kommunikoi puheella kaikkien kanssa, kun taas Juhan ja Kimmon mielestä varsinkin
vieraiden ihmisten puheesta on vaikea saada selvää. Juhan täytyy toisinaan pyytää puhekumppania
selittämään asia uudestaan, kun ei ole kuullut tai ymmärtänyt asiaa. Juha käyttää kuulevien kanssa kommunikoidessaan mieluiten pelkkää puhetta, vaikka onkin tottunut viitotun puheen käyttäjä.
Kimmo käyttää viittomakieltä aina kun mahdollista, sillä onhan viittomakieli hänen ensikielensä.
Esimerkiksi Kimmon haastattelu tapahtui hänen toiveestaan viittomakielellä. Myös vaikeasti selitettäviä asioita kertoessaan Kimmo turvautuu ensisijaisesti viittomakieleen. Viittomakieli yhdistää
Kimmoa ja muita kuurojen yhteisön jäseniä ja kieli on tärkeä osa Kimmon identiteettiä. Vaikka
Kimmo itse käyttää mieluiten viittomakieltä, myöntää hän istutteestakin olevan hyötyä mm. kouluaineiden oppimisessa.
H: entäs täällä kotikaupungissa (kaupungin nimi poistettu), onko täällä muita kuuroja nuoria?
Kimmo: yksi kuuro on, ja toinen on huonokuuloinen, me tapaillaan silloin tällöin viikonloppuisin
H: kuuron kanssa ilmeisesti viitot, mutta kuinka sä sen huonokuuloisen kanssa kommunikoit?
Kimmo: viittomalla, hän osaa viittoa
H: entäs jos saisit itse valita, kummalla tavalla kommunikoit, puhumalla vai viittomalla, niin kummanko valitsisit?
Kimmo: viittomisen
H: haluaisitko sä itse vaan viittoa?
Kimmo: joo... mutta haluan kyllä oppia kuulemaan ja puhumaankin
H: eli haluat oppia paremmin puhumaan?
Kimmo: kyllä haluun
H: kertoisitko jonkun yhden positiivisen asian, joka istutteeseen liittyy?
Kimmo: istutteella kuulee paljon paremmin ja kuulon kautta myös oppii paremmin
H: tarkoitatko, että koulussa oppii paremmin?
Kimmo: joo
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H onnistuuko myös tuntemattomien kuulevien kanssa kommunikointi paremmin istutteen avulla?
Kimmo: onnistuu

Kohti kahta kieltä ja kulttuuria
Wald ja Knutson (2000) ovat tutkineet 10–19-vuotiaiden sisäkorvaistutteen saaneiden nuorten sekä
samanikäisten kuurojen identiteettiä. Sekä kuurot että istutteen saaneet nuoret toivoivat kehittyvänsä identiteetiltään kaksikulttuuriseksi. Myös Preislerin ym. (2005) tutkimuksessa on havaittavissa istutetta käyttävien lasten kaksikulttuurisuuteen viittavia piirteitä. Lapset olivat oppineet
kuulemaan puhetta, mutta heillä oli vielä ymmärtämisessä vaikeuksia. Yleisopetuksen kouluissa
opiskelevilla lapsilla oli vaikeuksia ymmärtää opettajan puhetta. Kuurojen kouluissa opiskelevat
taas vastustivat jonkin verran puhumaan opettelemista (vrt. Kimmo). Kuitenkin Ahdin (2000, 69)
mukaan istutetta käyttävien lasten kontaktit kuuleviin ikätovereihin olivat kasvaneet huomattavasti leikkauksen jälkeen.
Vaikka Kimmon negatiivinen suhtautuminen istutteeseen ja vanhempien tekemään leikkauspäätökseen välittyy haastattelussa voimakkaana, myös positiivisuutta on selvästi havaittavissa. Kimmo on
jossain määrin kiinnostunut kuulevien parissa toimimisesta. Naapuruston kavereiden kanssa Kimmo kommunikoi puhumalla, joten kokemuksia kuulevien parissa häneltä löytyy. Viime aikoina
hän on jopa osoittanut lisääntyvää kiinnostusta kuulevien pariin, sillä hän aloitti kuulevien parissa
urheiluharrastuksen kahdeksannen luokan syksyllä. Kimmo on viihtynyt harrastuksessaan, vaikka
’joutuukin’ kommunikoimaan siellä puheella kuulevien ikätovereidensa kanssa. Ehkä hän on harrastuksensa kautta saanut onnistuneita kokemuksia kuulevien parissa olemisesta, joten ajatus kaksikielisyydestä ja -kulttuurisuudesta hänen kohdallaan ei olekaan ihan mahdoton. Kimmo elää nyt
vaihetta, jonka aikana hän pohtii paljon minuuttaan ja identiteettiään. Pohdinta on kuitenkin kesken, mutta ehkä sen päätyttyä Kimmo löytää vastauksen muun muassa seuraavaan kysymykseen:
(keskusteltu tulevaisuuden suunnitelmista)
H: entä istute, haluaisitko sä käyttää sitä (istutetta)?
Kimmo: en tiedä, en osaa sanoa... en oo vielä päättäny
Anu on istutteen saannin ja kuulon parantumisen jälkeen tullut rohkeammaksi ja itsenäisemmäksi. Koulutaipaleen alussa hänet eristettiin yleisopetuksen luokastaan toiseen tilaan opiskelemaan
avustajan kanssa, joten hän näki luokkatovereitaan ainoastaan välituntisin. Silloinkin Anu lähinnä
seisoskeli itsekseen, sillä luokkakaverit eivät olleet oppineet tuntemaan häntä. Anu kertoo olleensa
ennen istuteleikkausta hyvin ujo huonon kuulonsa vuoksi. Hän ei uskaltanut ottaa kontaktia ikätovereihinsa. Istutteen myötä Anu rohkeni ottamaan kontaktia kuuleviin ja uskaltautui aktivoitumaan muillakin elämän osa-alueilla.
H: no entä mitä hyvää tosta kuulovammasta on seurannu sulle?
Anu: no ehkä mä jollain tavalla... siis ku mä olin tota... ennen ku mä sain tän implantin siinä 12-vuotiaana, niin sitä ennen mä olin hirveen ujo, enkä mä uskaltanu... se johtu ihan siitä kuulovammasta... en
uskaltanu... mun oli pakko käydä... vaik tästä pääsee ihan helposti julkisilla (tarkempi ilmaisu poistettu),
niin silti mä kävin taksilla koulua... -- sit tota mä rohkaistuin vähitellen ja vihdoin sit kuudennella luokalla mä kävin julkisilla ... ku ne taksikuljetuksetkin lopetettiin... aateltiin, että kyllä tuo pystyy itsekin
menemään ja mä menin sit itse
--
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H: ja sitten rohkaistuit?
Anu: --seiskaluokallakin mulla oli vielä sitä epävarmuutta päällä... mutta sitten mä sain... no... mä olin
tavallisten ihmisten, siis normaalikuulosten kanssa, jotka olivat ihan normaalisti itsenäisiä, huonokuuloiset ei aina välittämättä oo kauheen itsenäisiä... mä ainakin oon itsenäisempi...
Nuoret pystyvät asioimaan kaupungilla tai virastoissa itsenäisesti, mutta eivät täysin ongelmitta.
Asioinnin sujuvuutta hankaloittaa se, etteivät nuoret aina kuule, mitä myyjä tai virkailija heille sanoo. Tällöin nuoret pyytävät virkailijaa kohteliaasti toistamaan asiansa. Lyhyissä asiointitilanteissa kuten kaupan kassalla Anu ei jaksa kertoa kuulovammastaan, mutta pidemmissä keskusteluissa
opastaa virkailijaa puhumaan hänen istutekorvalleen, jotta hän kuulisi paremmin. Juhan asioidessa
erilaisissa yleisissä paikoissa virkailijoiden suhtautuminen häneen on ollut asiallista. Myös Kimmon asiointi on sujunut hyvin, vaikka kuuleminen onkin vaikeaa.
(kertonut, että istutetta on raskas käyttää)
H: eli mieluummin viittoisit, onko puhuminen vaikeampaa?
Kimmo: no en mä nyt tiedä...
H: onko kuuleminen vaikeaa?
Kimmo: on
H: kun kuuntelet istutteella, niin pitääkö silloin olla skarppina, että kuulee, eikä pysty rentoutumaan?
Kimmo: joo... jos mä tunnen hyvin sen kaverin, niin silloin kuulen hyvin, mutta tuntemattomia on vaikea kuulla
H: mitä sä sitte teet jos se kommunikointi ei suju (kavereiden kanssa), että ne ei ymmärrä tai... yritätsä
selittää uudestaan ja uudestaan ja?
Juha: sillä tavoin ja sit että voitko selittää vähän tarkemmin, että ymmärrän paljon paremmin
H: jaksaako ne sitte selittää?
Juha: ei, ne varmaan sanoo et emmä jaksa
Musiikki mielletään monesti kuulevien etuoikeudeksi, vaikka musiikista nauttiminen ja sen parissa
harrastaminen kuuluu myös monen kuuron elämään. Anu, Juha ja Kimmo ovat tutustuneet musiikin maailmaan jo ennen istuteleikkausta, mutta leikkauksen jälkeen musiikki on alkanut kiinnostaa heitä enemmän.
H: onko musiikki sulle tärkeetä?
Anu: on. mä kuuntelen paljon musiikkii... mulla on mp3-soitinkin... se on sillä lailla valmis, että vähän
karaokemaisesti pystyy laittaa laulun sanoja, lukemaan niitä sanoja, oppii siinä
-H: entä ennen leikkausta, pystyistkö kuuntelee musiikkia?
Anu: mä taisin sanoo sillon ihan pienenä, että mä en pidä musiikista, ennen leikkausta, että mä en pidä
musiikista... mä olin niin ahdistunu, että mä en saanu mitään selvää, se oli yksittäistä mökää vaan
H: kuunteletko sä musiikkia?
Juha: joo... päivittäin kuuntelen musiikkia
H: entä istutetta ennen, kuuntelitko musiikkia?
Juha: oon mä, mutta kuulin vähän pienesti
H: kuuletko sä nyt myös sanoja?
Juha: joskus mä kuuntelen sanoja
H: onko niitä vaikea kuulla?
Juha: on mun mielestä
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Musiikki kuuluu myös Juhan päivittäiseen elämään. Hän kuunteli musiikkia myös ennen istutetta, mutta ei silloin kuullut kovin hyvin. Laulun sanojen kuuleminen on Juhalle vieläkin haastavaa,
mutta se ei ole musiikki-innostusta vähentänyt. Kimmo puolestaaan ei koe musiikkia kovinkaan
tärkeäksi tai läheiseksi. Hän ei kuuntele musiikkia, vaikka musiikkia nykyään kuuleekin. Laulun
rytmin hän kuulee hyvin, mutta laulun sanoja ei. Kun Kimmolta kysytään, eikö hän pidä musiikista, hän kohauttelee olkapäitään, ja kertoo sen olevan kuitenkin ”ihan mukavaa, mutta...”. Tämän
tarkemmin Kimmo ei mieltymyksiään perustele. Musiikilla ei juuri tuntuisi olevan merkitystä hänen elämässään.

Ristiriitaisia ajatuksia
Skutnabb-Kankaan (1988) mukaan kahden eri kulttuurin käyttäytymisjärjestelmät voivat olla ristiriidassa keskenään ja aiheuttaa siten hämmennystä identiteettiään muodostavalle nuorelle. Vanhemmat voivat huomaamattaan aiheuttaa istutetta käyttävälle nuorelle paineita harjoitella kuulemista
ja puhumista. Nuoret saattavat myös itse asettaa itselleen liian optimistisia tavoitteita kuulevien
yhteisöön sosiaalistumiselle. Nämä tavoitteet ja paineet ovat usein ristiriidassa kuurojen yhteisön
jäsenten ajatusten ja toiveiden kanssa. Lapset ja nuoret ovat yllättävän tarkkaavaisia ja aistivat herkästi – ehkä aikuisten huomaamatta – istutekeskusteluun liittyviä tunne- ja arvolatauksia. Huomatessaan muiden ihmisten suhtautumisen lapset alkavat ehkä hävetä istutettaan ja vältellä sellaisten
ihmisten seuraa, jotka eivät hyväksy istutetta. Kavereiden, asiantuntijoiden, kuurojen yhteisön, vanhempien ja nuorten omat ajatukset istutteesta voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia ja ristiriitaisia.
Jotkut kuurojen yhteisön jäsenet määrittelevät melko ahtaasti identiteetin, joka kaikkien yhteisön
jäsenten tulisi jakaa (Lyyra 2005, 77). Tällöin vaarana on, ettei erilaisuutta hyväksytä yhteisöön,
vaan ihmiset jaetaan identiteeteiltään ”meihin” ja ”niihin”. Valmiiksi asetetut identiteetin raamit
määrittelevät, kuka sopii yhteisön jäseneksi ja kuka ei. (Pietikäinen ym. 2002, 11; Soronen 1997,
14.) Istute on yksi erilaisuutta aiheuttavista seikoista, joka saattaa rajata istutetta käyttävät henkilöt
kuurojen yhteisön ja kulttuurin ulkopuolelle. Kimmo on kokenut istutteen aiheuttavan ihmetystä
kuurojen yhteisössä. Kimmon kaverit ovat viittomakielisiä, joten heidän mielipiteensä ja istutteeseen liittyvät kommenttinsa ovat todennäköisesti vaikuttaneet Kimmoon. Hän suhtautuu istutteeseen negatiivisesti ja pohtii myös tarkasti, millaisissa tilanteissa hän käyttää istutetta ja millaisissa
tilanteissa on parempi jättää se kotiin.
H: kuvitellaan, että on joku nuorten leiri, jonne kuurot nuoret tulevat viikonlopuksi... onko sulla silloin
istute mukana?
Kimmo: ei!
H: eli laitat sen taskuun tai kassiin ja sit vasta saavut paikalle?
Kimmo: joo
H: entä jos vahingossa unohtaisit istutteen päähän, mitä muut siihen tuumaisivat?
Kimmo: ne ihmettelis varmaan, että miks sulla on toi
H: miltä susta tuntuis ku muut ihmettelis?
Kimmo: vähän pahalta
H miksi?
Kimmo: en tiedä
H: vaikuttaako sellaisten ihmisten, jotka istutetta ihmettelevät, ajatukset ja mielipiteet sinuun?
Kimmo: kyllä ne vaikuttaa, olisin mieluummin käyttämättä istutetta
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Myös Juha epäröi aluksi istutteen käyttämistä, sillä hän pelkäsi kavereiden suhtautumista häneen
SI-leikkauksen jälkeen. Juha ei kuitenkaan mainitse, olivatko kaverit sanoneet jotain negatiivista
istutteeseen liittyen. Pelot saattoivat myös syntyä yleisestä voimakkaasta istutekeskustelusta, jossa
viittomakieliset puolustavat omaa kieltään, kulttuuriaan ja identiteettiään. Näin ollen Juha ehkä
luuli kuurojen ja huonokuuloisten kavereidensakin suhtautuvan istutteeseen kielteisesti. Hän kertoo kuitenkin helpottuneena, että kontaktit kuuroihin ja huonokuuloisiin kavereihin ovat pysyneet
ennallaan.
H: sitten... oliko mitään eroa... kavereille siitä että sä sait istutteen, niin muuttuko mikään kavereitten
kanssa, vai jatkuko samanlaisena vaan?
Juha: ku mä sain istutteen niin tuntu vähän erilaiselta, en saisikaan kavereita, mut kyllä mä sain! mulla
olikin omat kaverit jatkuvasti
H: eli sä pelkäsit, että kaverit ei halua sinua ku-Juha: (keskeyttää) niin!
H: sitte kaikki....
Juha: (keskeyttää) suju

Ikätovereiden merkitys
Identiteetti kehittyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Identiteetti ei ole kuitenkaan pysyvä, vaan
se rakentuu ja muuttuu uudelleen ihmisten välisessä kanssakäymisessä. (Saaristo & Jokinen 2004,
60–62.) Sosiaaliset suhteet ja kaveripiiri ovatkin merkittävä tekijä nuoren identiteetin muotoutumisessa. Kuulovammaisella nuorella on harvoin naapurustossa kuulovammaisia kavereita, joten he
ovat tekemisissä kuulevien ikätovereiden kanssa ja vertaavat itseään heihin. Kuitenkin olisi äärimmäisen tärkeää, että nuoret näkisivät myös muita kuulovammaisia nuoria, joihin itseään peilaamalla he voisivat rakentaa kuulovammaisen nuoren identiteettiä tuntematta itsensä aina erilaiseksi
(Jokinen 2002, 86).
Anun, Juhan ja Kimmon naapurustoissa ei asu muita kuulovammaisia nuoria. Vertaisten tapaaminen vaatii matkustamista, joten arkipäivisin tapaamiset eivät yleensä onnistu. Viikonloput ja
lomat ovatkin oivallisia aikoja ystävien tapaamisille. Kimmon kotikaupungissa asuu kaksi kuulovammaista nuorta, joita hän toisinaan tapailee. Kimmolla on kotikaupungissaan myös muutama
kuuleva kaveri. Heidän kanssaan Kimmo kommunikoi puhumalla, sormittamalla tai muutamilla
viittomilla. Kavereiden puheesta Kimmo on tottunut saamaan selvää, mutta käyttää silti kaikkein
mieluiten viittomia.
H: kuinka nämä kuulevat kaverit, osaavatko he viittoa?
Kimmo: yksi naapuri tuossa osaa viittoa vähän, ja sormittaa... muut ei viito
H: no kuinka sä kommunikoit heidän kanssaan?
Kimmo: yks osaa sormittaa ja muiden kanssa puheella kommunikoidaa
H: onko sun vaikea ymmärtää niitä kavereita, jotka puhuvat?
Kimmo: eiiii...
H: onko sun mielestä sun kuulovamma vaikuttanu sun kaveripiirin muotoutumiseen tai harrastuksiin?
Anu: mä luulen, että jotkut ihmiset ei aina uskalla tulla puhumaan mulle koulussa... tai jos mä yritän
keskustella niille niin siitä ei tuu kauheesti puhuttavaa.. ne vähän pelkää vaikka miten suhtautua minuun... niin mä ainakin päättelisin...
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Kimmo nauttii koulupäivistä viittomakielisen seuran vuoksi. Hän tapaisi mielellään tovereitaan
myös koulun ulkopuolella, mutta se ei pitkien välimatkojen vuoksi ole mahdollista. Myös Kimmon
koulupäivät ovat yli tunnin koulumatkan vuoksi pitkiä, eikä harrastusten ja koulutehtävien lisäksi iltoihin enää juuri muuta mahdukaan. Yksi toive Kimmolla kuitenkin kavereihin liittyen olisi:
H: haluaisitko jonkun asian olevan paremmin?
Kimmo: en... tai oikeestaan... ois kiva jos (viittomakieliset) kaverit asuis vähän lähempänä
Juhan ystäväpiiri on muotoutunut peruskoulun aikana ja siihen kuuluu kuuroja, huonokuuloisia
ja istutteen käyttäjiä. Nyt kun Juha ei enää opiskele kuulovammaisten koulussa, hänen on pyydettävä vanhemmilta kyytiä mennessään tapaamaan kavereitaan. Toisinaan Juha saattaa pyytää kuulovammaista kaveriaan mukaan johonkin liikuntaharrastukseensa. Kotikunnassa Juhalla on ollut
kuulevia kavereita, mutta hän on halunnut katkaista välinsä heihin jouduttuaan sanojensa mukaan
pahoille teille heidän seurassaan. Nyt Juha on tyytyväinen kaveripiiriinsä. Kaverit ovat mukavia ja
heitä on riittävästi. Juhan mielestä kaverisuhteissa ei ole mitään merkitystä sillä, onko kaveri kuuro, huonokuuloinen, kuuleva vai istutteen käyttäjä.
H: niistä kavereista vielä kysyn, että onko sillä niinku väliä että onko ne kuuroja, istutteen saaneita, huonokuuloisia vai kaikki yhdessä sekaisin?
Juha: kaikki kaverit on sekaisin, kuulovammaiset... eiku istutteen...implantin saaneet, huonokuuloiset
ja sitte vielä kuurot
H: kuinka te kommunikoitte sitte?
Juha: implanttikavereiden kanssa kommunikoi puhu...puh...puheella ja sitte huonokuulosten kans puheella, joskus tukiviittomia, mutta puheella

Sisäkorvaistutteen vaikutus nuorten identiteettiin
Sumen (2008, 151–152) haastattelemat istutetta käyttävien lasten vanhemmat olivat yllättyneitä
siitä, että heidän lapsensa olivat jo 6–7-vuotiaina alkaneet hahmottaa minäkuvaansa ja identiteettiään. Lapset olivat huomanneet olevansa erilaisia kuin muut ympärillä olevat ihmiset ja esittäneet
vanhemmilleen kysymyksiä kuulosta, kuuroudesta ja tulevaisuudesta. Identiteettipohdintojen lisäksi vanhemmat olivat huomanneet lastensa itsetunnon vahvistuneen SI-leikkauksen jälkeen. Terve
itsetunto tukeekin identiteetin muotoutumista ja rohkaisee lasta kokeilemaan uusia asioita. Myös
Mäkelän (2007, 57, 81) tapaustutkimuksessa istutetta käyttävä oppilas oli pohtinut minuuttaan varsinkin ensimmäisen kouluvuoden aikana. Haastattelussa hän identifioi itsensä kuuroksi. Istutetta
käyttävälle lapselle on tärkeää antaa lupa ja mahdollisuus pohtia minuuttaan, ja erilaisuutta olisi
hyvä käsitellä myös koko ryhmän kesken.
Tämän tutkimuksen perusteella kouluvalinta vaikuttaa ainakin osittain sisäkorvaistutetta käyttävän
lapsen ja nuoren identiteetin kehittymiseen (ks. myös Sume 2008, 155). Kuulovammaisten koulua
käyneet nuoret, kuten tämän tutkimuksen Kimmo, ovat päässeet jo lapsena osaksi kuurojen yhteisöä, ja heille on kehittynyt kuuron henkilön identiteetti. Viittomakielen käyttäminen kuuluu olennaisesti heidän identiteettiinsä. Juhan koulussa viittomakielisten oppilaiden osuus on ollut huomattavasti pienempi kuin Kimmon koulussa, joten osittain ehkä tästä syystä kuurojen kulttuuriin
samastuminen ei ole ollut Juhalle automaattista. Juha käyttää kotikielenään viitottua puhetta ja
suhtautuu kuuroihin neutraalisti. Koulutovereiden kanssa Juha kommunikoi yleensä puheella. Hän
pystyy kuulemaan kavereiden puhetta ollessaan kasvotusten heidän kanssaan, mutta monet keskustelutilanteet ovat liian vauhdikkaita Juhan seurattavaksi. Juha on saanut koulusta uusia kavereita,
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mutta he eivät jaksa aina hidastaa puhettaan Juhan vuoksi. Tulkkaustakaan ei ole aina saatavilla,
sillä Juhalla on tulkki käytettävissään vain kahtena koulupäivänä viikossa.
H: tuntuuko susta että kuulovammasta on ollu haittaa sun harrastuksille tai kaveripiiriin... onko ollu vaikea saada kavereita jos on ollu vaikea kommunikoida tai...?
Juha: kuulevien kanssa on vaikeeta kommunikoida
H: harmittaaks sua sitte jos ne ei ymmärrä kaikkea tai sinä et ymmärrä?
Juha: joskus mua harmittaa
Kommunikointitapa näyttää viitoittavan istutetta käyttävän lapsen ja nuoren kouluvalintaa, ja kouluvalinta vaikuttaa osaltaan nuoren identiteetin muotoutumiseen. Anu vaihtoi kaksi kertaa koulua
sen mukaan, millainen hänen kuulotasonsa ja kommunikointitapansa oli. SI-leikkaus mahdollisti myös Juhan siirtymisen yleisopetuksen pariin. Anu ja Juha ovat opiskelleet sekä kuulevien että
kuulovammaisten parissa ja ovat identiteetiltään huonokuuloisia. Kimmo erityiskoulua käyvänä
nuorena identifioi itsensä kuuroksi.
Yleisopetuksen koulussa viittomakielisen tai huonokuuloisen identiteetin muodostuminen on monimutkaisempaa, sillä istutetta käyttävä nuori peilaa itseään kuuleviin ikätovereihinsa. Koulunsa
ainoana huonokuuloisena tai kuurona oleminen voi aiheuttaa istutetta käyttävälle nuorelle epäonnistumisen tunteita, mutta onnistunut integraatio voi myös vahvistaa nuoren minäkuvaa pärjäävänä ja osallistuvana ihmisenä. Anulle yleisopetuksen koulussa opiskeleminen merkitsi alaluokilla
eristäytymistä koulun muista oppilaista, jolloin hänestä tuli koulunsa marginaalinen oppilas. Kuulovammaisten kouluun vaihdettuaan sosiaalinen osallistuminen oli helpompaa sujuvan kommunikoinnin vuoksi. Viidennellä luokalla tehty SI-leikkaus mahdollisti Anun palaamisen yläkoulun
alkaessa takaisin yleisopetuksen pariin, jolloin Anu muuttui mielestään rohkeammaksi ja itsenäisemmäksi nuoreksi, ikätovereiltaan saadun mallin mukaisesti.
Kouluvalinnan lisäksi myös ympäristö vaikuttaa nuoren käsitykseen itsestään ja identiteetistään.
Kavereiden ja vanhempien mielipiteet sekä yleinen istutekeskustelu vaikuttavat nuorten elämään.
On luonnollista, että Kimmolla on kuuron identiteetti. Hän kommunikoi viittomakielellä, käy kuulovammaisten koulua ja samastuu kuuroihin kavereihinsa. Viittomakielisenä kuurona on helppo
olla: kaverit ovat samat kuin aina ennenkin ja kommunikointivaikeuksia ei ole. Kavereilla onkin
valtavan suuri vaikutus nuoren elämään. Kaverit mielipiteineen ovat tärkeitä myös Kimmolle, ja
Kimmo ei halua erottua heistä. Kuurojen kavereiden parissa ja kuurojen yhteisössä toimiessaan
Kimmo välttää puhumista ja istutteen käyttämistä, sillä hän pelkää ehkä leimautuvansa yhteisössä
istutteensa vuoksi erilaiseksi.
H: häpeätkö sä käyttää istutetta?
Kimmo: joo
H: haluaisitko sä piilottaa istutteen?
Kimmo: haluaisin
H: haluatko sä piilottaa istutteen vaikka sillon kun kommunikoit kuurojen kanssa?
Kimmo: kuurojen kanssa mä en käytä istutetta... viiton vaan
H: eli kuurojen parissa kun olet, niin laitat istutteen vaikka taskuun?
Kimmo: joo
H: entä onko sulla istute silloin kun olet huonokuuloisten tai kuulevien kanssa?
Kimmo: on
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H: miksi susta tuntuu hankalalta käyttää sitä istutetta?
Kimmo: tuntuu jotenkin erilaiselta, kun on istute. muilla ei oo mitään ja sit mulla on. ihmisiä ihmetyttää
Kimmon tavoin myös Juha oli huolissaan kuurojen ja huonokuuloisten kavereidensa suhtautumista
häneen SI-leikkauksen jälkeen. Pelot olivat kuitenkin turhia, sillä Juhan asema kaveripiirissä pysyi
ennallaan SI-leikkauksesta huolimatta. Juha pystyy nyt kuulemaan ja puhumaan tuttujen henkilöiden kanssa, mutta uusissa tilanteissa puheella kommunikointi on vielä hankalaa. Siitä huolimatta
Juha korostaa haastattelussaan puheen ja kuulemisen merkitystä elämässään. Tällainen puhe on
ristiriidassa Juhan sosiaalisen elämän ja tulevaisuuden suunnitelmien kanssa. Tämä saattaa kuvastaa Juhan epävarmuutta itsestään. Juha ei välttämättä osaa erottaa omia ajatuksiaan ja toiveitaan
muiden toiveista ja mielipiteistä, vaan toimii niin kuin muut haluaisivat hänen toimivan. On myös
mahdollista, että epävarmuuden sijaan Juhan ristiriitaiselta vaikuttava puhe tarkoittaakin sitä, että
Juha muuttaa käyttäytymistään sen mukaan, kenen kanssa on tekemisissä. Kuulevien kanssa kommunikoidessaan Juha haluaa kommunikoida puheen ja kuulon avulla harjoitellakseen vielä keskeneräisiä taitojaan. Huonokuuloisten ja kuurojen kanssa toimiessaan Juha viittoo ja käyttäytyy
ehkä muutenkin huonokuuloisen identiteetille sopivalla tavalla. Juhalla on useita rooleja, joita hän
käyttää kuulevien ja kuurojen kulttuurin välillä toimiessaan. Tällainen toiminta antaa viitteitä Juhan kaksikulttuurisesta identiteetistä.

Pohdinta
Anu, Juha ja Kimmo kertoivat samastuvansa huonokuuloisten ja kuuron ryhmään, he eivät juurikaan puhuneet sisäkorvaistutetta käyttävän henkilöiden ryhmästä. Anu ja Juha käsittivät sekä kuulokojetta että istutetta käyttävien henkilöiden olevan huonokuuloisia. Tarkempiakin erotteluja nuorten kielenkäytöstä voidaan havaita. Juha kertoo kuuluvansa ”huonokuuloisiin, istutteen käyttäjiin”.
Pilkku huonokuuloisten ja istutetta käyttävien välissä (eli hengähdystauko puheessa) saattaa viitata
siihen, että Juha mieltää ne samoiksi asioiksi (istutetta käyttävä eli huonokuuloinen) tai siihen, että
huonokuuloisen identiteetti jakautuu vielä alaryhmiin sen perusteella, käyttävätkö henkilöt istutetta vai kuulokojetta. Jälkimmäisen määrittelyn mukaan Juha olisi istutetta käyttävä huonokuuloinen. Anu puhuu koulukavereistaan nimityksillä ”normaalikuuloinen” ja ”tavallinen ihminen”. Tavallisen ihmisen vastakohtana voitaisiin ajatella käytettävän nimityksiä epätavallinen tai erilainen.
Anu saattaa ehkä kokea itsensä erilaiseksi, sillä luokittelee itsensä huonokuuloiseksi, mutta erottelee kuitenkin vielä kojetta käyttävien huonokuuloisten olevan niitä ”tavallisia huonokuuloisia”.
Tällainen erottelu kuulevien ja kuulovammaisten sekä kojetta ja istutetta käyttävien henkilöiden
välillä kuvaa Anun identiteettiä hieman enemmän kuin pelkkä termi huonokuuloinen. Anu identifioituu hyvästä kuulo- ja puhekyvystään huolimatta huonokuuloisiin, mutta koska hän erottaa
istutetta käyttävät henkilöt kojetta käyttävistä huonokuuloisista, voitaisiin istutteen nähdä olevan
osa hänen identiteettiään. Varsinaisesta istutetta käyttävän henkilön identiteetistä tuskin voidaan
puhua, koska Anu ole juuri tekemisissä muiden istutetta käyttävien henkilöiden kanssa. Anu, Juha
ja Kimmo ovat tavanneet muita istutetta käyttäviä lapsia tai nuoria, mutta sisäkorvaistutetta käyttävien ryhmä on kuitenkin vielä niin pieni, ettei heitä juuri Anun, Juhan ja Kimmon elinpiirissä ole.
Sisäkorvaistutetta käyttäviä henkilöitä on maassamme vielä niin vähän, ettei heitä ainakaan tämän
tutkimuksen mukaan voida kutsua sosiaalisesti järjestäytyneeksi ryhmäksi.
SI-leikkaus on tunteita herättävä aihe, koska kuuroutta sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkastelevien henkilöiden mielestä SI on uhka heidän kielelleen ja kulttuurilleen (ks. Kermit 2008). Yhteisön
jäsenmäärä vähenee, sillä syntymäkuuron lapsen äidin- tai ensikieli on yhä harvemmin viittoma-
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kieli. Viittomakielen käytön väheneminen on uhka myös viittomakielisen yhteisön pysyvyydelle ja
jatkuvuudelle. Tämän vuoksi osa kuurojen yhteisön jäsenistä suhtautuu istutteeseen ja vanhempien tekemään leikkauspäätökseen hyvinkin arvostelevasti (Sume 2008, 154). Lapset ja nuoret ovat
yllättävän tarkkaavaisia ja aistivat herkästi – ehkä aikuisten huomaamatta – istutekeskusteluun liittyviä tunne- ja arvolatauksia. Huomatessaan muiden ihmisten suhtautumisen lapset alkavat ehkä
hävetä istutettaan ja vältellä sellaisten ihmisten seuraa, jotka eivät hyväksy istutetta. Ihmisten suvaitsemattomuus ja ennakkoluuloisuus vaikuttavat väistämättä istutetta käyttävän lapsen minäkuvaan, itsetuntoon ja identiteettiin.
Kimmoa häiritsee istutteessa eniten se, että ihmiset huomaavat istutteen. Se taas saa Kimmon tuntemaan itsensä erilaiseksi ja ehkä häpeämäänkin istutettaan. Kimmon ajatukset istutteesta tuntuvat
ristiriitaisilta. Päällimmäiseksi jää kuva, että hän inhoaa istutettaan ja syyttää vanhempiaan siitä, että
se on leikattu hänelle. Kuitenkin ilmenee, että hän on iloinen istutteen tarjoamista mahdollisuuksista. Vaikka Kimmo korostaakin haluaan elää viittomakielisenä nuorena ilman istutetta, myöntää
hän haluavansa oppia puhumaan paremmin. Istutteen mahdollistaman kuulon ja puheen avulla
hän myös oppii paremmin koulussa. Hänellä on myös mahdollisuus harrastaa kuulevien kanssa ja
asioida itsenäisesti. Kun Kimmoa pyydetään istutteen positiivisten vaikutusten jälkeen kertomaan
istutteeseen liittyvistä negatiivisista puolista, hän ei yllättäen osaakaan mainita mitään.
Istutteen hyödyistä huolimatta kuulolaite olisi ollut Kimmon mielestä varsin riittävä apuväline.
Kimmo ei mielestään tarvitse istutetta ja siitä on vain haittaa. Se on turha, häiritsevä kapistus, jota
on inhottava käyttää. Ja kaikki tämä on vanhempien syytä. Vikaa on myös niissä ihmisissä, jotka
jäävät tuijottamaan istutetta tai erehtyvät jopa kysymään siitä jotain. Suurin osa istutteeseen liittyvistä negatiivisista ajatuksista tuntuu johtuvan siitä, että istute on näkyvä osa Kimmoa ja se leimaa
hänet erilaiseksi. Ihmiset ovat kiinnostuneita istutteesta ja Kimmo onkin joutunut kertomaan uteliaille ihmisille istutteesta. Kuulokoje on myös monelle istutetta tutumpi laite, eikä se välttämättä
herätä kovin suurta ihmetystä ihmisten keskuudessa.
Kimmo ei haluaisi erottua mitenkään muista, vaan sulautuu viittomakielisten joukkoon ottamalla
istutteen pois päästään. Myös Juhalla tuntuisi olevan samanlaisuuden paineita sosiaalisissa suhteissaan. Kavereiden hyväksyntä on Juhalle tärkeää, sillä hän pelkäsi, ettei häntä istuteleikkauksen
jälkeen enää hyväksytä kavereidensa joukkoon. Mikään ei kuitenkaan istutteen myötä ole kaveripiirissä muuttunut. Vaikka Juha on oppinut puhumaan, on kuulevien joukkoon pääsy vaikeaa. Huonokuuloinen saattaa kuulovammaa hävetessään yrittää olla kuten kuuleva, ja tämä taas voi aiheuttaa epävarmuutta nuoren käyttäytymiseen (Lehtoranta 1995, 86–87).
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