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ABSTRACT 
 
 
Jenni Kytömäki. Peer support for parents of children with intellectual disabilities. 
56 p., 2 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2014.  
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, 
Option in Social Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services.  
 
 
The purpose of the thesis was to study the reasons behind parents of children 
with intellectual disabilities’ attendance to peer evenings, and their satisfaction 
and wishes regarding them. The aim of the thesis was to produce information 
about how to better respond to families’ needs and improve the content of the 
peer evenings. The thesis was made in cooperation with the Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 organisation, which organized the peer evenings. 
 
The thesis was a qualitative study. The data were collected with questionnaire 
made for the parents of children with intellectual disabilities attending the peer 
evenings in the autumn 2013. There were seventeen respondents. The data were 
analyzed through inductive content analysis. 
 
The results of the thesis showed that parents got social and informational support 
from the peer evenings. Especially offered childcare, presence of peer support 
and peer relations, and parents mutual conversations including advices and 
topical subjects were the reasons behind parents’ attendance to peer evenings. 
The parents were satisfied with peer evenings, and they did not have major 
wishes for changes. There were small wishes for changes in peer evenings’ time 
and content. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Lapsen kehitysvammaisuus selviää joko raskausaikana, pian synnytyksen jäl-

keen tai lapsen varhaisvuosina. Vanhempien ensireaktio lapsen vammaisuuteen 

voi olla järkytys tai kriisi. Tietoon ei juuri kukaan vanhempi voi valmentautua etu-

käteen ja vanhempien valmiudet käsitellä lapsen vammaisuutta ovat hyvin yksi-

löllisiä. Lapsen kehitysvammaisuus aiheuttaa muutoksia vanhempien elämään ja 

rooleihin. Saman kokeneiden tuki on tärkeää hämillään oleville vanhemmille, ja 

vanhemmat kaipaavat usein sekä tiedollista että emotionaalista tukea selvitäk-

seen vammaisuuden aiheuttamista uusista haasteista. Vertaistoiminta mahdollis-

taa tiedon ja kokemusten vaihtamisen sekä vertaisuuden kokemisen toisten sa-

massa tilanteessa olevien kanssa. (Maijala 2004, 114; Kaski, Manninen & Pihko 

2009, 26, 276–278; Karasavvidis ym. 2011, 29; Nylund 2005, 198–199.) Mahdol-

lisista haasteista huolimatta kehitysvammainen lapsi tuottaa vanhemmilleen en-

nen kaikkea paljon ilon aiheita ja vanhemmuuden onnea (Honkanen 2005, 236). 

 

Opinnäytetyöni aihe on noussut Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n tarpeesta 

kehittää heidän kehitysvammaisten lasten perheille suunnattua vertaistoimin-

taansa, Kaakon kammaria. Vertaistoiminnan asiakasryhmässä on ollut meneil-

lään sukupolven vaihdos ja toiminnan vetäjä haluaa selvittää, minkälaisia odo-

tuksia ja toiveita vanhemmilla on sekä mikä saa heidät osallistumaan vertaisiltoi-

hin. Toiveena on saada myös selville, millainen vertaisiltojen anti on vanhemmille. 

Tutkimusongelma rajautui yhteisessä neuvottelussa Helsingin Kehitysvammatuki 

57 ry:n yhteyshenkilöiden kanssa toukokuussa 2013 ja opinnäytetyö toteutettiin 

kyselytutkimuksena syksyn 2013 aikana Kaakon kammarin vertaisilloissa. 

 

Olen työskennellyt yli kaksi vuotta Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:ssä lasten-

hoitajana perheissä, joissa lapsella on kehitysvamma, ja halusin tehdä yhteis-

työtä työnantajani kanssa opinnäytteeseen liittyen. Työssäni olen nähnyt niiden 

perheiden arkea, joihin on syntynyt kehitysvammainen lapsi, ja minua kiinnostaa 

vanhempien kokemus aiheesta ja vertaistoiminnasta. Erityisesti alle kouluikäisten 

kehitysvammaisten lasten vanhempien kokemus vertaistoiminnasta kiinnostaa, 

sillä suoritan lastentarhanopettajan virkakelpoisuutta, ja toivon tulevaisuudessa 
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työskenteleväni lasten ja heidän perheidensä parissa. 

 

Opinnäytetyötäni varten olen perehtynyt teoriaan kehitysvammaisten lasten per-

heistä, vanhemmuudesta ja vertaistoiminnasta sekä tutkimuksen suunnittelusta 

ja toteutuksesta. Opinnäytetyöni teoriaosuudessa keskityn käsittelemään alle 

kouluikäisten kehitysvammaisten lasten perheitä ja tuon esille varhaiserityiskas-

vatuksen näkökulmaa muun muassa vanhemmuutta tukevana palveluna. Opin-

näytetyöni kasvattaa tutkimuksellista osaamistani, tietojani vertaistoiminnasta ja 

yhteistyötaitojani vanhempien kanssa. Opinnäytetyöni aihe on tärkeä, sillä sosi-

aalialan ammattilaisen tulee aina olla valmis kehittämään työtään ja työympäris-

töjään, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan entistä paremmin. 

Opinnäytetyöni antaa minulle hyvät valmiudet asiakkaiden äänen kuulemiseen ja 

esille tuomiseen. 
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2 KEHITYSVAMMAISEN LAPSEN PERHE 

 

 

2.1 Kehitysvammaiset lapset 

 

Kehitysvammaisuuteen on suhtauduttu eri tavoilla eri kulttuureissa ja eri aikakau-

sina. Ekokulttuurinen vammaisuuden määritelmä korostaa sitä, että yhteiskunnan 

asettamat esteet ja asenteet vaikuttavat siihen, että jostakin ihmisen ominaisuu-

desta tulee vammaisuutta. Vammaisuuden ja toimintakyvyn luokittelu on aina yh-

teydessä ihmisen elinympäristöön ja hänen elämäntilanteeseensa. Toimintakyky 

muotoutuu yksilön älyllisten toimintojen ja niiden rajoitusten, muiden ominaisuuk-

sien ja ympäristön kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ympäristö, jossa 

perhe elää, määrittelee, kuinka poikkeavana tai leimaavana lapsen ominaispiir-

teet nähdään. Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö voivat mahdollistaa yksilön toi-

mintakyvyn edistämisen tai toimia esteenä yksilön toimintakyvylle. Yhteiskunta, 

kulttuuri, teknologia ja elinympäristö vaikuttavat henkilön vammaisuuden ja toi-

mintakyvyn määrittelyyn sekä jokapäiväiseen elämässä selviämiseen. Esimer-

kiksi yhteiskunnan asenteet, erilaiset tukikeinot, apuvälineet ja kommunikaatiota-

van löytäminen mahdollistavat kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn edistä-

misen. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 14–15, 19; Määttä & Rantala 2010, 142; 

Kehitysvammaliitto 2012.) 

 

Vaikka ekokulttuurinen määritelmä nähdään hyväksyttynä kehitysvammaisuuden 

määritelmänä, käytetään määrittelyyn myös lääketieteellistä luokitusta ja kehitys-

vammalakia, joiden perusteella henkilö on oikeutettu tarvitsemiinsa yhteiskunnal-

lisiin palveluihin. WHO:n (World Health Organization) tautiluokitus ICD-10 mää-

rittelee älyllisen kehitysvammaisuuden tarkoittavan tilaa, jossa yksilön älyllisen 

suorituskyvyn kehitys on epätäydellinen tai estynyt. Varsinkin kognitiiviset, kielel-

liset, motoriset ja sosiaaliset taidot, jotka ilmaantuvat yleensä lapsen kehitysiässä 

ovat kehittyneet vaillinaisesti. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 16.) Henkilö, jonka 

henkinen toiminta tai kehitys on rajoittunut synnynnäisen tai kehitysiässä ilmen-

neen vian, sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla saa tarvitse-

miaan palveluita, on oikeutettu erityishuoltoon kehitysvammaisten erityishuolto-

lain mukaan (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977.) 
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AAIDD:n (The American Association on Intellectual and Developmental Disabili-

ties) määritelmän mukaan kehitysvamma on tämänhetkisen toimintakyvyn huo-

mattava rajoitus. Ominaista kehitysvammaisuudessa on merkittävästi keskimää-

räistä matalampi älyllinen suorituskyky, johon liittyy rajoituksia kahdessa tai use-

ammassa adaptiivisessa taidossa, joita ovat kommunikaatio, itsestään huolehti-

minen, kotona asuminen, sosiaaliset taidot, yhteisössä toimiminen, itsehallinta, 

terveys, oppimiskyky, vapaa-aika ja työ. Kehitysvammaisuus ilmenee aina ennen 

täysi-ikäisyyttä. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 17, 19.) 

 

Suomessa ei ole toteutettu sellaisia väestöpohjaisia tutkimuksia, joilla saataisiin 

vertailukelpoisia esiintymislukuja kehitysvammaisuudesta. Arvioiden mukaan 

merkittävä synnynnäinen rakenteellinen poikkeavuus tai kromosomipoikkeavuus 

todetaan 2–3 vastasyntyneellä lapsella sadasta (Autti-Rämö yms. 2005, 28–29). 

Kehitysvammaisuutta arvioidaan esiintyvän yli 50 000 henkilöllä eli jotakuinkin 

yhdellä prosentilla koko väestöstä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Kelan jär-

jestelmissä on 35 000 kehitysvammaista ja kehitysvammalain perusteella palve-

luita saavia henkilöitä on noin 27 000. Puutteelliset tilastot kehitysvammaisten 

henkilöiden määrästä johtuvat osin siitä, että kaikkein vaikeimmin vammautuneet 

lapset kuolevat varhain eivätkä täten ehdi tulla erityishuollon piiriin. Lisäksi on 

suuri joukko henkilöitä, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, mutta jotka eivät 

hae erityishuollon palveluita. Tästä ryhmästä eniten on alle kouluikäisiä lapsia, 

joiden kehitysvammaisuutta ei vielä ole todettu tai sitä vasta tutkitaan. Lisäksi on 

olemassa vanhempia, jotka eivät tuo lastaan erityishuollon piiriin, vaan huolehti-

vat itse lapsestaan ilman ulkopuolista apua. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 22–

23.) 

 

Kehitysvammaisten lasten tuen tarve vaihtelee yksilöllisesti. Kehitysvammaisuus 

voi näyttäytyä yksinään tai yhdessä jonkin psyykkisen tai fyysisen tilan kanssa. 

Kehitysvammaisuuteen voi liittyä muita kehityshäiriöitä tai lisävammoja ja -sai-

rauksia, kuten puhe- ja liikuntavammat, epilepsia, autismi, mielenterveyshäiriöt ja 

haastava käyttäytyminen. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 16, 19; Linna 2004b, 

368–369.) Lapsi on aina ensisijaisesti lapsi, eikä vammainen tai sairas lapsi 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2013; Heinämäki 2004, 23). Kehitysvammai-
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nen henkilö on sisimmältään samanlainen ihminen kuin kaikki muutkin (Kehitys-

vammaliitto 2012). Diagnosoinnin tehtävänä ei ole ihmisen luokittelu, vaan ihmi-

sen terveydentilaan liittyvien tarpeiden kuvaaminen. Kehitysvammaisuutta ei tule 

koskaan käyttää henkilöä luonnehtivana yleiskuvauksena. (Kaski, Manninen & 

Pihko 2009, 16, 19.) 

 

 

2.2 Kehitysvammainen lapsi syntyy perheeseen 

 

Ensitieto lapsen kehitysvammasta selviää raskausaikana, synnytyksen jälkeen 

tai lapsen varhaisvuosina (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 26). Sikiön kromo-

somipoikkeavuus ja vaikea rakenteellinen epämuodostuma voidaan selvittää ja 

diagnosoida raskauden aikaisissa vapaaehtoisissa seuloissa. Raskauden seu-

lontatutkimusten tavoitteena on löytää sairauksia, jotka voivat uhata äidin, sikiön 

tai molempien terveyttä. Äidin verestä mitattavilla merkkiaineilla, ultraäänitutki-

muksessa tehtävällä niskaturvotusmittauksella tai näiden yhdistelmällä voidaan 

seuloa sikiön kromosomipoikkeavuuksia ja rakenneultraäänitutkimuksella muita 

rakennepoikkeavuuksia. Jatkotutkimus voidaan tehdä istukka- tai lapsivesinäyt-

teestä. Poikkeavan tuloksen saamisen merkittävyys perheelle vaihtelee yksilölli-

sesti, sillä vanhempien voimavarat ja perheen mahdollisuudet huolehtia vammai-

sesta lapsesta ovat hyvin erilaiset. Vanhempien täytyy pohtia suhtautumistaan 

poikkeavaan sikiöön ja lapseen sekä miettiä suhtautumistaan raskauden keskey-

tykseen. (Autti-Rämö yms. 2005, 24, 38–40, 112; Nuorttila 2007, 47–48.) 

 

Muiden uteliaisuus ja tiedustelut sikiöpoikkeavuudesta voidaan kokea kiusal-

liseksi. Ympäristön tuomitsevaa suhtautumista saatetaan myös pelätä. Työtove-

reiden tai ystävien onnittelut perheen lisäyksestä voivat tuntua raskaalta. Van-

hemmista voi tuntua hankalalta, jos he eivät tunne muita, kenen perheessä on 

sama tilanne. Jotkut vanhemmat kaipaavat kontaktia samassa tilanteessa oleviin 

perheisiin saadakseen tukea sekä voidakseen jakaa tunteitaan ja ajatuksiaan 

heidän kanssaan. (Maijala 2004, 70–71.) 

 

Seulontatutkimusten normaali tulos ei kuitenkaan aina takaa vammatonta lasta. 

Suurin osa synnynnäisistä poikkeavuuksista tulee ilmi vasta lapsen synnyttyä tai 
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imeväisiässä ja jotkin oireyhtymät pystytään tunnistamaan vasta lapsen myö-

hemmän kehityksen myötä. (Autti-Rämö yms. 2005, 24.) Lastenneuvolan tutki-

muksissa ja päivähoidossa seurataan lapsen kehitystä (Honkaranta 2007, 141). 

Päivähoidon työntekijöillä on velvollisuus ottaa huoli puheeksi ja viedä lapsen 

asiaa eteenpäin, mikäli heillä herää huoli lapsen kehityksestä, oppimisesta tai 

muusta vaikeudesta (Eriksson & Arnkil 2005, 21, 29). Huolen esille tuotaessa 

vanhemmilla tulee olla mahdollisuus keskusteluun ja tiedon saantiin sekä heidän 

tulee saada tarvitsemaansa ohjausta tukipalveluihin hakeutumiseksi (Heinämäki 

2004, 25). Varhaiskasvatuksessa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä 

tai lieventää varhaisella puuttumisella ja erityisen tuen avulla (Malin & Heinämäki 

2004, 48). 

 

Vaikeat kokonaiskehityksen viiveet ja aistivammat huomataan yleensä ime-

väisiässä, lievät kehitysviiveet toisella ikävuodella ja kehityksen erityisvaikeudet, 

käytöshäiriöt ja muut vammat myöhemmin leikki-iässä. Autismiriski voidaan ha-

vaita jo imeväisiässä ja diagnosoidaan yleensä 2–3 vuoden iässä. Vanhempien 

valmiudet käsitellä lapsensa kehitysvammadiagnoosia ovat yksilöllisiä, ja usein 

perhe ei ole voinut valmentautua tietoon etukäteen. (Kaski, Manninen & Pihko 

2009, 3, 28; Sarkkinen & Savonlahti 2007, 282.) 

 

Vanhempien ensireaktio sikiön poikkeamaan tai lapsen vammaisuuteen voi olla 

järkytys. Lapsen poikkeavuuteen suhtautuminen näyttäytyy raskauteen, omaan 

itseen ja perheeseen liittyvinä kysymyksinä. Ratkaistakseen poikkeavuuden he-

rättämät kysymykset, käyttää perhe henkilökohtaisia, perheen sisäisiä ja ulko-

puolisia keinoja selviytymiseen. (Maijala 2004, 114–115.) Selviytyminen voidaan 

määritellä koko ajan muuttuvaksi tiedolliseksi ja toiminnalliseksi kamppailuksi, 

jonka avulla perhe käsittelee lapsen vamman tuomia vaatimuksia (Jurvelin 2007, 

423). Uudessa tilanteessa perhe tarvitsee usein kattavaa tukiverkostoa (Manner-

heimin Lastensuojeluliitto 2013). Perheet toivovat selviytymisen avuksi tiedollista 

ja emotionaalista tukea. Hoitojärjestelmä tarjoaa siihen turvallisen, mutta seka-

van kontekstin. (Maijala 2004, 114–115.) 
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2.2.1 Kehitysvammaisen lapsen sisaruus 

 

Uuden lapsen syntyminen perheeseen vaikuttaa perheen muiden lasten elä-

mään, esimerkiksi uusina rooleina ja vanhemmilta saadun huomion määränä. 

Uuden lapsen ollessa kehitysvammainen, saattaa muutos olla suurempi ja per-

heen muut lapset jäädä vähemmälle huomiolle vanhempien keskittyessä huoleh-

timaan pienestä uudesta kehitysvammaisesta perheenjäsenestä. Vanhempien 

tulee huolehtia sisarusten tasapuolisuudesta, vaikka perheessä olisi kehitysvam-

mainen lapsi. Vaikka toisinaan osalle sisaruksista voi olla luonnollista hoivata 

vammaista sisarustaan, ei heidän kuulu kantaa liian isoa vastuuta tai aikuisen 

roolia. (Vehmanen & Vesa 2012, 7, 13.) 

 

Vanhempien lisäksi, aiheuttaa lapsen kehitysvammaisuus tiedontarpeen sisaruk-

sissakin. Alle 5-vuotiaat suhtautuvat erilaisuuteen yleensä ilman ennakkoluuloja 

ja luokittelematta ihmisiä. Tällöin riittää, että tunnelma perheessä on lämmin ja 

vanhemmat hyvinvoivia. Kouluikää lähestyvät lapset alkavat huomaamaan, että 

oma sisarus onkin toisenlainen kuin muut. Tällöin lapsen kanssa voi käydä läpi 

vammaisuutta lapsen ikätason mukaisesti ja neuvoa, mitä vastata sisaruksesta 

kysyville kavereille. Parhaassa tapauksessa kehitysvammaisen henkilön ja hä-

nen sisarustensa suhde toimii yhtenä elämän kantavista voimista läpi elämän. 

(Vehmanen & Vesa 2012, 15–16, 29.) 

 

Lasten sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen riippuu vanhempien jaksami-

sesta ja hyvinvoinnista. Se, ettei perhe jää yksin huoliensa tai tukitarpeidensa 

kanssa, edistää sisarusten hyvää oloa. Sisarusten huomatessa arjen turvallisen 

jatkuvuuden erilaisuudesta huolimatta, uskovat he luottavaisemmin mielin tule-

vaan. (Vehmanen & Vesa 2012, 9.) Koko perhe voi paremmin, kun vanhemmat 

ovat jaksavia (Saarinen 2013, 16; Engström 2006, 11). 
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2.2.2 Kehitysvammaisen lapsen vanhemmuus ja vanhemmuuden tukeminen 

 

Kun pariskunnasta tulee vammaisen lapsen vanhempia, tulee heistä ensisijai-

sesti vanhempia (Määttä 1999, 49). Vanhemmuuteen ei synnytä, vaan siihen on 

kasvettava, ja lapsen myötä perheen roolit, parisuhde ja arki muuttuvat (Hyväri-

nen 2007, 354). Vammattoman lapsen vanhemmuuden voimavaroja voivat rajoit-

taa stressi, epävarmuus vanhempana, vanhemmuuden roolin sovittaminen työn 

ja arjen välillä sekä vaikeiden tunteiden hallinta (Määttä & Rantala 2010, 66). Ke-

hitysvammaisen lapsen syntymä tuo vanhemmuuden yhtälöön vielä omat ilon ai-

heensa ja lisähaasteensa. Yleensä vanhemmat löytävät itsestään uusia voimia, 

jotka auttavat kulkemaan eteenpäin vammaisen lapsen vanhempina (THL 2012, 

56). Kehitysvammaisten lasten perheet ovat ennen kaikkea tavallisia perheitä, 

joilla on lapsen erityispiirteiden vuoksi uudenlaisia tehtäviä hoidettavanaan 

(Määttä & Rantala 2010, 142). 

 

Kehitysvammaisen lapsen syntymään ei juuri kukaan voi valmistautua, joten tieto 

vammasta voi aiheuttaa suurta surua vanhemmille (Kaski, Manninen & Pihko 

2009, 276; THL 2012, 56). Vammaisen lapsen saaminen merkitsee poikkeavuutta 

siitä perhestandardista, jota ajatellaan normaaliksi. Perhe on usein kriisissä vam-

maisen lapsen aiheuttamasta ketjureaktiosta perheen rakenteeseen. Lapsen ke-

hitysvammaisuus aiheuttaa suuria muutoksia vanhempien elämään ja rooleihin. 

(Karasavvidis ym. 2011, 22; Kaski, Manninen & Pihko 2009, 276–277.) Elämä 

kehitysvammaisen lapsen kanssa tuottaa perheelle haasteita, kun vanhempien 

tunteet, arjen sujuminen, taloudellinen tilanne, lähiverkoston suhteet ja muut elä-

mänalueet joutuvat koetukselle (Kehitysvammaisten Tukiliitto i.a). Termi kehitys-

vammaisuus voi aiheuttaa vanhemmille levottomuutta, huolta, pelkoa ja häpeää 

(Karasavvidis ym. 2011, 22). 

 

Kehitysvammaisen lapsen vanhemmuus sisältää vahvistumista ja kuormitusta. 

Vahvistumiseen kuuluu hyväksyminen, kasvaminen ja iloitseminen arjen sujumi-

sesta sekä lapsen kehityksestä. Kuormittumiseen kuuluu surutyön käynnistymi-

nen, arjen sujumattomuuden kokeminen sekä lapsen kehityksen erilaisuuden ko-

keminen. (Romakkaniemi 2012, 2.) Ekokulttuurisen teorian mukaan ympäristö 

vaikuttaa perheen tilanteeseen vahvistavina tai kuormittavina tekijöinä (Määttä & 
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Rantala 2010, 168). Lapsen vammaisuus voi olla perheelle arka ja kuormittava 

asia. Vanhemmille voi olla haasteellista kohdata muiden ihmisten negatiiviset 

asenteet ja ymmärtämättömyys lapsen vammaa kohtaan. Vanhemmat voivat ko-

kea itsensä myös eristetyiksi sosiaalisesta kanssakäymisestä muiden vanhem-

pien kanssa. Vanhempien jatkuva varuillaan olo vammaisen lapsen vuoksi on 

raskasta. Lisäksi vanhemmat eivät välttämättä saa tarvitsemaansa tukea ammat-

tilaisilta, vaan joutuvat usein taistelemaan taatakseen lapsensa oikeudet ja hoi-

don eri viranomaisverkostoissa. (Linna 2004a, 293; Jones & Passey 2004, 39.) 

 

Vanhempien kokemus kehitysvammaisesta lapsestaan voi olla ristiriitainen, ja 

vanhemmat voivat kokea hämmennystä omien tunteidensa variaatioista. Kehi-

tysvammaisen lapsen vanhemmuuteen voi liittyä katkeruuden tunteita, jotka 

usein hellittävät vanhemman saadessa tilaisuuden kertoa kokemuksistaan. Ilman 

tarvitsemaansa tukea, voi tunteiden ristiriitaisuus johtaa vanhemman mielenter-

veyttä vaarantaviin ongelmiin. Vanhemmilla tuleekin olla mahdollisuus käydä läpi 

omia ristiriitaisia tunteitaan ja muita kokemuksiaan jonkun kanssa. Vanhemmille 

voi tuoda voimavaroja toisten vammaisten lasten vanhempien kanssa keskuste-

lusta. Vanhempien selviytymistä voi parantaa kokemusten jakaminen samanlai-

sessa tilanteessa olevien äitien kanssa. (Tonttila 2006, 101, 103–104, 109, 130, 

132–133.) 

 

Vammaisen lapsen käyttäytymisen ongelmilla on löydetty olevan suora yhteys 

vanhempien stressin syntymiseen. Vammaisen lapsen ongelmallinen käytös, yli-

määräiset tarpeet ja sopeutumattomuus vaikuttavat olevan suurimmat syyt van-

hempien kokemaan stressiin. Jokapäiväinen selviytyminen lapsen hoidosta voi 

olla vanhemmille stressaavaa, sillä ongelmallisesti käyttäytyvän lapsen kasvatta-

minen on erityisen haastavaa. Lisäksi ne vanhemmat, joiden lapsen kehitysvam-

man diagnoosi on epäselvä tai sitä ei tunnisteta, kokevat yleensä enemmän 

stressiä. (Karasavvidis ym. 2011, 25–26.) 

 

Perheen sopeutumiskyky, yhtenäisyys, myönteisyys ja sosiaalisen tuen käyttö 

vaikuttavat vanhempien kokeman stressin määrään (Jones & Passey 2004, 41–

42). Vanhemmat voivat kokea surua, häpeää ja syyllisyyden tunnetta saades-

saan tietoonsa lapsen kehitysvammadiagnoosin. Avuttomuus tuntemattoman 



14 
 

edessä voi kasvattaa vanhemman negatiivisia tunteita. Saman kohtalon kokenei-

den neuvonta ja tuki voivat toimia merkittävänä voimavarana hämillään oleville 

vanhemmille. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 277–278.) Sosiaalinen tuki auttaa 

vanhempia vähentämään kokemaansa stressiä. Vanhemmat voivat tarvita tukea 

pystyäkseen puolustamaan itseään kehitysvammasta aiheutuvia tuskallisia tun-

teita vastaan ja hallitakseen mielipidettään lapsensa vammaisuudesta. (Karasav-

vidis ym. 2011, 29.) On tärkeää tukea vanhempia hyväksymään lapsensa vam-

maisuuden ja selviytymään eteenpäin. Yksi ratkaisu vanhemmuuden tukemiseen 

on vertaisryhmätoiminta ja vertaistuki (Pietilä-Hella 2010, 60). Vertaistoiminta tar-

joaa väylän vanhemmille keskustella toisten vanhempien kanssa ja kuulla koke-

muksia muiden perheiden arjesta ja lapsen mahdollisista tulevaisuuden näky-

mistä. 

 

Kehitysvammaisen lapsen vaikutuksesta perheen elämään ja vanhempien tuki-

keinoista on erilaisia teoriamalleja. Psykodynaamisen mallin mukaan lapsen 

vammaisuus heikentää vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä synnyttää 

vanhempien tunne-elämään säröjä, kuten vihamielisyyttä, surua, syyllisyyttä ja 

kieltämistä. Mallin mukaan apua perheen tilanteeseen saadaan vanhempien 

emotionaalisella tuella, jonka tavoitteena on saada vanhemmat hyväksymään 

lapsensa vammaisuus. Psykososiaalisen mallin mukaan vanhemmat voivat ko-

kea surua vammaisen lapsen johdosta sekä stressiä että yksinäisyyttä heikosti 

toimivan palvelujärjestelmän vuoksi. Malli esittää ratkaisuksi vanhemmille suun-

natun lapsen vammaisuuteen ja palveluihin liittyvän neuvonnan ja tiedon jakami-

sen sekä vertaisryhmiin osallistumisen. Funktionalistisen mallin mukaan vammai-

nen lapsi vaikuttaa negatiivisesti jo pelkällä olemassaolollaan koko perheen toi-

mintaan. Kuitenkin riittävän yhteiskunnallisen tuen avulla perhe-elämä voi vakiin-

tua sujuvaksi. (Määttä & Rantala 2010, 140–142; Määttä 1999, 28–33, 36–37.) 

 

Edellä mainitut mallit, eli psykodynaaminen, psykososiaalinen ja funktionalistinen 

malli, näyttäytyvät yleensä ammattilaisten puheessa huomion kohdistamisena 

vanhempien negatiivisiin tunnereaktioihin (Määttä & Rantala 2010, 142–143). 

Ammattilaisella on merkittävä rooli siinä, miten hän kohtaa kehitysvammaisen 

lapsen perheen. Näkeekö ammattilainen perheen vanhemmat vain järkytyksestä 
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lamautuneena yksikkönä, vai voimavaroja ja asiantuntemusta omaavina hetero-

geenisinä yksilöinä? Vanhemmat kokevat kehitysvammaisesta lapsestaan ennen 

kaikkea myös iloa, onnellisuutta ja rakkautta. Kirjailija Kari Honkanen kertoo elä-

mästään perheen kuopuksen, jolla on Downin syndrooma, synnyttyä: 

Poika on rikastuttanut elämäämme ja hitsannut meitä perheenäkin 
yhteen. – – Kun nyt kirjoittelen viimeisiä rivejä päiväkirjaani, Joosua-
poika jokeltelee sylissäni ja minä koen suurta isyyden onnea ja iloa. 
– – Olen tarttunut rakkaan vaimoni kanssa erilaiseen vanhemmuu-
den haasteeseen. (Honkanen 2005, 236.) 

 

Ekokulttuurinen käsitys vammaisuudesta korostaa interaktionistista mallia, joka 

keskittyy perheen ja yhteiskunnan roolisuhteisiin, jolloin se yhteisö, missä perhe 

elää, määrittää miten poikkeavana lapsen piirteitä pidetään. Lisäksi malli tuo 

esille perheen taloudellisen selviytymisen kysymyksen, ja sen, onko yhteiskunta 

pystynyt vastaamaan perheen tuen tarpeeseen. Interaktionistinen malli käsittää 

aikaisemmin esiteltyjen mallien ratkaisuehdotusten lisäksi vanhempien voimaan-

tumisen, äänen kuuluville saamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen ratkai-

suna perheen tukemiseen. Mallin mukaan on tärkeää ottaa vanhempien asian-

tuntijuus osaksi lasta koskevia suunnittelukokouksia ja pyrkiä vanhempien 

kanssa dialogiseen vuorovaikutukseen. (Määttä & Rantala 2010, 142, 146; 

Määttä 1999, 34, 36–37.) Varhaiskasvatuksessa interaktionistinen malli näyttäy-

tyy muun muassa kasvatuskumppanuutena. 

 

Lapsi kasvaa vuorovaikutuksessa suhteessa lähiympäristöönsä ja lapsen var-

haisvuosien tärkeimpänä kasvuympäristönä toimii koti. Perheen ollessa lapsen 

merkittävin kasvuympäristö, se merkitsee vanhempien ja sisarusten hyvinvointia, 

parisuhteen ja vanhemmuuden laatua, perheen tukiverkkoja sekä perheen toi-

meentuloa ja elinoloja. Lapsiperheitä pyrkii tukemaan perhelähtöinen palvelujär-

jestelmä, joka koostuu neuvolatoiminnasta, päivähoidosta, koulusta, terveyden-

huollosta, sosiaalityöstä ja terapiatyöstä. Näiden palveluiden tavoitteena on tukea 

perheen selviytymistä arkielämän vaatimuksista, ja sitä myötä niillä on merkittävä 

osuus lapsen kehityksen ja kasvun tukemisessa. (Määttä & Rantala 2010, 63, 66, 

169–170, 187, 216.) 
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2.3 Kehitysvammainen lapsi varhaiskasvatuksessa 

 

 

2.3.1 Päivähoito vanhempien kasvatustehtävää tukemassa 

 

Yli puolet suomalaisista työssä käyvistä pienten lasten vanhemmista on päivä-

hoidon kanssa tekemisissä lähes päivittäin, joten lasten päivähoidon ja varhais-

kasvatuksen rooli vanhemmuutta tukevana palveluna on suuri (Poikonen & Leh-

tipää 2009, 70). Kehitysvammaisten lasten perheet eivät tässä ryhmässä ole 

poikkeus. Kehitysvammaiset lapset osallistuvat päivähoitoon tavallisissa päivä-

kotiryhmissä, integroiduissa erityisryhmissä, erityisryhmissä tai perhepäivähoi-

dossa. Lapsen vammaisuuden johdosta päivähoitoryhmän kokoa voidaan pie-

nentää tai palkata lapselle avustaja. Päivähoito tarjoaa kehitysvammaisen lapsen 

vanhemmille mahdollisuuden jakaa kokemuksia sekä saada lepohetken lapsen 

kuntoutuksesta ja hoidosta. (Kaski, Manninen & Pihko 2009, 177–178, 315.) 

 

Päivähoidon tehtävänä on tukea koteja niiden kasvatustehtävässä ja turvata suo-

tuisa kasvuympäristö lapsen kehitystä tukevalla toiminnalla ja turvallisilla ihmis-

suhteilla (Laki lasten päivähoidosta 1973). Päivähoito tukee perheen hyvinvointia 

vanhemmuutta tukemalla (Määttä & Rantala 2010, 176). Päivähoidon perhetyön 

perustana toimii vanhempien ja perheiden tuntemus sekä varhainen tuki per-

heille. Päivähoidon henkilöstö voi tukea vanhempia kasvatuksellisissa kysymyk-

sissä ja keskusteluissa. Perheen ihmissuhde- tai muut ongelmat saattavat myös 

nousta esille keskusteluiden lomassa. Keskustelu ja empaattinen kuuntelu sekä 

tarvittaessa muihin palveluihin ohjaaminen toimivat vanhempia tukevina kei-

noina. (Malin & Heinämäki 2004, 50–51; Rantala 2004, 98–99.) 

 

Varhaiskasvatus on lapsen eri toimintaympäristöissä tapahtuvaa kasvatuksellista 

kanssakäymistä, jonka tavoitteena on lapsen kehityksen, kasvun ja oppimisen 

edistäminen. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjä ovat koti, päivähoito ja kol-

mannen sektorin toimijat. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11; 

Happo 2008, 101–104.) Alle kouluikäisenä lapsen merkittäväksi kasvuympäris-

töksi kodin lisäksi tulee päivähoito ja muut lapsen toimintaympäristöt vertaisryh-

mineen. Päivähoidon arki aikuisten ohjaamana toimintana ja lasten keskinäisinä 
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vuorovaikutussuhteina muodostaa kodin ulkopuolisen ekokulttuurisen ympäris-

tön, joka mahdollistaa lapsen kehityksen ja kasvatuksen tukemisen. Laadukkaan 

varhaiskasvatuksen perustana toimii lapsen tyytyväisyys ja ryhmään kuulumisen 

kokemus, lapsen omatoimisuutta tukeva ympäristö, yhteisön monipuolinen vuo-

rovaikutus sekä kehitystasoon sopiva toiminta. Tämä perusta toimii päivähoidon 

ekokulttuurisena ympäristönä, joka muodostaa tärkeän lapselle tärkeän kehitys-

ympäristön. (Määttä & Rantala 2010, 63, 96, 105–106.) 

 

Vanhempien kasvatustehtävää tukee toimiva vuorovaikutussuhde päivähoidon 

henkilöstön kanssa (Karila 2006, 91). Lapsen, päivähoidon henkilöstön ja van-

hempien välinen vuorovaikutus, yhteistyö ja kasvatuksellisen kumppanuus, eli 

kasvatuskumppanuus, toimivat hyvän varhaiskasvatuksen perustana (Valtioneu-

voston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista 2002, 

17). Kasvatuskumppanuuteen tarvitaan vanhempien ja päivähoidon henkilöstön 

välistä luottamusta, tasavertaisuutta ja kunnioittamista. Lapsen tarvitessa eri-

tyistä tukea, on kasvatuskumppanuudella tavallista suurempi merkitys. (Saulio & 

Heinämäki 2004, 29.) Vanhempien ja varhaiskasvattajien saumattomalla yhteis-

työllä voidaan muodostaa lapsen kannalta mieleinen kokonaisuus kodin ja päivä-

hoidon kasvatustehtävästä. Kasvatuskumppanuutta on vanhempien ja varhais-

kasvatuksen ammattilaisten lupautuminen toimimaan yhteistyössä lapsen kas-

vun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Kasvatuskumppanuudessa lapselle 

kahden tärkeän ympäristön tiedot ja kokemukset yhdistyvät. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 11, 31.) 

 

 

2.3.2 Erityinen tuki päivähoidossa 

 

Päivähoidossa lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elä-

män tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Tuki pyritään järjestämään yleisten 

varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä niin, että lapsen toimimista muiden las-

ten kanssa tuetaan ja lapsen fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista ympäristöä mu-

kautetaan lapselle sopivaksi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 35–

36.) Ekokulttuurisen teorian mukaan nämä muutokset parantavat kehitysvammai-

sen lapsen toimintakykyä, ja siten vähentävät vammaisuudesta koettua haittaa 
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suhteessa ympäristöön (Kehitysvammaliitto 2012). Lapsen tuen tarve tulee mää-

ritellä samoin kuin vammaisuus määritellään ekokulttuurisen teorian mukaan, eli 

tuen tarve nähdään aina suhteessa ympäristöön, eri tilanteissa erilailla esiin tule-

vien piirteiden ja ominaisuuksien mukaan (Heinämäki 2004, 23).  

 

Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan 

kirjataan, miten lapsen yksilöllinen ohjaus toteutetaan sekä mitä muutoksia kas-

vatusympäristössä ja kasvatuksellisessa toiminnassa tehdään (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 36; Alila & Heinämäki 2004, 11). Ympäristön muu-

toksiin sisältyvät fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen ympäristö. Fyysistä ympä-

ristöä voi muokata esimerkiksi liikuntaesteitä poistamalla ja visuaalista tai auditii-

vista hahmottamista helpottamalla. Psyykkistä ympäristöä voi mukauttaa lapsen 

osallisuutta ja ryhmään kuulumista lisäämällä. Kognitiivista ympäristöä voi muo-

kata lapsen kehitystasolle sopivilla ja oppimista tukevilla välineillä. Kasvatustoi-

mintaa voidaan muokata eriyttämällä esimerkiksi vuorovaikutusharjoituksia pien-

ryhmiin, toiminnan muotojen ja sisältöjen mukauttamisella esimerkiksi tehtä-

vänantoja selventämällä ja mahdollistamalla lapsen omien taitojen esiintuomi-

nen, sekä perustaitojen harjaannuttamisella ja itsetunnon vahvistamisella. (Sau-

lio & Heinämäki 2004, 33–36; Määttä & Rantala 2010, 108–112.) 

 

Vuonna 2010 kunnallisessa päivähoidossa oli noin 16 000 erityistä tukea saavaa 

lasta, joiden erityisen tuen tarve perustuu lääkärin tai asiantuntijan lausuntoon, 

kuten lapsen vammaan, sairauteen tai kehityksen haasteisiin, tai se on havaittu 

ja määritelty päivähoidon sisällä (THL 2011, 1–2, 7). Erityistä tukea tarvitsevaa 

lasta saatetaan kutsua erityislapseksi (Määttä & Rantala 2010, 103). Kun lapsi 

tarvitsee erityistä tukea, puhutaan varhaiserityiskasvatuksesta (Pihlaja 2006, 13). 

Varhaiserityiskasvatus määritellään sisältävän erityistä tukea tarvitsevan lapsen 

ja perheen kaikki palvelut. Varhaiskasvatuspalveluiden yhteistyö muiden sosiaali- 

ja terveyspalveluiden kanssa suunnitellaan yhdessä vanhempien ja eri toimijoi-

den kanssa. (Alila & Heinämäki 2004, 9.) 
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3 VANHEMPIEN VERTAISTOIMINTA 

 

Tässä opinnäytetyössä vertaisryhmien, vertaistukiryhmien, vertaistoiminnan ja 

vertaistukitoiminnan käsitteet kulkevat rinnakkain. Vertaistoiminta on kaikkea sitä 

toimintaa, jota tapahtuu ammattilaisten tai vertaisten ohjaamissa vertaisryhmissä. 

Vertaistoiminta voi sisältää toiminnallista ohjelmaa tai painottua ryhmän jäsenten 

väliseen keskusteluun. Tässä opinnäytetyössä vertaistoiminnan katsotaan tar-

koittavan keskustelullisia vertaisryhmiä. Vertaistoiminta, erilaisten vertaisryhmien 

muodossa, tuottaa parhaimmillaan osallistujilleen kokemuksen vertaistuesta. 

 

 

3.1 Vertaisryhmät 

 

Aina ihminen ei halua tai voi jakaa tuntemuksiaan oman lähiverkostonsa kanssa, 

jolloin vertaistuki voi toimia merkittävänä voimavarojen antajana (Kehitysvam-

maisten Tukiliitto i.a). Vertaisryhmiä vammaisten lasten vanhemmille on ollut 

muutamia vuosikymmeniä (Nylund 2005, 200). Suomessa vertaisryhmätoimin-

nan ovat aloittaneet vammaisjärjestöt, jotka huolehtivat edelleen vertaistoiminnan 

jatkuvuudesta. (Korpela 2003, 19.) Järjestöpohjaiset toimintamuodot, kuten eri-

laiset tuvat, kammarit ja kahvilat, ovat yleensä avoimia vertaisten kohtaamispaik-

koja. Niiden taustalla on usein huoli tietyn ihmisryhmän selviytymisestä arjessa 

ja jäämisestä yksin. (Hokkanen 2003, 259.) Vertaistoiminta voi myös toimia väy-

länä sitä järjestävän yhdistyksen toimintaan (Kenovaara & Nykänen 2013, 28). 

 

Vertaisryhmissä ennestään tuntemattomat henkilöt tapaavat toisiaan säännöllisin 

väliajoin (Nylund 2005, 203). Vertaisryhmien keskeisenä tehtävänä on mahdollis-

taa tiedon ja kokemusten jakaminen ja vaihtaminen toisten samassa tilanteessa 

olevien kanssa (Korpela 2003, 18; Nylund 2005, 198–199; Kehitysvammaisten 

Tukiliitto i.a). Vertaistukiryhmän jäsenet päättävät keskustelujen aiheet ja vuoro-

vaikutuksen muodot. Ryhmän jäsenten äänen kuuluville saaminen toimii vertais-

tukiryhmien perustana. Vertaistukiryhmissä keskustellaan usein palvelu- ja tuki-

järjestelmästä sekä annetaan monipuolista asiakaspalautetta. Vertaisryhmät voi-

vat toimia yksityisen ja julkisen tilan yhdistämisen mahdollistajana, mikäli ryhmiin 
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osallistuneiden ääni pääsee esille ja heidän kokemuksiaan hyödynnetään hyvin-

vointipoliittisessa suunnittelussa. (Hyväri 2005, 222.) 

 

Erityislasten vanhemmat eivät välttämättä saa tarvitsemaansa tukea vanhem-

muuteen muunlaisten lasten vanhemmilta. Erityislasten vanhempien vertaisryh-

missä vanhemmat saavat ymmärrystä muilta samassa tilanteessa olevilta van-

hemmilta ja tulevat kuulluksi. (Saarinen 2013, 16.) Vanhemmille tekee hyvää 

kuulla toisten kokemuksia ja huomata muiden vanhempien käyvän läpi saman-

laisia ongelmia. Muilta saman kokeneilta vanhemmilta voi saada vinkkejä niin ar-

keen kuin siihenkin, miten selvitä elämässä eteenpäin. (Kinnunen 2006, 70; Hy-

värinen 2007, 360.) Vertaisryhmät voivat kohottaa vanhempien itsetuntoa lasten-

hoitoon, ongelmien ratkaisuun ja vanhemmuuteen liittyen. Muiden vanhempien 

kokemuksista voi saada sekä hyviä neuvoja että vahvistusta omiin vanhemmuu-

den ratkaisuihin. (Häggman-Laitila & Pietilä 2007, 212; Autio 2013, 14.) 

 

Toimiva vertaisryhmä pystyy keskustelemaan hyvin sujuvien asioiden lisäksi on-

gelmallisista ja negatiivisia tunteita herättävistä kokemuksista (Häggman-Laitila 

& Pietilä 2007, 206). Vertaisryhmässä asioista voi puhua niiden oikeilla nimillä, ja 

tietäen, että kuulijat hyväksyvät ja ymmärtävät (Autio 2013, 15; Kenovaara & Ny-

känen 2013, 30). Vertaistukiryhmien perustana toimii luottamuksellisuus. Vertais-

tukiryhmän merkitys katoaa, mikäli osallistujat eivät voi luottaa ryhmässä puhut-

tujen asioiden pysyvän ryhmän sisällä. (Kenovaara & Nykänen 2013, 31.) Ver-

taisryhmässä vertaistuen antamiseen luodaan otolliset olosuhteet. Vertaisryhmiin 

osallistujien kokemusten reflektointi sallii omien käsitystapojen tarkastelun, joka 

mahdollistaa irtautumisen, jopa häpeää aiheuttavasta, itseä leimaavasta roolista 

ja edesauttaa oman tilanteensa hyväksyntää. Vertaistukiryhmien keskiössä on 

tarve löytää ymmärrystä ja selvittää vastauksia hyvän elämän edellytysten luon-

tiin. (Hyväri 2005, 214, 219, 223, 231.)  

 

Häggman-Laitila ja Pietilä (2007, 211) ovat tutkineet kolmeatoista eri vertaistuki-

ryhmää. Pienten lasten vanhempien kokemukset vertaisryhmistä olivat tutkimus-

kohteina. Uuden tiedon saaminen koettiin haastatteluissa tärkeimmäksi hyödyksi 

ryhmistä. Vanhemmat saivat asiantuntijoilta luotettavaa ja kattavaa tietoa sekä 

muilta vanhemmilta käytännönläheistä tietoa. Muiden vanhempien kokemukset 
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saivat vanhemmat peilaamaan omaa tilannettaan uudella tavalla. Muiden van-

hempien seura ja osallistuminen ryhmään toi iloa, virkistäytymistä ja lepoa lap-

sesta vanhemmille. Osa vanhemmista tutustui samankaltaisiin vanhempiin ja he 

jatkoivat tapaamista ryhmän ulkopuolella. Samankaltaisen tilanteen kokeneiden 

ymmärrys oli tärkeää vanhempien hyväksytyksi tulemisen tunteelle. Muiden on-

gelmien kuuleminen auttoi vanhempia käsittelemään omia tilanteitaan ja olemaan 

syyttämättä itseään. (Häggman-Laitila & Pietilä 2007, 211.) 

 

 

3.2 Vertaistoiminta 

 

Vertaistoiminta jaotellaan vertaisten kahdenkeskiseen tukeen, ammattilaisten oh-

jaamiin ryhmiin ja vertaisten itsensä vetämiin ryhmiin. Vertaistoiminta pysyy usein 

kasassa muutaman vuoden vanhempien keskinäisen tuen varassa, jonka jälkeen 

osallistujien innokkuus saattaa vähentyä. Ryhmän osallistujien vähetessä voi 

ryhmä joko lopettaa toimintansa, hankkia uusia jäseniä tai suunnata toimintaansa 

uudelleen. Vaikka vertaistoiminta loppuisi, voi toisiinsa tutustuneiden erityislasten 

vanhempien tapaamiset ja keskinäisen tuen jakaminen jatkua. (Vaitti 2010, 7, 26, 

28.) 

 

Vertaistoiminnassa samoja asioita kokeneet ihmiset jakavat omia kokemuksia ja 

saavat tukea ryhmän muilta jäseniltä. Ryhmien jäsenet ymmärtävät toisiaan yh-

teisten kokemusten vuoksi paremmin kuin viranomaiset ja siten voivat auttaa 

sekä itseään että muita. (Korpela 2003, 18.) Vertaistuki onkin vastavuoroista, jol-

loin tuki- ja auttamissuhteen roolit ovat alati muuttuvia (Hyväri 2005, 219). Sai-

rauden, vamman tai erikoisen elämäntilanteen kokenut henkilö on useasti paras 

emotionaalisen tuen antaja toiselle samassa tilanteessa olevalle. Avunottajan voi 

olla myös helpompi vastaanottaa tukea saman kokeneelta ihmiseltä, eli vertai-

selta, kuin ammattiauttajalta. (Grönlund 2013, 7.) 

 

 

 

 

 



22 
 

3.3 Vertaistuki 

 

Vertaistuki tarjoaa osallistujilleen voimia, iloa, yhteenkuuluvuuden tunnetta, mah-

dollisuutta omaan henkiseen kasvuun ja uusia perspektiivejä lapsen tukiasioihin 

(Kenovaara & Nykänen 2013, 30; Kehitysvammaisten Tukiliitto i.a). Vertaisten 

kokemukset kasvattavat osallistujien turvallisuuden ja normaaliuden tunnetta 

(Jantunen 2010, 91).  Arjen huolien jakaminen vertaistukiryhmässä voi olla van-

hemmille palkitsevaa (Engström 2006, 11). 

 

Romakkaniemi (2012, 2) on selvittänyt kehitysvammaisten lasten isien toivomaa 

ja saamaa tukea. Isät toivoivat ja saivat tiedollista, emotionaalista ja konkreettista 

tukea formaaleilta ja informaaleilta tukiverkostoilta. Kehitysvammaisen lapsen tu-

levaisuus huolestuttaa usein vanhempia. (Karasavvidis ym. 2011, 26). Vertais-

tuki, eli tieto aikaisemmista kokemuksista muilta kehitysvammaisten lasten van-

hemmilta nähtiin hyvänä, ja se tarjosi käytännön tietoa lapsen kanssa olemisesta 

ja lapsen tulevan koulupolun suunnittelusta (Romakkaniemi 2012, 2, 46). Vertais-

ryhmään osallistuville vanhemmille voikin olla mielekästä kuulla eri-ikäisten las-

ten ja nuorten vanhempien kokemuksia, mikä auttaa ennakoimaan oman per-

heen tulevaisuutta (Autio 2013, 15). 

 

Kinnunen (2006) on tutkinut erityislasten vanhempien vertaisryhmistä saa-

maansa vertaistukea. Vanhemmat kokivat saavansa muilta saman kokeneilta 

vanhemmilta vertaistukea. Vertaistuki näyttäytyi aitona välittämisenä, eikä van-

hempien kokemuksia vähätelty tai ihmetelty. Vertaistuki antoi osalle vanhemmista 

kokemuksen sekä omasta pärjäävyydestä että erityislapsen kyvystä selvitä haas-

teista. Vertaisryhmistä saatu tuki paransi vanhempien ymmärrystä omaan van-

hemmuuteensa ja perheeseensä sopivista toimintatavoista ja siten auttoi van-

hempia vahvistamaan omaa vanhemmuuttaan. (Kinnunen 2006, 65, 77, 119, 

129.) 

 

Vesterlin (2007, 22) on tutkinut alle kouluikäisten lasten vanhempien kokemuksia 

perheryhmätoiminnasta saamastaan tuesta. Vanhempien suhtautuminen per-

heensä tilanteeseen helpottui ja muuttui positiivisemmaksi, kun he kuulivat tois-

ten perheiden kamppailevan samankaltaisten ongelmien kanssa. Vanhemmat 
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pääsivät jakamaan kokemuksia ja kuuntelemaan toisten tarinoita, mikä tuotti uu-

sia ajatuksia. Ne perheet, joilla ei ollut muuta verkostoa, kokivat vertaisryhmän 

tärkeäksi. (Vesterlin 2007, 38–39, 41.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kehitysvammaisten lasten vanhempien 

syitä osallistua Kaakon kammarin vertaisiltoihin sekä heidän toiveitaan ja tyyty-

väisyyttään toimintaa koskien. Erityislapsen ikä ja muiden osallistuvien sisarusten 

määrä on kartoitettu tilastollisista syistä. Opinnäytetyöllä on lisäksi haluttu kartoit-

taa osallistuvien vanhempien asuinseutu ja kulkeminen vertaistuki-iltaan, koska 

on haluttu tutkia, onko Kaakon kammarin sijainti paras mahdollinen ja olisiko 

muualla Helsingissä tarvetta samankaltaiselle toiminnalle. Kaakon kammarin jär-

jestäjät ovat halunneet myös selvittää, huomioidaanko vertaisiltoihin osallistuvat 

nuoret tarpeeksi hyvin sekä, mitä vanhemmat ovat mieltä vertaisiltojen sijainnista, 

fyysisestä tilasta, ajankohdasta ja lastenhoidon järjestymisestä. 

 

Vanhempien osallistuminen kyselytutkimukseen tuottaa arvokasta tietoa vertai-

siltojen ohjaajalle ja Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:lle siitä, miten vastata pa-

remmin perheiden tarpeisiin. Opinnäytetyö antaa yhdistykselle työvälineitä toi-

minnan suunnitteluun ja toteutukseen. Valmis opinnäytetyö julkaistaan Theseus-

opinnäytetyötietokannassa ja annetaan Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n käyt-

töön sähköisenä kopiona ja painettuna versiona. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on saada vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miksi vanhemmat osallistuvat Kaakon kammarin vertaisiltoihin? 

2. Kuinka tyytyväisiä vanhemmat ovat Kaakon kammarin vertaisiltoihin? 

3. Mitkä ovat vanhempien kehittämisehdotukset ja toiveet tulevalle?  

  



25 
 

4.2 Kyselytutkimuksen toteuttaminen 

 

 

4.2.1 Tutkimusympäristö 

 

Tutkimuksen työyhteisötahona toimi Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry. Helsingin 

Kehitysvammatuki 57 ry on vuonna 1957 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii 

kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä oikeuksienvalvonta- ja tu-

kiyhdistyksenä. Yhdistyksen tavoitteena on olla mukana kehittämässä kehitys-

vammaisten ihmisten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia toimia yhteiskun-

nan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä. Yhdistys tukee monin eri tavoin 

perheitä, joissa on kehitysvammainen perheenjäsen. Yhdistys tarjoaa mahdolli-

suuksia vertaistukeen, kahdenkeskisiin keskusteluihin, virkistäytymiseen ja kou-

lutuksiin. (Helsingin kehitysvammatuki 57 ry 2013.) Yhdistyksen perhetyötä ovat 

muun muassa koko perheen Kaakon kammarin vertaisillat, teema-aiheiset kes-

kusteluillat vanhemmille, virkistystapahtumat perheille, vanhemmille tai äideille ja 

isille erikseen sekä ensitukiryhmäistunnot (Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 

2014). Tutkimuksen kohderyhmänä toimivat ne vanhemmat, joiden lapsilla on ke-

hitysvamma ja, jotka osallistuivat Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n järjestämiin 

Kaakon kammarin vertaisiltoihin syksyn 2013 aikana. 

 

Kaakon kammarin vertaisillat on tarkoitettu vertaistapaamisiksi perheille, joihin 

kuuluu kehitysvammainen perheenjäsen. Kaakon kammarin vertaisillat on aloit-

tanut toimintansa alueella asuneiden aktiivisten vanhempien toiveesta 2000-lu-

vun alussa. Alun perin toiminta alkoi eri tiloissa, Herttoniemen Kirvesmiehenka-

dun työtoimintakeskuksessa, mutta siirtyi myöhemmin nykyiseen sijaintiinsa 

Herttoniemen leikkipuistoon. 2000-luvulla Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry yllä-

piti myös Idän iltoja ja Koillisen kulmaa, mutta niiden toiminta lopetettiin osallistu-

jien vähyydestä johtuen. (Winqvist 2014.) 

 

Kaakon kammarin tavoitteena on tarjota perheille matalan kynnyksen tapaamis-

paikka ja mahdollisuus vertaistukeen. Kaakon kammarin toiminnan luonne on tu-

kea antavaa, ennaltaehkäisevää ja korjaavaa palvelua. Vanhemmat saattavat 

esimerkiksi voimaantua omaa lasta muutaman vuoden vanhemman erityislapsen 
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näkemisestä, ja he voivat käydä läpi kysymyksiään muiden samassa tilanteessa 

olevien kanssa. Kaakon kammarissa mikään ei ole pakollista, joten vanhemmat 

itse päättävät esimerkiksi kuinka paljon itseään tuovat esille. (Marjoniemi 2014.) 

 

Kaakon kammari tarjoaa lyhyttä irtiottoa arjesta koko perheelle. Kaakon kammari 

on vapaamuotoinen, matalakynnyksinen, lämminhenkinen ilta, jossa vanhem-

mat, erityislapset ja sisaret voivat tavata vertaisiaan. (Marjoniemi 2014.) Kaakon 

kammarin illat ovat avoimia, eikä niihin tarvitse ennakkoilmoittautumista. Iltoja ei 

ole suunniteltu erillisten keskusteluteemojen ympärille, vaan vanhemmat voivat 

vapaasti keskustella keskenään rennossa ilmapiirissä kahvin, teen ja muiden tar-

jottavien äärellä. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa, josta huolehtivat yhdis-

tyksen omat lastenhoitajat. Kaakon kammari kokoontuu Herttoniemen leikkipuis-

tossa noin kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18:00–20:30, neljästi keväisin 

ja neljästi syksyisin. 

 

Kaakon kammarissa koko perhe on palveluntarjonnan kohteena. On yhtä tär-

keää, että sekä lapset että vanhemmat viihtyvät hyvin. Jokaiselle perheen jäse-

nelle on jotakin. Vanhemmille Kaakon kammari suo mahdollisuuden vertaistu-

keen ja aikuisseuraan ilman lastenhoitovastuuta. Lapsille vertaisillat antavat 

mahdollisuuden vertaisseuraan ja virkistykseen. (Marjoniemi 2014.) Kaakon 

kammarin mahdollistama lasten vertaisseura tukee lapsen kehitystä, sillä vertais-

ryhmä on yksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristöistä. Vertaisryhmän puit-

teissa lapsi saa olla lapsi, eikä ainoastaan kuntoutuksen tai hoidon kohde. Lasten 

yhteisen leikin, toiminnan ja vuorovaikutuksen myötä lapsen oppimisvalmiudet 

voivat kehittyä. (Saulio & Heinämäki 2004, 38.) 

 

Ohjaajan rooli Kaakon kammarissa on vastata kaikista järjestämiseen liittyvistä 

käytännön asioista. Ohjaajan vastuulla on tilan tarjoaminen ja tilavarausten teko, 

lastenhoitajien palkkaaminen, tarjoilujen hankkiminen ja esille laitto sekä vertai-

silloista tiedottaminen muun muassa yhdistyksen jäsenlehdessä. Ohjaajan rooli 

Kaakon kammarin iltojen aikana vaihtelee tilanteen ja lasten lukumäärän mu-

kaan. Ohjaajan tehtäviin kuuluvat uusien vanhempien vastaanotto, yhdistyksen 

ajankohtaisten asioiden tiedotus ja tarvittaessa keskustelun herättäminen tai las-

tenhoidossa auttaminen. (Marjoniemi 2014.) Tällä hetkellä Kaakon kammarin 
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vertaisiltojen organisoinnista ja ohjaamisesta vastaa Helsingin Kehitysvammatuki 

57 ry:n sosionomitutkinnon suorittanut tilapäishoidon ohjaaja. 

 

 

4.2.2 Aineiston keruu 

 

Keräsin aineiston kyselylomakkeella (liite 1), joka muodostui määrällisistä ja laa-

dullisista tutkimuskysymyksistä. Kyselylomakkeen työstin yhteistyössä Helsingin 

Kehitysvammatuki 57 ry:n yhdyshenkilöiden kanssa. Käytin lomakkeessa nimi-

tystä erityislapsi, sillä lapsen kehitysvamman asteella tai tarkalla diagnoosilla ei 

ollut merkitystä tämän tutkimuksen kannalta, ja koska koen erityislapsen soveli-

aammaksi ja neutraalimmaksi termiksi. Jätin lomakkeesta pois vertaistuki-termin, 

jotta se ei ohjailisi vanhempien vastaamista. 

 

Testasin kyselylomaketta kahdella tutkimuksen kohderyhmään kuuluvalla van-

hemmalla syyskuun 2013 aikana, ja heidän mukaansa kyselyn kysymykset vai-

kuttivat selkeiltä, eikä niihin tehty enää muutoksia. Esittelin opinnäytetyöni aiheen 

kohderyhmälle Kaakon kammarissa 9.9.2013. Jaoin kyselylomakkeet osallistu-

mishaluisille vanhemmille Kaakon kammarin illoissa 14. lokakuuta, 18. marras-

kuuta ja 9. joulukuuta. Vanhemmat täyttivät kyselyt paikan päällä ja olin siellä itse 

mukana. 

 

Selvitettäessä, mitä ihmiset ajattelevat, kokevat ja tuntevat, sopivat tutkimusme-

todeiksi kyselylomakkeet, haastattelut ja asenneskaalat (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2005, 174). Kyselylomake tutkimuksen toteuttamiseen on valittu sen näp-

päryyden ja helppouden vuoksi. Kehitysvammaisten lasten vanhemmat saattavat 

joutua kertomaan elämästään useissa tutkimuksissa ja palveluntuottajien vas-

taanotoilla. Kyselylomake todennäköisesti lisäsi tutkimukseen osallistumista, sillä 

vanhempien kanssa ei tarvinnut sopia erillisiä haastatteluaikoja. 

 

Kysely on tehokas aineistonkeruumenetelmä sen ajansäästösyistä johtuen, ver-

rattuna haastatteluun. Kyselyn haittapuolina voidaan pitää vastaamattomuutta, 

vastaajien epäselvyyttä kysymysten sisällöstä, annettujen vastausvaihtoehtojen 
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epäonnistunutta valintaa sekä vastaajien epähuolellista ja epärehellistä vas-

tausta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 184.) Kysely sopi Kaakon kamma-

riin, sillä vanhemmat pystyivät täyttämään sen kahvin juonnin ohessa ja tarvitta-

essa keskustelemaan kyselylomakkeen aiheista toistensa kanssa. Olin itse pai-

kan päällä jakamassa kyselyt ja ottamassa ne vastaan, jotta vanhemmat pystyi-

vät kysymään suoraan minulta, jos eivät ymmärtäneet jotakin kohtaa kyselyssä 

tai kaipasivat muuta lisätietoa. Tällaista tutkimuksen muotoa kutsutaan infor-

moiduksi kyselyksi. Informoidusta kyselystä on kyse silloin, kun tutkimuksen te-

kijä jakaa kyselylomakkeet henkilökohtaisesti ja lomakkeiden jaon yhteydessä 

selostaa tutkimuksen tarkoituksen ja ohjeet kyselyn täyttöön sekä vastaa kohde-

ryhmän esittämiin kysymyksiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 185–186.) 

 

Kyselylomakkeeseen valitsin avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ja yh-

den asenneskaalan, eli vanhempien kokeman tyytyväisyyden vertaisilloista as-

teikolla 1–5. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2005, 188–190) mukaan avoi-

met kysymykset antavat vastaajan sanoa vapaasti mitä hänellä on mielessään, 

mikä on vastaajan ajattelussa tärkeää ja osoittaa vastaajan tunteiden voimakkuu-

den. Avointen kysymysten ajatellaan tuottavan sisällöltään kirjavan ja vaikeasti 

käsiteltävän aineiston. Monivalintakysymykset sallivat vastausten vertailun ja 

helpon käsiteltävyyden sekä ne helpottavat vastaajien vastaamista. Monivalinta-

kysymykset saattavat kuitenkin kahlita vastaajaa liikaa. Heikkilän (2008, 52) mu-

kaan monivalintakysymystä, jossa on lisäksi yksi avoin vastauskohta, kutsutaan 

sekamuotoiseksi kysymykseksi. Tällaisia sekamuotoisia kysymyksiä tein jättä-

mällä monivalintakysymyksiin vastausvaihtoehdoksi myös avoimen vaihtoehdon, 

jotta se mahdollistaisi sellaisten näkökulmien esiin tulon, jota en etukäteen ole 

osannut ajatella.  

 

 

4.2.3 Aineiston analysointi 

 

Kyselylomakkeen monivalintakysymykset ja asenneskaala voidaan analysoida 

lukujen ja niiden välisten tilastollisten tunnuslukujen avulla. Sen sijaan laadullisen 

aineiston analyysissa luotettavina pidetyt ja tutkittavaan asiaan kuuluvat seikat 
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tulee selvittää siten, että ne eivät ole ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa. Yk-

sittäisistä havainnoista tehdään sääntöjä, jotka pätevät poikkeuksetta koko ai-

neistoon. (Alasuutari 2011, 34, 38, 191.) Aineisto kuvaa tutkittavana olevaa il-

miötä ja analyysin avulla siitä saadaan selkeä sanallinen kuvaus. Sisällönanalyy-

sia voidaan käyttää perusanalyysimenetelmänä laadullisessa tutkimuksessa. Si-

sällönanalyysin tavoitteena on saada tiivistetty ja yleinen kuvaus tutkittavasta il-

miöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91, 103, 108.) 

 

Sisällönanalyysissa valitaan aineistosta tutkimuskysymysten kannalta olennai-

nen, rajattu ilmiö, josta raportoidaan kaikki mitä irti saa. Aineiston litteroinnin tai 

muun avaamisen jälkeen päästään aineiston luokitteluun, teemoitteluun, tyypitte-

lyyn tai vastaavaan tapaan ryhmitellä aineisto erilaisten aihepiirien mukaan. Tut-

kijan tulee päättää hakeeko aineistosta samanlaisuutta vai erilaisuutta. Lisäksi 

aineistosta voi valita etsivänsä esimerkiksi toiminnan logiikkaa tai tyypillistä ker-

tomusta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–93.) 

 

Sisällönanalyysin voi toteuttaa muun muassa aineistolähtöisenä analyysina. Ai-

neistolähtöisessä analyysissä analyysiyksiköt valitaan tutkimuskysymysten oh-

jaamina. Aineistosta pelkistetään tutkimuskysymysten kannalta olennaiset asiat 

yksittäisiksi ilmaisuiksi, jonka jälkeen pelkistetyt ilmaisut ryhmitellään ilmaisujen 

joukoiksi. Tällöin samansisältöiset ilmaisut yhdistetään saman kategorian alle, ja 

kategoria nimetään sisältöään kuvaavasti. Samaa tarkoittavat alakategoriat yh-

distetään ja niistä muodostetaan yläkategorioita, jotka niin ikään nimetään sisäl-

töään kuvaavasti. Lopuksi yläkategorioista muodostetaan kaikkea kuvaava kate-

goria, josta saadaan vastaus tutkimuskysymykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95, 

101, 108–112.) Olen aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti ensiksi etsi-

nyt aineistosta tutkimuskysymysten kannalta tarpeelliset ilmaukset, jotka olen 

pelkistänyt ja ryhmitellyt samansisältöisiksi joukoiksi. Pelkistetyistä ilmauksista 

olen muodostanut alakategorioita, yläkategorioita ja tarvittaessa välikategorioita, 

jotka vastaavat tutkimuskysymyksiini (liite 2). 

 

Aineiston analyysilla, kuten sisällönanalyysillä, aineisto saadaan järjestettyä joh-

topäätösten tekoa varten. Johtopäätöksiä tehtäessä tutkija yrittää ymmärtää, mitä 

järjestetystä aineistosta selvinneet asiat merkitsevät tutkimuskohteiden omasta 
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näkökulmasta käsin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103, 113.) 
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5 TULOKSET 

 

 

5.1 Vanhempien taustatiedot 

 

Kyselyyn vastasi 17 vanhempaa, jotka osallistuivat Helsingin Kehitysvammatuki 

57 ry:n järjestämään perheiden vertaisiltaan loka-, marras- tai joulukuussa 2013. 

Vastaajista 11 oli äitejä ja 6 isiä. Viidestä perheestä kyselytutkimukseen osallis-

tuivat molemmat vanhemmat, joten tilastollisesti erityislapsia ja siten erityislapsen 

perheitä oli 12 kappaletta. Nuorin vertaisiltaan osallistunut kehitysvammainen 

lapsi oli 3-vuotias ja vanhin oli 22-vuotias kehitysvammainen aikuinen. Seitse-

män, eli hiukan yli puolet, perheiden erityislapsista oli iältään alle kouluikäisiä, 

kolme oli alakouluikäisiä ja kaksi täysi-ikäisiä. 

 

Viidellä perheellä ei ollut erityislapsen lisäksi muita lapsia tai nuoria mukana ver-

taistuki-illassa. Neljällä perheellä lapsia tai nuoria oli vertaisillassa mukana yksi 

ja kahdella perheellä kaksi erityislapsen lisäksi. Vain yhdessä perheessä oli 

enemmän kuin kaksi erityislapsen sisarusta mukana vertaisillassa. Vanhemmista 

kolme osallistui tutkimushetkellä ensimmäistä kertaa Kaakon kammarin vertaisil-

taan, seitsemän vanhempaa oli osallistunut muutaman kerran aikaisemmin ja 

säännöllisiä kävijöitä oli seitsemän. 

 

Kuusi vanhempaa ilmoitti asuinalueekseen itäisen suurpiirin ja neljä vanhempaa 

ilmoitti asuinalueekseen koillisen suurpiiriin, jotka ovat Kaakon kammarin sijain-

nin eli kaakkoisen suurpiirin naapurialueita. Kaakkoisen suurpiirin vastasi asuin-

alueekseen neljä vanhempaa. Eteläisen suurpiirin vastasi kaksi vanhempaa ja 

läntisen suurpiirin yksi vanhempi. Keskistä, pohjoista tai Östersundomin suurpii-

riä ei kukaan vanhempi ilmoittanut asuinalueikseen. 

 

Vaikka Kaakon kammarin sijainti on hyvien metro- ja linja-autoyhteyksien lähellä, 

ei yksikään vanhemmista kulkenut ensisijaisena vaihtoehtonaan julkisilla liiken-

nevälineillä vertaisiltaan. Suurin osa vastaajista, eli 11 vanhempaa, kulki Kaakon 

kammariin autolla. Tätä voi selittää metroyhteyden puuttuminen koilliselta ja län-

tiseltä suurpiiriltä, sillä ne asuinalueeksi vastanneista vanhemmista jokainen 
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käytti autoa Kaakon kammariin kulkemiseen (taulukko 1). Kolme vastaajaa kulki 

pääsääntöisesti jalan, yksi vastaaja kulki sekä julkisilla että jalan ja yksi vastaaja 

sekä julkisilla että autolla. Jalan kulkeneista vastaajista kaikki asuivat kaakkoi-

sella suurpiirillä, eli Kaakon kammarin läheisyydessä. 

 

TAULUKKO 1. Vanhempien asuinalueen yhteys vanhempien tapaan kulkea Kaa-

kon kammarin vertaisiltaan 

Vastaajan 
asuinalue 

ja  
kulkutapa 

Ete-läi-
nen 

Kes-ki-
nen 

Länti-
nen 

Pohjoi-
nen 

Koilli-
nen 

Itäi-
nen 

Kaak-
koinen 

Öster-
sun-do-

min 

Julkisilla - - - - - - - - 

Autolla 1 - 1 - 4 5 - - 

Julkisilla ja 
autolla 

1 - - - - 1 - - 

Jalan - - - - - - 3 - 

Julkisilla ja 
jalan 

- - - - - - 1 - 

 

 

 

5.2 Vanhemmat vertaisilloissa 

 

 

5.2.1 Vanhempien syyt osallistua vertaisiltoihin 

 

Vanhemmat osallistuivat Kaakon kammarin vertaisiltoihin sosiaalisen tuen ja tie-

dollisen tuen vuoksi. Sosiaalisella tuella vanhemmat nostivat esille lasten vuoro-

vaikutuksen, aikuisten vuorovaikutuksen ja emotionaalisen tuen. 

 

Lasten vuorovaikutukseen kuuluvat lastenhoito, leikkiseura ja kaverisuhteet sekä 

kokemus muista erityislapsista ja -perheistä. Seitsemän vanhempaa mainitsi lap-

seen liittyvän syyn syyksi osallistua Kaakon kammarin toimintaan. Vanhemmat 

kokivat tärkeäksi Kaakon kammarin toiminnassa sen, että lastenhoito on järjes-

tetty, lapset saavat leikkiseuraa ja tekemistä, lapset tutustuvat toisiin lapsiin ja 

saavat kavereita sekä näkevät muita erityislapsia ja -perheitä. 
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Lapsia ei tarvitse koko ajan vahtia. 
 
Lapsi tapaa muita lapsia, aikuisia. 
 
Lapsemme saa kavereita. 
 
Kokemusta muista erityisperheistä erityislapsen sisarukselle. 

 

Aikuisten vuorovaikutukseen kuuluvat keskustelu ja ajatusten vaihto sekä aikuis-

seura ja tuttavien tapaaminen. Kolme vastaajaa kertoi keskustelun ja ajatusten 

vaihdon muiden vanhempien kanssa syyksi osallistua Kaakon kammarin toimin-

taan, kaksi vastaajaa mainitsi aikuisseuran ja neljä vastaajaa tuttavien tapaami-

sen. Lisäksi Kaakon kammaria pidettiin hyvänä ajanvietteenä. 

 

Vaihtaakseen ajatuksia, kuulumisia. 
 
Rupatellen muiden vanhempien kanssa. 
 
Olen kotona lasten kanssa, joten kiva päästä aikuiseen ja samalla 
vertaiseen seuraan. 
 
Teimme treffit tuttavien kanssa tänne. 
 
Hyvä sosiaalinen tilaisuus. 

 

Emotionaaliseen tukeen kuuluvat vertaistuki, vertaisseura, muiden vanhempien 

tapaaminen ja verkostoituminen. Seitsemän vastaajaa mainitsi vertaistuen tai 

vertaisseuran syyksi osallistua Kaakon kammarin toimintaan. Vanhemmat koki-

vat tärkeäksi muiden vanhempien tapaamisen. 

 

 Tulin lähinnä viihtymään vertaisseurassa. 
 

Kiva tavata vertaisia. 
 

 Tavata muita erityislasten vanhempia. 
 
 Tutustumme muihin vanhempiin. Verkostoituminen. 
 

Tiedollinen tuki muodostuu neuvoista ja ajankohtaisista asioista. Neljä vastaajaa 

mainitsi muilta vanhemmilta saatavat neuvot ja ideat sekä tiedon ajankohtaisista 

asioista syiksi osallistua Kaakon kammarin toimintaan. Yksi vastaaja toi esille yh-

distyksen ajankohtaisista asioista kuulemisen. 
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Parhaat vinkit tulevat aina muilta vanhemmilta. 
 
Saa tietoa ajankohtaisista asioista ja hyviä vinkkejä. 
 
Ajankohtaiset asiat KV57:ssa. 

 

 

5.2.2 Vanhempien kokemus vertaisiltojen toimivuudesta 

 

Vanhemmista lähes kaikki olivat joko erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Kaa-

kon kammarin vertaisiltoihin. Kahdeksan vastaajaa oli erittäin tyytyväisiä ja kuusi 

vastaajaa melko tyytyväisiä. Kolme vastaajaa valitsi vastausvaihtoehdoksi koh-

dan ”en osaa sanoa”, ja heistä kaksi osallistui Kaakon kammarin iltaan vasta en-

simmäistä kertaa. Yksikään vanhempi ei vastannut olevansa melko tyytymätön 

tai todella tyytymätön. 

 

Kysyin vanhemmilta, mikä heidän mielestään toimii Kaakon kammarin toimin-

nassa, toteutuksessa ja sisällöissä. Kaksi vanhempaa jätti vastauskohdan tyh-

jäksi, ja heistä toinen osallistui toimintaan vasta ensimmäistä kertaa. Vanhemmat 

kokivat Kaakon kammarin vertaisilloissa hyvin toimiviksi asioiksi paikan, sisällön 

ja ilmapiirin. Yhden vanhemman mielestä Kaakon kammarissa toimi ”hirvittävän 

hyvin kaikki”. 

 
Paikka toimivana asiana koostuu sijainnista ja tilasta. Neljä vanhempaa ilmoitti 

sijainnin toimivaksi asiaksi Kaakon kammarin toteutuksessa ja olevansa tyytyväi-

siä tilaan, jonka puitteissa Kaakon kammari toteutuu. 

 

Tila on tarkoitukseen sopiva ja helposti saavutettavissa. 
 
Tila on ihana. 
 
Sijainti, yleisesti toimii. Tilat myös hyvät toiminnalle. 

 

Sisällön toimivuus muodostuu tarjoiluista, tiedotuksesta ja lastenhoidosta. Seit-

semän vanhempaa koki tarjoilun toimivaksi, yksi vanhempi mainitsi yhdistyksen 
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toiminnasta tiedottamisen toimivana asiana ja kymmenen vanhempaa piti lasten-

hoitoa hyvänä. 

 

Lastenhoito toimii, aikuiset saavat hyvin olla rauhassa, keittiöpuoli 
toimii. 
 
Lapsilla on hoitajia ja he viihtyvät leikeissään. 
 
Lastenhoitoa on ainakin tarpeeksi. Tarjoilukin toimii. 
 
Lapsilla on hyvät hoitajat. 
 
KV57:n tiedotteet. 

 

Ilmapiiri pitää sisällään seuran ja tunnelman. Kahdeksan vanhempaa mainitsi ai-

kuisten seurustelun ja seuran sekä hyvän ilmapiiriin toimivaksi asiaksi Kaakon 

kammarin illoissa. 

 

Tapaaminen hyvässä ilmapiirissä. Kuulumisten vaihto. 
 
Ihanaa juoda (kahvia) ja rupatella rauhassa. 
 
Ihmiset käyvät täällä. 
 
Aikuisten seurustelu, kunhan tutustuu muihin. 

 

 

5.3 Vanhempien kehittämisehdotukset 

 

 

5.3.1 Vanhempien toiveet vertaisilloille 

 

Kysyin vanhemmilta, mitä he haluaisivat muuttaa Kaakon kammarin toiminnassa. 

Viisi vanhempaa jätti vastauskohdan tyhjäksi, ja heistä kaksi oli ensimmäistä ker-

taa Kaakon kammarin iltaan osallistuvia. Ne vanhemmat, jotka vastasivat, toivoi-

vat muutosta Kaakon kammarin ajankohtaan, paikkaan ja sisältöön. 

 

Ajankohtaan kuuluvat aika, päivä ja järjestämistiheys. Kaksi vanhempaa toivoi, 

että Kaakon kammari alkaisi puoli tuntia nykyistä aikaisemmin, eli puoli kuudelta, 
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ja loppuisi myös aikaisemmin. Kaksi vanhempaa mainitsi nykyisen viikonpäivän 

hankalaksi tai haluavan välillä Kaakon kammarin järjestettäväksi viikonloppuna. 

Yksi vanhempi toivoi, että Kaakon kammari järjestettäisiin useammin kuin kah-

deksan kertaa vuodessa. 

 

Ehkä aikaistaisin 17:30. Pienen lapsen kanssa menee ilta hieman 
myöhäksi. 
 
Viikonpäivä on yleensä vaikea meille. 
 
Ainoastaan lisää kertoja vuoteen. 

 

Paikan muutostoiveisiin sisältyvät tila ja ulkoilumahdollisuus. Yksi vanhempi toi-

voi tilaan muutosta helpottamaan aikuisten vuorovaikutusta ja kaksi vanhempaa 

toivoi, että toimintaan kuuluisi myös ulkoilu. 

 

Tila hankala, pyöreät pöydät mukavampia sos. kanssakäymiseen ai-
kuisten kesken. 
 
Olisiko missään olosuhteissa mahdollista, että halukkaat lapset voi-
sivat myös ulkoilla jonkun lastenhoitajan kanssa? 
 
Joskus voisi ajan ja sään salliessa järjestää tapaamisen ulkona. 

 

Sisällön alakategorioita ovat lastenhoito ja teemaillat. Kaksi vanhempaa toivoi 

muutosta lastenhoitoasioihin ennakkoilmoittautumisen muodossa ja paremmalla 

lapsen haastavan käytöksen huomioimisella. Kaksi muuta vanhempaa halusi 

teemasisältöistä ohjelmaa Kaakon kammarin toimintaan. 

 

Lyhyitä esitelmiä. 
 
Ohjelmaa. Joku 10 min alustus tai aihe voisi olla kiva. 
 
Lastenhoitoresursseihin varautuminen esim. ennakkoilmoitus. 
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5.3.2 Vertaisiltojen järjestämisen yksityiskohdat 

 

Vastaajista noin puolella, eli yhdeksällä vanhemmalla ei ole yli 12-vuotiaita Kaa-

kon kammariin osallistuvia lapsia. Ne, joilla on, kertoivat mielipiteensä yli 12-vuo-

tiaiden nuorten huomioinnista vertaisilloissa. Kahdeksan vastanneen vanhem-

man mielestä nykyisellään oleva huomiointi on hyvä sellaisenaan, eikä muutetta-

vaa toivottu. Yksi kyseisistä vanhemmista kommentoi hyväksi sitä, kun Kaakon 

kammarissa on tarpeeksi monta lastenhoitajaa paikalla ja mukana on yleensä 

myös miespuolinen lastenhoitaja. Vaikka yhden vanhemman mielestä nykyinen 

käytäntö on hyvä, toivoi hän, että joskus voisi olla enemmän nuorille suunnattua 

ajanvietettä esimerkiksi Singstar -karaokelaulupelin muodossa. 

 

Kaikkien vanhempien mielestä nykyinen sijainti Herttoniemen leikkipuistossa oli 

hyvä. Yksi vanhemmista kuitenkin kommentoi, että vaikka nykyinen sijainti on 

hyvä, niin Helsingin keskusta olisi vielä parempi. Nykyiset tilat Herttoniemen leik-

kipuiston sisätiloissa sisältävät eteisen, vessat, avokeittiön oleskeluhuoneen yh-

teydessä, askarteluhuoneen ja leikkihuoneen. Vertaisilloissa vanhemmat istuvat 

ja kahvittelevat yleensä oleskeluhuoneen yhden pitkän pöydän ympärillä. Kuu-

dentoista vastaajan, eli kaikkien paitsi yhden vanhemman mielestä nykyiset tilat 

ovat hyvät. Vaikka yksi vanhemmista oli tyytyväinen nykyiseen tilaan, esitti hän 

kehittämisehdotukseksi jumppasalia vertaisillan yhteyteen. Yksi epätyytyväinen 

vanhempi toivoi sohvia aikuisille ja pöytäryhmiä yhden pitkän pöydän sijaan. 

 

Kaakon kammarin illoissa on palkattuja lastenhoitajia, jotka huolehtivat lasten lei-

kittämisestä ja nuorten seuran pidosta. Lapset leikkivät tai askartelevat oleskelu-

huoneen välittömässä läheisyydessä eli viereisissä huoneissa, jonne on aina 

ovet auki, joten lapset pääsevät myös kävelemään vanhempiensa luokse tai ha-

kemaan esimerkiksi syötävää. Lapset ja vanhemmat ovat siis osin samassa ti-

lassa. Kuusitoista vanhempaa piti kyseistä käytäntöä hyvänä. Ainoastaan yksi 

vanhempi halusi, että vanhemmat ja lapset olisivat täysin eri tiloissa. 

 

Kaakon kammari järjestetään kuukauden välein, neljästi keväällä ja neljästi syk-

syllä. Neljäntoista vanhemman mielestä kyseinen käytäntö on hyvä (taulukko 2). 

Yksi vanhempi toivoi Kaakon kammaria järjestettäväksi useammin, esimerkiksi 
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kaksi kertaa kuussa. Myös kaksi muuta vanhempaa toivoivat tiheämpää järjestä-

misväliä, sillä he ehdottivat Kaakon kammaria toteutuvaksi noin kolmen viikon 

välein. 

 

TAULUKKO 2. Vanhempien toiveet Kaakon kammarin järjestämistiheydestä 

Kaakon kammarin 

järjestämistiheys 

Neljästi keväällä, 

neljästi syksyllä 

2 kertaa  

kuukaudessa 

Noin  

3 viikon välein 

Vastausten lkm. 14 1 2 

 

Kaakon kammarin virallinen aukioloaika on maanantai-iltaisin kello 18:00–20:30, 

mutta yleensä suurin osa vanhemmista poistuu jo kahdeksaan mennessä. Pois-

tumisaikaan vaikuttaa muun muassa pienlapsiperheiden tarve noudattaa lasten 

iltarutiineja. Kymmenen vanhemman mielestä nykyinen toteutumispäivä eli maa-

nantai on hyvä ja kuudelta vanhemmalta ei tullut ehdotusta tai toivetta parem-

masta päivästä (taulukko 3). Yksi vanhempi toivoi aukiolopäiväksi keskiviikkoa. 

Kolmen vanhemman mielestä nykyinen aukioloaika oli hyvä ja viidellä ei ollut mi-

tään ehdotusta tai toivetta paremmasta ajasta (taulukko 4). Lähes puolet vastaa-

jista, seitsemän vanhempaa, toivoi aukioloajaksi klo 18–20, eli Kaakon kammarin 

loppuvan puolta tuntia nykyistä aikaisemmin. Kaksi vastaajaa toivoi vertaisillan 

alkavan jo puoli kuudelta. 

 

TAULUKKO 3. Vanhempien mielestä sopiva päivä Kaakon kammarille 

Kaakon kammarin 
järjestämispäivä 

Nykyinen päivä 
(maanantai) 

Ei ehdotusta 
Muu päivä 

(keskiviikko) 

Vastausten lkm. 10 6 1 

 

TAULUKKO 4. Vanhempien mielestä sopiva aika Kaakon kammarille 

Kaakon kammarin 
järjestämisaika 

Nykyinen aika 
(18:00–20:30) 

Ei ehdotusta 18:00–20:00 
Kello 17:30 al-

kaen 

Vastausten lkm. 3 5 7 2 
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5.3.4 Vanhempien muut ajatukset 

 

Kahdeksan vanhempaa kertoi muita ajatuksiaan Kaakon kammarin toimintaan 

liittyen. Vanhempien ajatukset liittyivät toiveisiin ja tuloksellisuuteen. Toiveisiin si-

sältyy ruoka, sijainti, ajankohta ja sisältö. Yksi vanhempi toivoi parempaa leivon-

naistarjoilua, ja toinen vanhempi toivoi kevyttä ruokatarjoilua. Sijaintiin sisältyy 

toive paremmasta sijainnista koilliselta suurpiiriltä tuleville, sillä kulkeminen sieltä 

Herttoniemeen tuntuu onnistuvan helpoiten vain autolla, jota ei kaikilla perheillä 

ole. Ajankohta sisältää kahden vanhemman toiveen viikonloppuna järjestettä-

västä vertaistapaamisesta. Sisältöön kuuluu toive, että vertaisilloissa olisi jokin 

esitelmä tietystä aiheesta ja sen jälkeen yhteistä keskustelua kyseisestä tee-

masta. 

 

Ne leivonnaiset aiemmin oli hyvä, voisiko löytyä uusia leipureita kä-
vijöistä… 
 
Ideaalitilanteessa lapsille voisi olla tarjolla kevyt ruoka (keitto, spa-
getti tms). Nyt tulee kiire ruokailun kanssa, että ehditään paikalle. 
 
Sijainti juuri meille on hiukan hankala (tullaan *koilliselta suurpiiriltä*, 
eikä autoa), tällä kertaa saatiin kyyti. 
 
Viikonloput voisivat olla myös hyviä tapaamisaikoja. 
 
Aiheeseen sopivia esitelmiä max 20 min + keskustelua 

 

Tuloksellisuuteen sisältyvät toimiva konsepti ja haluttu palvelu. Toimiva konsepti 

pitää sisällään kahden vanhemman maininnan puitteiden täydellisyydestä ja hy-

västä konseptista. Haluttu palvelu pitää sisällään kahden vanhemman maininnan 

siitä, että toiminnalle on tilausta ja sen toivotaan jatkuvan. 

 

Nykyisin puitteet ovat aika täydelliset. 
 
Toivottavasti toiminta jatkuu. 
 
Kaiken kaikkiaan hyvä konsepti, jonka toivon jatkuvan edelleenkin. 
Tälle on kyllä jatkuvaa tilausta. 
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6 POHDINTA 

 

 

Tuloksia tarkasteltaessa tulee aina muistaa, että tämän opinnäytetyön tulokset 

perustuvat vain tutkimusajankohtana saatuihin vastauksiin, eikä vanhempien 

osallistumista vertaisiltoihin seurattu pitkittäistutkimuksena. Opinnäytetyön ai-

neisto edustaa vain tutkimusajankohtana, loppuvuodesta 2013, vertaisiltoihin 

osallistuneita vanhempia, eikä siten ole yleistettävissä koskemaan kaikkia Kaa-

kon kammarin kävijöitä. Vaikka opinnäytetyön aineisto on pieni, seitsemäntoista 

kehitysvammaisen lapsen tai nuoren vanhempaa, ja tulokset sitä myöten suuntaa 

antavia, antaa tämä opinnäytetyö Kaakon kammarin järjestäjille tietoa siitä, miten 

he ovat onnistuneet työssään.  

 

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyöni osoittaa sen, että Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry tekee hyvää 

ja arvostettua työtä järjestämällä Kaakon kammarin vertaisiltoja. Yhdistys on on-

nistunut tehtävässään tukea kehitysvammaisten lasten perheitä. Vanhemmat 

viihtyivät ja olivat tyytyväisiä yhdistyksen tarjoamaan vertaistoimintaan Kaakon 

kammarissa. Toiminnan toivottiin myös jatkuvan edelleen ja sen mainittiin olevan 

hyvä konsepti. Kaakon kammarin organisoinnissa kiitosta saivat tarjoilut, lasten-

hoito ja hyvä ilmapiiri. 

 

Vertaisillat vetivät puoleensa vanhempia. Kaakon kammarin kävijäkunta koostuu 

säännöllisistä kävijöistä ja ”silloin tällöin” -osallistuvista vanhemmista, mutta toi-

minta on vetänyt puoleensa myös uusia osallistujia. Äidit osallistuivat vertaisiltoi-

hin isiä useammin, mikä vastaa vertaisryhmiin osallistuvien vanhempien suku-

puolten välistä suhdelukua (Kinnunen 2006, 49). Isät tulivat vertaisiltoihin lähinnä 

puolisonsa mukana, kun äitejä osallistui toimintaan useammin yksin. Tämä vas-

taa omia näkemyksiäni siitä, että isät saattavat kaivata mieluummin vain miesten 

välistä vertaisryhmää, mikäli vanhemmille suunnatun vertaisryhmän enemmistö 

muodostuu naisista. Varsinkin alle kouluikäisten lasten vanhemmat kaipasivat 
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vertaisseuraa. Vanhemmat saattavatkin tarvita vertaistukea enemmän lähem-

pänä kehitysvammadiagnoosin varmistumista kuin myöhemmin lapsen kasva-

essa, mikä vastaa Kinnusen (2006, 119) saamia tutkimustuloksia. Pikkulapsiai-

kana vanhemmat voivat kokea haluavansa olla yhteydessä muihin vanhempiin ja 

saada heiltä neuvoja kasvatusasioissa ja vähän myöhemmin erityislapsen koulu-

valintoja suunniteltaessa. 

 

Vertaisryhmien keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa tiedon ja kokemusten ja-

kaminen ja vaihtaminen toisten samassa tilanteessa olevien kanssa (Korpela 

2003, 18; Nylund 2005, 198–199). Tässä tehtävässä Kaakon kammari on onnis-

tunut. Tulosten perusteella vanhemmat osallistuivat Kaakon kammarin toimintaan 

saadakseen sosiaalista ja tiedollista tukea. Tämä vastaa Maijalan (2004, 114) 

väitöskirjatutkimuksessa esille tulleisiin tuloksiin, joiden perusteella perheet toi-

voivat lapsen kehitysvamman diagnosoinnin jälkeisen selviytymisen avuksi emo-

tionaalista ja tiedollista tukea. 

 

Tulosten perusteella vanhempien syitä osallistua Kaakon kammarin toimintaan 

olivat muun muassa aikuisten välinen keskustelu, tuttavien tapaaminen ja aikuis-

seuran saaminen, sekä emotionaalisen tuen saaminen vertaistuen, vertaisseuran 

ja verkostoitumisen puitteissa. Vertaisten onkin todettu muodostavan tärkeän yh-

teisön muiden sosiaalisten suhteiden ohelle (Jantunen 2010, 91). Vertaisryh-

missä voidaan keskustella ongelmien ja sen hetkisen elämäntilanteen lisäksi pal-

jon muustakin, ja ne mahdollistavat ystävyyssuhteiden luomisen saman mielisten 

ihmisten kanssa, joiden kanssa voi tavata myös kahden kesken (Nylund 2005, 

198, 203; Kehitysvammaisten Tukiliitto i.a). 

 

Vanhempien muita syitä osallistua Kaakon kammarin vertaisiltoihin olivat lasten 

keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyvät asiat ja lastenhoidon järjestyminen sekä 

neuvojen ja ajankohtaisten asioiden kuuleminen. Muilta saman kokeneilta van-

hemmilta voikin saada neuvoja niin arkeen kuin lapsen tulevaisuuden suunnitte-

luun liittyen (Hyvärinen 2007, 360). Vertaisilta saatu arkiseen elämään liittyvä 

tieto kytkeytyy vahvasti lääke- ja kasvatustieteelliseen tietoon, jolloin vanhemmat 

saavat tukea perheen uuteen tilanteeseen (Kinnunen 2006, 119). 
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Opinnäytetyön tulokset ovat sovussa Valkaman (2012) sekä Häggman-Laitilan ja 

Pietilän (2007) tutkimustulosten kanssa. Valkaman AMK -opinnäytetyössä äidit 

kokivat vertaistukiryhmän tärkeimpänä tiedonväylänä edunvalvontaan, tukimuo-

toihin ja lapsen kehitykseen liittyen. Häggman-Laitilan ja Pietilän tutkimuksessa 

uuden tiedon saaminen vertaisryhmässä koettiin tärkeäksi ja muiden vanhem-

pien seura ja lepo lapsesta toi virkistäytymistä vanhemmille. Vanhemmat pääsi-

vät myös tutustumaan samankaltaisiin vanhempiin. (Valkama 2012, 49; Hägg-

man-Laitila 2007, 211.) 

 

Vanhemmilla ei ollut suuria muutostoiveita vertaisiltojen toimintaa koskien. Ver-

taisiltojen ajankohtaan ja sisältöön osa vanhemmista toivoi pieniä muutoksia.  

 Vesterlinin (2007) tutkimuksen tuloksista selvisi, että vanhemmat toivoivat, että 

vertaistukitapaamisia olisi useammin. Sama tuli esille omissa tuloksissani, kun 

muutama vanhempi esitti toiveen, että Kaakon kammari järjestettäisiin useam-

min. Järjestämisaikaa toivottiin aikaistettavaksi ja järjestämispäivää kokeiltavaksi 

esimerkiksi viikonloppuna. Sisältöön toivottiin muutosta lyhyiden esitelmien ja 

teemakeskustelujen muodossa. 

 

 

6.2 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Suurimmalla osalla vanhemmista ei ollut suuria muutosehdotuksia, joten Kaakon 

kammarin järjestämisessä ei tarvitse tehdä mullistavia muutoksia. Pienempiä 

muutoksia sen sijaan voisi kokeilla. Näitä kokeilun arvoisia muutoksia ovat auki-

oloajan aikaistaminen kello puoli kuuteen ja virallisen päättymisajan siirtäminen 

kello kahdeksaan, johon mennessä vanhemmat ovat yleensä jo muutenkin läh-

teneet. Tämä käytäntö on otettu jo kokeiluun Kaakon kammarin kevään 2014 

kaudelle opinnäytetyöni tulosten innoittamana. Puitteiden ollessa suotuisat, Kaa-

kon kammaria voisi järjestää tiheämmin, joko kolmen viikon välein tai lisäämällä 

muuten kertoja vuoteen. Voisi myös kokeilla Kaakon kammarin järjestämistä vii-

konloppuna, esimerkiksi lauantai-iltapäivänä. 
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Kaakon kammarin iltojen sisältöön voisi kokeilla teemakeskusteluja, jotka aloitet-

taisiin aiheeseen johdattelevalla alustuksella. Kehitysvammaisten lasten van-

hempien vertaistoimintaan sopivia teemakeskusteluja voisivat olla esimerkiksi 

parisuhde, vanhemmuus, sisarussuhteet, arjessa jaksaminen sekä erityislapsen 

koulunkäynnin suunnittelu ja sujuminen. Alustuksen apuna voisi käyttää kuhunkin 

teemaan sopivia työkaluja apuna, kuten vahvuuskortteja tai parisuhteen ja van-

hemmuuden roolikarttoja. Teemakeskustelukokeilukertojen jälkeen pyydetystä 

palautteesta voisi päätellä, onko ohjatulle keskustelulle jatkuvaa tilausta. Helsin-

gin Kehitysvammatuki 57 ry järjestää jo satunnaisia teema-aiheisia keskusteluil-

toja vanhemmille, joten niistä parempi tiedottaminen Kaakon kammarissa voisi 

myös olla aiheellista, jotta teemakeskusteluja kaipaavat vanhemmat niihin löytä-

vät. 

 

Kaakon kammarin tilaan ja sijaintiin Herttoniemen leikkipuistossa oltiin pääosin 

tyytyväisiä, mutta tilaan voisi kokeilla muutosta muodostamalla tarjolla olevista 

pöydistä omat pöytäryhmät aina ennen Kaakon kammarin alkua. Kaakon kam-

marin osallistujakunta painottuu lähinnä Helsingin itäiseen alueeseen, kun Hel-

singin länsipuolelta ei ole paljoakaan kävijöitä. Voi olla, että joko länsipuolen eri-

tyisperheet eivät ole löytäneet Kaakon kammarin toimintaa tai eivät jaksa kulkea 

sinne asti. Tuloksien perusteella voisi olla perusteltua selvittää niiltä yhdistyksen 

jäseniltä, jotka asuvat Herttoniemen länsi- ja pohjoispuolella, että kaipaisivatko 

he vertaistoimintaa lähelle omia asuinseutujaan Etelä-, Länsi- tai Pohjois-Helsin-

kiin. Se on yksi jatkotutkimusaihe. 

 

Muu jatkotutkimusaihe voisi olla kysely- tai haastattelututkimuksen toteuttaminen 

Kaakon kammariin osallistuville kehitysvammaisten lasten sisaruksille. Kysely- 

tai haastattelumetodilla voisi selvittää miten hyvin sisarukset viihtyvät Kaakon 

kammarissa, saavatko he muilta kehitysvammaisten lasten sisaruksilta vertaistu-

kea tai kokevatko he vertaisuutta suhteessa heihin sekä toivoisivatko he jotakin 

erilaista ohjelmaa kuin mitä nykyisin on tarjolla. Myös kehitysvammaisilta lapsilta, 

sekä varsinkin nuorilta, itseltään voisi selvittää mitä mieltä he ovat Kaakon kam-

marin toiminnasta. Voisi olla myös aiheellista tutkia, mikä saisi miehet, eli kehi-

tysvammaisten lasten isät, osallistumaan useammin vertaistoimintaan tai löytä-

mään palvelun piiriin. 
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6.3 Eettisyys 

 

Lapsen vammaisuus on perheelle usein arka asia. Lapsen vamma voi aiheuttaa 

vanhemmissa monenlaisia epäonnistumisen tai häpeän tunteita. (Linna 2004a, 

293.) Vanhemman sinuus lapsen vammaan voi olla yhteydessä siihen, kuinka 

kauan aikaa sitten vamma on todettu. Ne vanhemmat, jotka vasta totuttelevat 

ajatukseen kehitysvammaisesta lapsesta saattavat kokea kyselylomakkeen 

täytön ylimääräisenä stressinä tai niin, että ulkopuolinen yrittäisi tunkeutua 

heidän elämäänsä. Muut vanhemmat puolestaan saattavat olla jo niin väsyneitä 

monenlaisten kyselyiden täyttöön, ettei jaksaminen riitä kyselyn täyttöön 

vertaisillassa, jonka pitäisi olla voimavaroja ja jaksamista lisäävä kokemus. Sen 

vuoksi on tärkeää, että vanhempien osallistuminen kyselytutkimukseen on 

vapaaehtoista. 

 

Tutkimuksen teon eettiseen pohdintaan kuuluu tutkimusaiheen valinnan motiivi, 

eli se miksi tutkimukseen ryhdytään ja kenen ehdoilla tutkimusongelmat valitaan 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 26). Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset on 

valittu niistä lähtökohdista, että niiden avulla Kaakon kammarin järjestäjät voivat 

kehittää toimintaansa ja vastata siten paremmin perheiden tarpeisiin. 

Tutkimukseen osallistuville henkilöille tulee aina selvittää mitä tutkimuksessa 

tulee tapahtumaan ja mihin tietoja käytetään, tutkittavilta tulee pyytää suostumus 

ja aineiston keräämisessä tulee ottaa huomioon anonyymiys, luottamuksellisuus 

ja aineiston tallentaminen asianmukaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 

26–27). Olen kyselylomakkeet jakaessani kertonut opinnäytetyöni tarkoituksesta 

ja siitä, mihin vastauksia käytetään. Vertaisiltoihin osallistuneille vanhemmille 

vastaaminen on ollut vapaaehtoista, ja olen tutkimuksen tuloksia esiteltäessä 

pyrkinyt kunnioittamaan vastaajien tunnistamattomuutta.  Aineiston olen 

opinnäytetyön teon ajan säilyttänyt vain omassa hallussani, ja opinnäytetyön 

julkaisun jälkeen tulen tuhoamaan tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet. 

 

Tutkiva lähestymistapa vaatii avointa vuorovaikutusta ja totuuden etsimistä. 

Rehellisyys ja totuudellisuus ovat osa ammattietiikkaa. (Lastentarhanopettajan 

ammattietiikka 2005, 4.) Tutkimuksen teon eettisten ohjeiden mukaan, toisten 

tuottama teksti on osoitettava asianmukaisin lähdemerkinnöin ja raportoitava 
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tutkimuksen toteutuksen vaiheet huolellisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2005, 27–28). Lähtökohtana opinnäytetyöni teossa on ollut kuvata 

kyselytutkimuksen toteutus ja tulokset totuudenmukaisesta ja rehellisesti, sekä 

lähestyä aihetta avoimella ja tutkivalla otteella. Muiden kuin itseni tuottaman 

tekstin olen osoittanut lähdemerkinnöin. Sosiaalialan ammattilaisen tulee 

noudattaa salassapitoa ja luottamuksellisuutta (Sosiaalialan ammattilaisen 

eettiset ohjeet 2012, 19–20). Opinnäytetyössäni olen kunnioittanut vanhempien 

yksityisyyden suojaa ja tuonut vastaukset esille niin, ettei yksittäisen vanhemman 

vastauksia voi niistä tunnistaa. Kyselylomakkeiden jaon yhteydessä kerroin miksi 

ja mitä varten tein tutkimusta sekä mitä tuloksilla aiotaan tehdä. Kaikille 

vanhemmille osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista, ja heillä oli 

mahdollisuus kieltäytyä täyttämästä kyselylomaketta.  

 

Sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisen tulee kaikissa tilanteissa pyrkiä 

neutraaliin ja asialliseen toimintaan sekä kunnioittaa perheen jäsenten 

ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä. Sosiaalialalla ammattietiikka tarkoittaa halua ja 

kykyä nähdä erilaisia arjen toimintojen vaihtoehtoja sekä ihmisen omien 

näkemysten esille tuomista. Luottamuksellisuus määrittyy ammattilaisen teoilla ja 

sanoilla, joilla hän viestittää suhtautumistaan muihin. (Sosiaalialan ammattilaisen 

eettiset ohjeet 2012, 6, 21; Lastentarhanopettajan ammattietiikka 2005, 4.) 

Opinnäytetyölläni olen pyrkinyt kirjoittamaan kehitysvammaisten lasten perheistä 

arvostavasti sekä tuomaan vanhempien kokemuksen ja äänen kuuluville. 

Kyselylomakkeiden jaon yhteydessä tavoitteenani on ollut kohdata vanhemmat 

yksilöinä eikä homogeenisenä ryhmänä, ja mahdollistaa luonteva ilmapiiri 

lomakkeiden täyttöön. 

 

 

6.4 Luotettavuus ja pätevyys 

 

Tutkimuksen luotettavuus, eli reliaabelius, merkitsee tutkimustulosten 

toistettavuutta, ja pätevyys, eli validius, merkitsee tutkimusmenetelmän kykyä 

mitata sitä mitä sen on tarkoituskin mitata. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta 

vastauksia tulisi saada tarpeeksi, jotta niistä pystyy tekemään edustavia 

johtopäätöksiä. Kuitenkaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole 
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samanlaista tärkeyttä, kuin määrällisessä tutkimuksessa. Laadullisessa 

tutkimuksessa ei tehdä päätelmiä yleistettävyyttä ajatellen vaan taustalla on 

ajatus, että yksityisessä toistuu yleinen. Tutkimuskohteen ymmärtäminen on 

laadullisen tutkimuksen tavoite. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden mittarina 

toimii tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteutuksen kaikista vaiheista. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 170–171, 216–217.) 

 

Tutkimusmenetelmänä kyselylomake oli toimiva aineistonkeruumetodi Kaakon 

kammarin vertaisiltoihin. Kyselylomakkeella sai lyhyessä ajassa helposti 

vastauksia eikä vanhempien kanssa tarvinnut sopia erillisiä haastatteluaikoja 

vertaisiltojen ulkopuolelle. Vanhemmat pystyivät täyttämään lomakkeet kahvin 

juonnin yhteydessä ja tarvittaessa keskustelemaan sen aiheista esimerkiksi 

muiden vanhempien kanssa. Toisaalta esimerkiksi ryhmähaastattelu olisi ollut 

vanhempia osallistavampi menetelmä, mutta se olisi saattanut jättää joitain 

tutkimuskysymysten vastauksia vaillinaisiksi, mikäli vanhemmat eivät olisi 

kokeneet luontevaksi puhua tai uskaltaneet jakaa omia ajatuksiaan jostain 

tietystä aiheesta muille. 

 

Koin informoidun kyselymuodon eli läsnäoloni lomakkeiden täytön aikana 

hyödylliseksi, sillä pystyin kertomaan opinnäytetyön tarkoituksesta paremmin ja 

täsmentämään vanhempien kysyessä lomakkeen kysymyksen sisältöä. 

Läsnäoloni ei kuitenkaan varmistanut, että jokainen vanhempi olisi vastannut 

kaikkiin lomakkeen kysymyksiin, sillä en tarkastanut vanhempien vastauksia 

heidän palauttaessaan lomaketta. Kuitenkaan vanhempia ei voi pakottaa 

vastaamaan, mikäli he eivät keksi vastausta joka kohtaan. 

 

Kysymysten asettelussa pyrin välttämään vastaajien johdattelua, joten 

kyselylomakkeessa ei esimerkiksi mainittu vertaistuen käsitettä, jotta saatiin 

selville, kokivatko vanhemmat saavansa vertaistukea Kaakon kammarin 

vertaisilloista. Kyselylomakkeen viimeistä sivua ei olisi välttämättä erikseen 

tarvittu, sillä suurin osa vanhemmista toi kehittämistoiveensa esille jo edellisen 

sivun kysymysten ”Mikä toimii?” ja ”Mitä muuttaisit?” kohdalla. 

Kyselylomakkeesta olisi näin saanut lyhemmän, tai sen tilan olisi voinut käyttää 

selvittämään jotakin muuta asiaan liittyen, kuten vertaistukeen tai vanhempien 
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tyytyväisyyteen. 

 

 

6.5 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyöprosessin aloittaminen oli haastavaa, sillä aluksi jo pelkkä aiheen 

valinta ja sopivan yhteistyökumppanin etsiminen tuntuivat vaikealta. Saatuani 

ajatuksen, että voisin tehdä opinnäytetyön yhteistyössä työnantajani, Helsingin 

Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa, alkoi aihe muotoutua. Opinnäytetyön aihe 

päätettiin yhdessä Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n yhdyshenkilöiden kanssa 

toukokuussa 2013. Tiedonkeruun ja teoriapohjan kirjoittamisen tutkimussuunni-

telman muodossa aloitin kesän 2013 aikana, ja teoriaa olen täydentänyt koko 

opinnäytetyöprosessin ajan. Kyselylomakkeet tein syksyllä 2013 ja tutkimuksen 

aineiston keräsin loppuvuodesta 2013, jolloin aloitin myös aineiston analyysin ja 

johtopäätösten tekemisen. Vuoden 2014 tammi- ja helmikuussa viimeistelin opin-

näytetyön. Opinnäytetyöprosessi on ollut toimekas ja omannäköiseni. Opinnäy-

tetyöprosessissa oli antoisaa tehdä tutkimus yksin sekä saada itsevarmuutta 

oman työskentelyn sujuvuuteen ja ammatillisuuteen. Motivaationi pysyi hyvänä, 

kun aihe oli itseäni kiinnostava ja lähellä minua työkokemukseni kautta. Opinnäy-

tetyön tekeminen lisäsi tutkimuksellista osaamistani ja avarsi näkemystäni ver-

taistuen merkityksestä kehitysvammaisten lasten vanhemmille. Tärkeänä koin 

myös sen, että opinnäytetyöni tavoitteet täyttyivät. 

 

Sosionomin (AMK) ECTS -osaamiskompetensseihin lukeutuvat sosiaalialan eet-

tinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaa-

minen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittä-

misosaaminen ja johtamisosaaminen (Sosiaaliportti 2012). Näille olen saanut 

kattavan pohjan sosionomiopinnoissani sekä opinnäytetyöni suunnittelun ja to-

teuttamisen kautta. Opinnäytetyössäni olen pyrkinyt kunnioittamaan sosiaalialan 

ja varhaiskasvatuksen ammattieettisiä periaatteita ja arvoja kirjoittamalla kehitys-

vammaisten perheistä arvostavasti, vanhempien yksityisyyden suojaa kunnioitta-

malla ja kohtaamalla vanhemmat omina yksilöinään. Olen pyrkinyt luomaan ky-

selytutkimukseen osallistuneisiin vanhempiin ammatillisen vuorovaikutussuhteen 



48 
 

kyselylomakkeiden jaon yhteydessä kertomalla avoimesti opinnäytetyön tarkoi-

tuksesta ja taustoista sekä tarvittaessa osallistumalla vanhempien kanssa kes-

kusteluun kertomalla esimerkiksi sosionomin työnkuvasta tai keskustelemalla 

palvelujärjestelmään liittyvistä asioista. Olen pyrkinyt toimimaan opinnäytetyön 

aiheen asiantuntijana sekä sisäistämään tutkivan ja kehittävän työotteen. Erityi-

sesti tavoitteenani on ollut päästä suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja 

raportoimaan sosiaalialalle suuntautunutta opinnäytetyötä, jossa olen mielestäni 

onnistunut. 

 

Opinnäytetyöstäni on minulle hyötyä tulevaisuudessa, työskentelin sitten lasten, 

nuorten, aikuisten, vanhusten, vammaisten tai minkä tahansa muun asiakasryh-

män kanssa. Tiedostan, kuinka vertaisseura ja -tuki voivat toimia asiakkaan voi-

mavaroja ja jaksamista kohentavina tekijöinä, ja kuinka voin itse ammattilaisena 

luoda puitteet vertaistoiminnalle ja asiakkaiden osallisuudelle. Dialoginen vuoro-

vaikutus toimii kaiken kanssakäymisen pohjana, jonka varaan on hyvä rakentaa 

yhteistyösuhdetta asiakkaan kanssa. Erityisesti voin hyödyntää opinnäytetyötäni 

työskennellessäni tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa, perhetyössä, vam-

maistyössä, eri vertaisryhmien ohjaajana tai perhelähtöisen työn suunnittelijana. 

Varsinkin varhaiskasvatuksessa työskennellessäni minulle tulee olemaan hyötyä 

siitä, että tiedostan lastentarhanopettajan olevan tärkeässä roolissa tunnista-

massa leikki-ikäisten lasten mahdollisia kehitysviiveitä tai -poikkeamia, ja otta-

massa puheeksi huolen lapsen kehityksestä. 

 

Valmistumiseni jälkeen aion työskennellä varhaiskasvatuksen toimintaympäris-

töissä. Varhaiskasvattajan osaamisalueita ovat toimintaympäristöön ja kasvatus-

toimintaan liittyvä osaaminen, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvä osaami-

nen sekä alituiseen kehittämiseen liittyvä osaaminen. Sosionomin (AMK) asian-

tuntijuutta varhaiskasvatuksessa ovat muun muassa lapsen kasvua ja kehitystä 

tukevan tiedon lisäksi vanhempien ja perheiden kohtaamisen ja tukemisen taito 

sekä ekokulttuuristen piirteiden ymmärtäminen. Sosionomin (AMK) osaamisessa 

korostuvat perhetyön ja erityiskasvatuksen taidot sekä lapsia ja perheitä tukevan 

palvelujärjestelmän tuntemus. Lisäksi sosionomin (AMK) erityispiirteitä ovat mo-

niammatillisen yhteistyön ja kehittämistyön osaaminen. (Happo 2008, 101–104.) 

Pedagogiset päiväkotiharjoitteluni, varhaiskasvatuksen ja perhetyön teoreettiset 
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opinnot, työkokemukseni erityislasten parissa sekä opinnäytetyöni vanhempien 

vertaistoiminnasta ja kyselytutkimuksen toteuttaminen ovat mahdollistaneet am-

matillisen kasvuni kehittymisen ja kasvamiseni lastentarhanopettajan ammatti-

identiteettiin.  

 

Lastentarhanopettajan työn keskeinen osa on yhteistyö lasten vanhempien 

kanssa. Vanhempien osallisuuden ja keskinäisen yhteyden edistäminen on 

merkittävässä osassa varhaiskasvatustyössä. Kotien, ympäröivän yhteisön ja 

yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen lisääminen on lastentarhanopettajan 

pyrkimyksenä. (Lastentarhanopettajan ammattietiikka 2005, 5, 7.) 

Opinnäytetyölläni olen tuonut vanhempien kokemukset ja toiveet Kaakon 

kammarin vertaisilloista esille ja vertaisiltojen järjestäjien tietoon. Vanhempien 

osallisuus toteutui ja he pystyivät opinnäytetyöni kautta vaikuttamaan toiminnan 

suunnitteluun. Opinnäytetyöni merkittävänä yhteistyön osapuolena ovat olleet 

juuri vanhemmat, joita ilman opinnäytetyöni ei olisi mahdollistunut. 
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LIITE 1: Saatekirje ja kyselylomake 

 
KYSELY KAAKON KAMMARIN TOIMINNASTA 
 
 
Pyydän Sinua ystävällisesti vastaamaan tähän kyselyyn. Olen viimeisen vuoden 
sosionomiopiskelija Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja valmistun ke-
vään 2014 aikana. Teen opinnäytetyötä kehitysvammaisten lasten vanhempien 
vertaistukiryhmän toiminnasta ja kehittämisehdotuksista. Tutkimus toteutetaan 
yhteistyössä Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa. Tämän kyselyn tarkoi-
tuksena on selvittää Sinun, kehitysvammaisen lapsen vanhemman, syitä osal-
listua Kaakon kammarin toimintaan sekä sinun toiveitasi toimintaa koskien. 
Kaikki kokemuksesi Kaakon kammarin toiminnasta ovat tärkeitä tutkimukseni 
kannalta. 
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja tulen käsittelemään vastauk-
set luottamuksellisesti. Tutkimustuloksia hyödynnetään Kaakon kammarin toi-
minnan kehittämisessä. 
 
Kerron mielelläni tutkimuksesta lisää. Mikäli Sinulla herää kysymyksiä aiheesta, 
voit kysyä minulta niitä missä tahansa vaiheessa kyselylomakkeen täytön yhtey-
dessä. 
 
Ystävällisesti, 
Jenni Kytömäki 
Sosionomiopiskelija 
Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulu 
 
jenni.kytomaki@student.diak.fi 
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TAUSTATIEDOT (Rastita vastauksesi) 
 
1. Roolisi: 

[ ] Äiti 
[ ] Isä 
[ ] Muu, mikä? ____________ 

 
2. Erityislapsen/nuoren ikä: ____ vuotta 
 
 
3. Montako sisarusta osallistuu Kaakon kammarin iltaan  
erityislapsen/nuoren lisäksi? _______ 
 
 
4. Oletko aiemmin osallistunut Kaakon kammarin iltaan? 

[ ] En, tämä on ensimmäinen kerta 

[ ] Kyllä, muutaman kerran 

[ ] Osallistun säännöllisesti 

 
5. Asuinalueesi: 

[ ] Eteläinen suurpiiri (mm. Eira, Kamppi, Kruunuhaka, Katajanokka, 

    Länsisatama, Lauttasaari) 

[ ] Keskinen suurpiiri (mm. Kallio, Sörnäinen, Vallila, Hermanni, Toukola, 

    Vanhakaupunki, Arabianranta, Koskela, Kumpula, Käpylä, Pasila) 

[ ] Läntinen suurpiiri (mm. Etu- ja Taka-Töölö, Meilahti, Munkkiniemi, 

    Kaarela, Kannelmäki, Konala, Haaga, Ruskeasuo, Pitäjänmäki) 

[ ] Pohjoinen suurpiiri (mm. Pakila, Oulunkylä, Tuomarinkylä) 

[ ] Koillinen suurpiiri (mm. Malmi, Pukinmäki, Tapaninkylä, Viikki, Suurmetsä, 

    Suutarila) 

[ ] Itäinen suurpiiri (mm. Mellunkylä, Itäkeskus, Vartiokylä, Myllypuro, 

    Vuosaari) 

[ ] Kaakkoinen suurpiiri (mm. Herttoniemi, Tammisalo, Kulosaari, 

    Mustikkamaa, Laajasalo) 

[ ] Östersundomin suurpiiri 

 
6. Miten kuljet Kaakon kammariin? : 

[ ] Julkisilla liikennevälineillä 

[ ] Autolla 

[ ] Muuten, miten? _____________ 
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TOTEUTUMINEN 
 
 
7. Miksi osallistut Kaakon kammarin toimintaan?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
 
8. Kuinka tyytyväinen olet Kaakon kammarin toimintaan? (Ympyröi numero)  
 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 

 
 
 
TOIVEET TULEVALLE JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
 
Mieti Kaakon kammarin toimintaa, toteutusta, sisältöä yms: 
 
 
9. Mikä toimii? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
 

10. Mitä muuttaisit? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Todella tyy-
tymätön 

Melko  
tyytymätön 

Melko  
tyytyväinen 

Erittäin  
tyytyväinen 

En osaa 
sanoa 
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11. Tulisiko yli 12-vuotiaat nuoret huomioida paremmin? 
[ ] Kysymys ei koske minua. 

[ ] Nykyisin on hyvä. 

[ ] Kyllä, miten? ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

12. Missä olisi hyvä kokoontumispaikka? 
[ ] Nykyinen on hyvä (Herttoniemen leikkipuisto) 

[ ] Muualla, missä? ___________________________________________ 

 

13. Millainen olisi hyvä fyysinen tila? 
[ ] Nykyinen on hyvä (Leikkipuiston tilat) 

[ ] Muu, millainen? ____________________________________________ 

 

14. Lastenhoidon järjestäminen? 
[ ] Nykyinen on hyvä (Vanhemmat ja lapset osin samassa tilassa) 

[ ] Vanhemmat ja lapset täysin eri tiloissa 

[ ] Muuten, miten? ____________________________________________ 

 

15. Kuinka usein Kaakon kammari olisi hyvä järjestää? 
[ ] Nykyinen on hyvä (Kerran kuussa; neljästi syksyllä, neljästi keväällä) 

[ ] Muuten, miten? ____________________________________________ 

 

16. Mikä olisi paras aukioloaika Kaakon kammarille? 

Viikonpäivä ___________________  Klo ________ – ________ 

 

17. Muita ajatuksia?: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

KIITOS OSALLISTUMISESTA! ☺ 
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LIITE 2: Esimerkki aineistolähtöisen sisällönanalyysin toteutuksesta 

 
 
ESIMERKKI 1. Vanhempien syyt osallistua Kaakon kammarin iltoihin 

Pelkistetty ilmaus Alakategoria Välikategoria Yläkategoria 
- Lapsi tapaa muita lapsia 
- Erityislapsen ”harrastus” 
- Leikkiseuraa 
- Lapsille on tekemistä 
- Lapsemme saa kavereita 
- Lapsi saa leikkiä muiden 
erityislasten kanssa 
- Lapsia ei tarvitse koko 
ajan vahtia 
- Kokemusta muista erityis-
perheistä erityislapsen si-
sarukselle 

 
 
 
- Lastenhoito 
- Leikkiseura 
- Kaverisuhteet 
- Kokemus muista  

erityislapsista ja  
-perheistä 

 
 

 
 
 
 
 
- Lasten vuoro-

vaikutus 

 

- Vertaistuki 
- Vertaistuki 

 
  

- Vertaisseura 
- Tapaa muita erityislasten 
vanhempia 
- Tutustuu muihin vanhem-
piin 
- Verkostoituminen 

 
- Vertaisseura 
- Muiden vanhempien 

tapaamien 
- Verkostoituminen 

 
- Emotionaali-

nen tuki 

- Sosiaali-
nen tuki 

-kiva … jutella asioista. 
- Vaihtaa ajatuksia ja kuulu-
misia. 
- Rupattelu muiden van-
hempien kassa 

  
 
- Keskustelu 
- Ajatusten vaihto 

 
 
 
 

 

- Pääsee aikuiseen seu-
raan 

 
 
- Aikuisseura 

- Aikuisten vuo-
rovaikutus 

 

- Tavataan tuttuja 
- Kiva tavata tuttuja 
- Nuoria ja vanhoja tuttuja 

 
- Tuttavien tapaami-

nen 

  

 
- Parhaat vinkit tulevat aina 
muilta vanhemmilta 
- Saa tietoa ajankohtaisista 
asioista ja hyviä vinkkejä 
- Ajankohtaiset asiat 
KV57:ssa 

 
 
- Neuvot 
- Ajankohtaiset asiat  

 
 

 

 
 
- Tiedollinen 

tuki 

 

 


