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Opinnäytetyön tavoite oli kartoittaa erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempi-
en jaksamista sekä heidän tuen saamistaan ja tarvettaan. Tavoitteena oli saada 
kattava käsitys siitä millaisia yhteiskunnallisia tukimuotoja vanhemmat nykyään 
saavat ja mitä he vielä kaipaisivat. Tavoitteenamme oli myös edesauttaa päivä-
kotien ja vanhempien yhteistyötä, sillä selvitimme vanhempien kokemuksia päi-
väkodilta saadusta tuesta sekä päiväkodin työntekijöiltä heidän kokemuksiaan 
yhteistyöstä ja vanhempien tuen tarpeesta.  
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena. Kohderyhmänä 
haastatteluissa olivat erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat ja päiväko-
din integroidussa erityisryhmässä työskentelevät työntekijät. Haastattelut toteu-
tettiin teemahaastatteluina. Haastatteluihin osallistui kolme vanhempaa ja kaksi 
päiväkodin työntekijää järvenpääläisistä päiväkodeista. Haastattelut litteroitiin 
sanasta sanaan tekstiksi ja saamamme tieto analysoitiin sisällönanalyysin avul-
la. 
 
Haastateltavat vanhemmat kokivat itsensä väsyneiksi, koska erityistä tukea tar-
vitsevan lapsen koettiin vievän huomattavasti enemmän aikaa kuin muiden las-
ten. Haastateltavat kokivat myös, että heidän oma aikansa on melko vähäistä ja 
he tuntevat riittämättömyyden tunnetta lähes päivittäin. Vanhemmat korostivat 
sitä, että tukea ei ole helposti saatavilla ja sitä joutuu itse etsimään.  
 
Tuloksista kävi ilmi, että päiväkodin kanssa tehtävä yhteistyö ja kasvatuskump-
panuus toimivat moitteettomasti. Päiväkoti koettiin myös erittäin suurena tuke-
na. Tulosten mukaan vanhemmat eivät löytäneet kehitettävää päiväkodin ja ko-
din väliseen yhteistyöhön. Päiväkodin työntekijät kokivat yhteistyön myös pää-
sääntöisesti toimivaksi, mutta heidän mukaansa toimivuus riippuu paljolti van-
hemmista.  
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ABSTRACT 

Kataja, Mia & Torvasti, Senni  
Supporting parents who have children with special needs: From society support 
to Järvenpää’s daycares support. 81 p., 3 appendices. Language: Finnish. Jä-
rvenpää, Autumn 2013. Diaconia University of Applied Sciences. Degree Pro-
gramme in Social Services. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The aim of the thesis was to find out how parents who have children with spe-
cial needs are coping. How well parents get support from society and what kind 
of support they need? The aim was to gain a comprehensive understanding of 
what types of support parents get today and what they still need. Our aim was 
also to contribute co-operation between the daycare center and parents. The 
experiences of support that daycare offer to parents and what kind of experi-
ences daycare workers have about co-operation with parents and their need for 
support were examined. 
 
The thesis was carried out as a survey research. In the interviews, the target 
group was parents who have children with special needs and day care workers 
from the daycare integrated special group. Tree parents and two daycare work-
ers from daycares in Järvenpää participate in interviews. The interviews were 
transcribed to text and the information was analyzed by content analysis. 
 
The parents thought that they are tired because the child with special needs 
took more time than other children in the family. They felt also that they have 
less private time and they felt themselves insufficient almost every day. Parents 
emphasized that support isn't easily available and you have to look for it on your 
own. The research results shown that the co-operation with daycare and collab-
orative partnership work out well. Also the daycare was seen very big support. 
According to the results, parents do not have any idea's to prove co-operation 
between daycare and parents. The daycare workers think that co-operation 
worked out as a rule but according to them the functionality of co-operation de-
pends on how responsive parents are. 
 
Keywords: child with special needs, parenthood, supporting parenthood,  
collaborative partnership, peer support. 
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1 JOHDANTO 

Päivähoitolaissa määritellään, että päivähoidon tehtävänä on tukea vanhempia 

heidän lastensa kasvatustehtävässä sekä tehdä yhteistyötä edistääkseen lap-

sen tasapainoista kehittymistä. Päivähoidon on omasta puolestaan tarjottava 

lapselle turvallisia ihmissuhteita sekä annettava turvallinen kasvuympäristö lap-

sen toimintakyvyn ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Päivähoidossa tulisi 

edistää lapsen fyysistä, psyykkistä ja tunne-elämän kehitystä. Erityislastentar-

hanopettajan palveluita tulee olla käytettävissä päiväkotien lasten tarpeiden 

mukaisesti. Päivähoitolaissa todetaan, että kunnan on pystyttävä tarjoamaan 

lasten päivähoitoa siinä määrin, mitä kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päi-

vähoitolain mukaan erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle laaditaan 

kuntoutussuunnitelma yhteistyössä vanhempien ja tarpeen mukaan sosiaali-

huollon, terveydenhuollon sekä koulutoimen kanssa. (Laki lasten päivähoidosta 

1973.)   

Erityisen tuen tarve koostuu useasta tekijästä ja tämän takia sitä on haastavaa 

määritellä. Se pitää sisällään useita lapseen ja hänen perheensä liittyviä ongel-

mia, joihin puuttumalla turvataan lapsen hyvinvointi. Lähtökohtaisesti erityistä 

tukea tarvitseva lapsi on sellainen, jolla on lääketieteellisesti todistettu jokin oi-

reyhtymä. Päiväkodeilla on omat resurssinsa ja toimintatapansa, joilla vastata 

lasten erityisen tuen tarpeeseen. Erityisen tuen tarve päivähoidossa on selkeäs-

ti kasvanut vuosien aikana ja yhä useammassa päiväkodissa on integroituja 

päiväkotiryhmiä. Vaikka integroituja ryhmiä on syntynyt, löytyy silti puutteita 

esimerkiksi palveluiden saamisessa alueellisesti, johon vaikuttavat resurssit 

sekä pätevä henkilöstö. (Huhtanen 2004, 7, 10.) 

Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella on monta eri nimitystä. Nimityksenä voi olla 

muun muassa erityistä hoitoa tai kasvatusta tarvitseva lapsi, erityislapsi, tukea 

tarvitseva lapsi, seurantalapsi, huolilapsi tai harmaan alueen lapsi. Tukea tarvit-

sevan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisessä tulisi lähtökohtana olla, että 

lapsi on ensisijaisesti lapsi, vaikka hänellä olisikin vamma, sairaus tai muu pe-

ruste erityisen tuen tarpeeseensa. (Heinämäki 2004, 22–23.) Käytämme tässä 
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opinnäytetyössä käsitteitä erityistä tukea tarvitseva lapsi sekä erityislapsi, joilla 

tarkoitamme samaa käsitettä. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa erityistä tukea tarvitsevien lasten 

vanhempien jaksamista sekä heidän tuen saamistaan ja tarvettaan. Halusimme 

selvittää millaisia yhteiskunnallisia tukimuotoja vanhemmat nykyään saavat ja 

mitä he vielä kaipaisivat. Tavoitteenamme oli myös edesauttaa päiväkodin ja 

vanhempien yhteistyötä, sillä selvitimme vanhempien kokemuksia päiväkodilta 

saadusta tuesta sekä päiväkodin työntekijöiltä heidän kokemuksiaan yhteistyös-

tä ja vanhempien tuen tarpeesta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastatte-

lututkimuksena. Haastattelimme yhteensä kolmea vanhempaa ja kahta päivä-

kodin työntekijää järvenpääläisistä päiväkodeista.   

Valitsimme kyseisen aiheen siksi, että olemme kiinnostuneita työskentelemään 

tulevaisuudessa erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa. Opinnäytetyö oli 

myös aiheellinen siinä suhteessa, että lastentarhanopettajan virkakelpoisuuden 

saaminen asetti työllemme selkeän aihepiirin. Lisäksi koimme työmme olevan 

tarpeellinen, koska Järvenpäässä ei ole tästä aiheesta tehty opinnäytetyötä ai-

emmin. Päiväkotimaailmassa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia nykyään yhä 

enemmän, joten halusimme perehtyä aiheeseen tarkemmin ja saada sellaista 

tietoa mitä emme vielä tienneet. Tulevaisuutta ajatellen uskomme opinnäyte-

työstämme olevan hyötyä meille jatkokoulutuksen tai työnhaun kannalta, mutta 

myös varhaiskasvatushenkilöstölle uuden tiedon saamisen välineenä.  

Opinnäytetyömme on lähtökohtaisesti suunnattu erityistä tukea tarvitsevien las-

ten vanhemmille sekä näiden lasten ja perheiden kanssa työskenteleville am-

mattilaisille. Uskomme, että työstämme on hyötyä varhaiskasvatuksen sekä 

erityisvarhaiskasvatuksen parissa työskenteleville henkilöille, sillä olemme sel-

vittäneet miten vanhemmat ja päiväkodin työntekijät kokevat yhteistyön päivä-

kodin ja kodin välillä. Opinnäytetyömme toimii siltana päiväkoti- ja varhaiskasva-

tushenkilöstön ja vanhempien välillä. Kun vanhempien tarve tulee esille, voivat 

työntekijät kehittää tarvittavia tukimuotoja resurssien puitteissa.  
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2 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVA LAPSI 

Lapsella voi olla erityisiä haasteita kehityksessä eri osa-alueilla, kuten esimer-

kiksi fyysisen kehityksen tai motoriikan alueella, tarkkaavaisuuden suuntaami-

sessa tai ylläpitämisessä, kielen ja kommunikaation alueella, kognitiivisella alu-

eella tai lapsella voi olla jokin vamma tai synnynnäinen ominaisuus. Oppimis-

valmiuksien riskit sekä erityisen tuen tarpeet lapsen perheessä, kuten esimer-

kiksi lastensuojelun tarve, sisällytetään myös erityisiin tarpeisiin, jotka tulee ot-

taa huomioon kasvatuksessa ja opetuksessa. (Pihlaja 2006, 13.) Tässä luvussa 

käsittelemme eri diagnooseja, joita lapsilla voi olla.  

2.1 Tarkkaavuuden häiriöt 

Tarkkaavuuden häiriöt ovat lasten yleisempiä sairauksia tai häiriöitä, sillä niiden 

oireita esiintyy kymmenellä prosentilla lapsista. Tarkkaavuuden häiriöstä on ky-

se silloin kun oireet ovat voimakkaita, kestävät kauan, esiintyvät useassa ympä-

ristössä, heikentävät toimintakykyä ja aiheuttavat lapselle tai muille ongelmia. 

Tarkkaavuuden häiriötä määriteltäessä täytyy tarkastella täyttyvätkö diagnosti-

set kriteerit vain joko keskittymiskyvyn (ADD) tai hyperaktiivisuu-

den/impulsiivisuuden (HD) vai molempien osalta. (Almqvist 2000, 216–218.) 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) tarkoittaa aktiivisuuden ja tark-

kaavuuden häiriötä, jonka oireita ovat keskittymisvaikeudet, yliaktiivisuus ja im-

pulsiivisuus. Keskittymisvaikeudet voivat ilmetä muun muassa vaikeutena kes-

kittyä leikkeihin ja koulutehtäviin, saatujen ohjeiden noudattamattomuutena, 

kyvyttömyytenä järjestää tehtäviä ja toimintoja, tavaroiden hukkaamisena sekä 

häiriintymisenä pienistäkin ulkopuolisista ärsykkeistä. Yliaktiivisuus ilmenee 

muun muassa jatkuvana hyperaktiivisuutena, leikkien äänekkyytenä sekä kyvyt-

tömyytenä hillitä aktiivisuuttaan tilanteissa, joissa edellytettäisiin rauhallista käy-

töstä. Impulsiivisuus ilmenee vaikeutena odottaa vuoroaan, taipumuksena vas-

tata ennen kuin kysymys on esitetty ja runsaana puhumisena. ADHD:n kanssa 

esiintyy usein myös samanaikaisesti muita häiriöitä ja sairauksia. (Moilanen 

2012, 35–36.) 
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Lapsuus- ja nuoruusiässä perinnölliset tekijät selittävät 60–90 prosenttia ADHD-

alttiudesta. Aikuisiässä perinnöllisten tekijöiden osuus ilmeisesti pienenee, mut-

ta elinympäristöllä sekä elämässä tehdyillä ratkaisuilla on suurempi vaikutus 

siihen millaisiksi ADHD:n oireet muodostuvat. Äidin raskaudenaikainen alkoho-

lin ja huumeiden käyttö sekä tupakointi lisäävät ADHD:n riskiä erityisesti lapsil-

la, jotka ovat geneettisesti alttiita tälle häiriölle. ADHD:n riskiä voi lisätä myös 

äidin raskaudenaikainen stressi, vauvan hyvin pieni syntymäpaino, synnytyk-

seen liittyvät traumat sekä vastasyntyneen hapenpuute ja veren pieni glu-

koosipitoisuus. (Moilanen 2012, 37–38.) 

ADHD:n alatyyppi on ADD (attention deficit disorder), jossa pääpaino on keskit-

tymisongelmissa. ADD eroaa ADHD:stä pääasiallisesti siinä, ettei tässä muo-

dossa esiinny ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. ADD-oireisilla henkilöillä masen-

nus- ja ahdistushäiriöt ovat hieman yleisempiä kuin ADHD-oireisilla henkilöillä, 

joilla puolestaan on hieman enemmän päihdeongelmia tai nuoruuden käy-

töshäiriöitä. ADD-oireinen henkilö häiriintyy herkästi ulkoisista ärsykkeistä ja 

hän saattaa lähteä helposti seuraamaan sisäisiä impulssejaan. Hänelle toimin-

nan aloittaminen, toiminnan ylläpitäminen ja toiminnan ohjaaminen on myös 

vaikeaa. ADD-oireisella henkilöllä saattaa olla nukahtamisvaikeuksia ja siihen 

liittyy myös alisuoriutuminen koulussa ja työelämässä, vaikeudet sosiaalisissa 

suhteissa, eristäminen kaverisuhteista ja kesken jääneet harrastukset. (Leppä-

mäki 2012, 45–48.) 

2.2 Kielelliset häiriöt 

Kielihäiriöllä tarkoitetaan kyvyttömyyttä kommunikoida tehokkaasti kielen väli-

tyksellä ja käyttää kieltä oppimisen välineenä. Kielihäiriöön liittyy yleensä emo-

tionaalisia ja sosiaalisia vaikeuksia sekä koulumenestykseen liittyviä ongelmia. 

Kielihäiriöstä kärsivä henkilö saattaa välttää puhekontakteja ja meluisia paikkoja 

sekä olla levoton ja impulsiivinen. Kielihäiriöinen lapsi saattaa usein myös tun-

tea epäonnistumista. Kielihäiriöt voidaan luokitella käyttötarkoituksen sekä taus-

talla vaikuttavan tietopohjan mukaan. Oireen mukaisen luokituksen mukaan 

kielihäiriöitä ja niiden liitännäisilmiöitä ovat artikulaatiohäiriöt, viivästynyt pu-

heen- ja kielenkehitys, kielenkehityksen erityisvaikeus eli dysfasia sekä puheen 
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sujuvuuden häiriöt eli änkytys ja sokellus. Oireen mukaiseen luokitukseen kuu-

luvat myös puhe-elinten motoriikan häiriöt, nasaliteetin häiriöt eli nenään liittyvät 

ongelmat, fonaatio- eli äänihäiriöt, puhumattomuus, kieliopillisen kehityksen häi-

riöt sekä luku- ja kirjoitushäiriöt. (Korpilahti 2006, 40–41.) 

Alle kouluikäisten puhehäiriöistä suurin osa on erilaisia artikulaatiohäiriöitä eli 

äännevirheitä. Eniten äännevirheitä esiintyy seuraavissa äänteissä: r, s, k ja l. 

Lapsella on viivästynyt puheen kehitys luultavasti silloin, jos hän ei kahteen ikä-

vuoteen mennessä ole oppinut noudattamaan suullisia ohjeita tai kun hän ei 

puhu viimeistään kolmivuotiaana. Dysfasialla tarkoitetaan kielenkehityksen eri-

tyisvaikeutta. Dysfasia käsitettä käytetään lähinnä yläkäsitteenä kielellisten ke-

hitysongelmien erilaisille muodoille. Dysfaattisella lapsella on usein vaikeuksia 

puheen tuottamisessa, mutta myös puheen ymmärtämisessä. Dysfaattisella 

lapsella voi olla vaikeuksia muun muassa kieliopillisten rakenteiden ymmärtämi-

sessä ja tuottamisessa, sanavaraston ja käsitteiden hallinnassa, nimeämisessä, 

auditiivisessa hahmottamisessa sekä puheäänteiden ja sanojen ääntämisessä. 

(Svärd 2000, 152–153.) 

Änkytyksessä tavua toistetaan tai tavu pitkittyy ja katkaisee normaalin puhevir-

ran, minkä seurauksena puheeseen tulee pakenemisreaktioita, joita voivat olla 

suurentunut lihasjännitys, myötäliikkeet, henkäykset ja eleet. Änkytyksen taus-

tatekijöinä voivat olla ongelma oppimisprosessissa, neuroosipohja tai orgaani-

nen syy. Sokellus on nopeaa puhetta, josta on vaikea saada selvää. Se on pu-

herytmin häiriö, jota esiintyy harvoin pienillä lapsilla. Lasten äänihäiriöiden taus-

talla on tavallisimmin toiminnalliset syyt, millä tarkoitetaan poikkeavaa äänen-

käyttöä. Poikkeavan äänenkäytön syyt saattavat olla myös psyykkisiä ja ympä-

ristöstä johtuvia. Lapsi voi esimerkiksi olla arka, aggressiivinen tai ahdistunut, 

minkä seurauksena esiintyy poikkeavaa äänenkäyttöä. Mutismilla tarkoitetaan 

puhumattomuutta, joka saattaa liittyä neurologisiin tai psyykkisiin sairauksiin. 

Selektiivisellä mutismilla tarkoitetaan puhumattomuutta, jossa lapsi ei puhu tie-

tyille henkilöille tai tietyissä tilanteissa, vaikka osaa puhua normaalilla tavalla. 

(Svärd 2000, 154–156.) 
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Edellä mainittu oirekuvaus ei ole kovin tarkka, sillä kielihäiriöt eivät ole usein-

kaan esiintymismuodoiltaan tarkkarajaisia. Oireissa ilmenee myös päällekkäi-

syyksiä ja oireet korostuvat eri ikäkausina eri tavoin ja muuttuvat lapsen kasva-

essa. Tämän vuoksi etiologian mukainen luokitus luo kieliongelman tarkemman 

selvittelyn. Etiologian mukaiseen luokitukseen kuuluvat keskushermostolliset eli 

sentraaliset syyt, joita ovat esimerkiksi perinnölliset sairaudet sekä raskauden-

aikaiset tai varhaiskehitykseen ajoittuvat keskushermostolliset toimintahäiriöt tai 

vauriot. Luokitukseen kuuluvat myös hankitut kieli- ja puhehäiriöt, jotka voivat 

johtua esimerkiksi traumasta tai aivokasvaimesta sekä elimelliset sairaudet, 

kuten astma. Perifeeriset syyt eli aistifysiologiset vajavuudet, psyykkiset syyt, 

sosioemotionaaliset syyt eli tunne-elämän häiriöt sekä yksilöllinen kehitysrytmin 

hitaus kuuluvat myös etiologiseen luokitukseen. Kielenkehityksen vaikeudet olisi 

pystyttävä havaitsemaan mahdollisimman varhain, jotta voitaisiin paremmin es-

tää niistä aiheutuvia liitännäishäiriötä. Kielenkehityksen viivästymät tulevat 

useimmiten esille kielellisten taitojen hitaana omaksumisena ja kapea-alaisena 

hallintana. Kuntoutumisennuste on viivästyneessä kielenkehityksessä tavalli-

sesti hyvä, sillä tuloksia voidaan saavuttaa jopa lyhytterapialla ja vanhempia 

ohjaamalla. (Korpilahti 2006, 41–43.) 

2.3 Autismi 

Autistisilla oireyhtymillä tarkoitetaan usein lapsuuden autismia tai varhaislap-

suuden autismia. Varhaislapsuuden autismi on suurin yksittäinen ryhmä, sillä 

noin 75–85 prosenttia kaikista autististen häiriöiden tapauksista kuuluu siihen. 

(Gillberg 1999, 13–15.) Varhaislapsuuden autismi voidaan todeta jo aivan pie-

nellä lapsella tai se voi kehittyä kahden tai kolmen vuoden ikäisellä lapsella. 

Autismin syynä on aivojen neurobiologinen häiriö, jonka vuoksi näkö- ja kuulo-

aistimusten sekä havaintojen ymmärtämisessä on häiriöitä. Autistinen lapsi rea-

goi näkö- ja kuuloärsykkeisiin joko liian voimakkaasti, liian heikosti tai ennalta-

arvaamattomasti. (Heinämäki 2000, 91.)  

Autismissa oireina ovat samanaikaisesti esiintyvät vuorovaikutuksen häiriöt, 

vaikeat kommunikaatiohäiriöt ja erittäin poikkeava ja rajoittunut käyttäytyminen 

(Gillberg 1999, 15). Autistisilla lapsilla on usein myös kielellisiä ongelmia. He 
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ovat jäykkiä ja passiivisia, mutta motorisesti he voivat olla lahjakkaita tai heillä 

voi olla jokin muu erityislahjakkuus. Autistiset piirteet jakautuvat kolmelle alueel-

le: sosiaalisen vuorovaikutuksen heikkoudet, kommunikaatio ja toiminta. Sosi-

aalisen vuorovaikutuksen heikkouksiin kuuluvat, että autisti on yleensä piittaa-

maton muiden tunteista, hän kohtelee ihmisiä kuin esineitä ja häneltä puuttuu 

empatia. Kommunikaatioon kuuluvat, että autistilla on sanallinen ja muu kom-

munikaatio heikkoa. Yleensä autistinen lapsi ei puhu tai puhe on erikoista. Toi-

mintaan kuuluu, että lapsella on rajoittuneita, stereotyyppisiä ruumiinliikkeitä ja 

hän on kiinnostunut vain jostain kapeasta tai yhdestä asiasta. (Heinämäki 2000, 

92–93.) Autismia esiintyy noin yhdellä lapsella 88 lapsesta. Autistinen lapsi on 

usein älyllisesti kehitysvammainen, ja hänellä on usein myös kouristuksia, mo-

torisia poikkeavuuksia, unirytmin häiriöitä, ruoansulatuskanavan ongelmia sekä 

immuunijärjestelmän toiminta ja tuntohäiriöitä. (AutRR i.a.)  

2.4 Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet 

Lapsen sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ovat sellaisia persoonallisuuden on-

gelmia, jotka ilmenevät lapsen ajattelussa, tunne-elämässä ja ihmissuhteissa. 

Käyttäytymishäiriöillä tarkoitetaan usein samaa kuin sosioemotionaalisilla on-

gelmilla. (Bredbacka & Hietajärvi i.a, 11.) Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet 

voivat ilmetä niin, että lapsella saattaa olla hankaluuksia esimerkiksi syömises-

sä, nukkumisessa tai puheen kehityksessä. Lapsi saattaa olla myös arka, ujo, 

vetäytyvä, ylivilkas ja lapsella voi olla huono itsetunto sekä oppimisvaikeuksia. 

Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet näkyvät usein myös leikin puuttumisena, 

vaikeutena olla yhdessä muiden lasten kanssa, tunnekylmyytenä tai kyvyttö-

myytenä tulkita toisten tunteita. (Heinämäki 2000, 61–62.) Lapsi saattaa vaikut-

taa myös tunteettomalta, sillä itku ja nauru voivat olla hänelle vieraita. Omien 

tunteiden kontrollointi on usein myös vaikeaa. Vaikeudet näkyvät usein arjen 

toiminnoissa, sillä lapsi voi olla ahdistunut tai rauhaton esimerkiksi ruokailussa 

tai hän rikkoo tahallisesti ryhmän perussääntöjä. (Pihlaja 2004, 218–221.) Sosi-

aalis-emotionaalisista vaikeuksista kärsiviä lapsia on jaoteltu väkivaltaisesti 

käyttäytyviin, rajattomiin ja arkoihin lapsiin (Heinämäki 2000, 63).  
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Väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi voi purkaa aggressiotaan ulospäin, muihin ih-

misiin tai esineisiin. Aggressio voi suuntautua myös lapseen itseensä. Aggres-

siivisen oireilun jatkuessa pitkään, se haavoittaa lapsen itsetuntoa sekä van-

hempien vanhemmuutta ja kasvatushenkilöstön ammattitaitoa. Lapsi pyrkii 

kompensoimaan heikkoa itsetuntoaan opitulla toiminnallaan eli väkivallalla ja 

ilkeydellä. Väkivaltaisesti käyttäytyvä lapsi on usein epätoivoinen, vaikeasti ta-

voitettava, masentunut ja itseensä pettynyt. Lapsella, joka reagoi aggressiivi-

sesti, on häiriöitä minätoiminnoissaan sekä vaikeuksia luoda ja ylläpitää kontak-

teja. Lapsella voi myös olla vaikeuksia eläytyä toisen ihmisen asemaan. Rajat-

toman lapsen on erittäin vaikeaa ottaa vastaan rajoituksia. Rajattomuus voi il-

metä niin, että lapsi ei kestä yhtään ei-sanaa. Lapsi ajattelee usein, että hän itse 

määrää ja päättää kaikesta. Rajattomuus voi ilmetä myös siinä, että lapselle 

”minän” ja ”sinän” rajat ovat hämärät. Lapsella on heikosti omaa tahtoa eikä hän 

tällöin osaa sanoa ei. Lapsella voi myös olla hauras minäkäsitys ja hän voi olla 

liiankin tuttavallinen, jopa tuntemattomille. Arat ja ujot lapset ottavat muihin ih-

misiin hyvin vähän kontaktia ja heidän käytös on usein estynyttä. Lapsi vetäytyy 

syrjään ja on yksinäinen. Lapsi voi olla myös masentunut ja hänellä voi olla jo-

kin pelko. (Pihlaja 2000, 181–182.)  

Sosiaalis-emotionaalinen häiriö on usein vasta toissijainen. Esimerkiksi kielelli-

nen vaikeus voi aiheuttaa lapselle käyttäytymisen ongelmia, minkä myötä alku-

peräinen ongelma piiloutuu käyttäytymisen taakse. (Heinämäki 2000, 23.) Sosi-

aaliset ja emotionaaliset vaikeudet tarvitsevat syntyäkseen ja jatkuakseen otolli-

sia olosuhteita. Vaikeudet lapsen käyttäytymisessä häiritsevät lapsen omaa 

kasvua ja kehitystä tai toisten ihmisten elämää. Lapsen itseluottamus on usein 

koetuksella, sillä lapsen sosiaaliset ja tunne-elämän valmiudet eivät ole ikäta-

son mukaiset. Tämän vuoksi onkin erityisen tärkeää tunnistaa lapsen kehitys 

tunne-elämän ja sosiaalisen kasvun alueilla. Lapset, joilla on sosiaalis-

emotionaalisia vaikeuksia, voivat olla jäljessä muillakin kehityksen osa-alueilla. 

Lasta on tärkeää tukea kokonaisvaltaisesti ja ottaa huomioon myös muut puo-

let, kuten kognitiiviset taidot, motoriikka ja kieli. (Pihlaja 2004, 219–221.) Sosi-

aalis-emotionaalisen kehityksen tukemisessa on muistettava itsetuntemuksen ja 

positiivisen minäkuvan vahvistaminen, lapsen itseluottamuksen tukeminen, tois-

ten lasten ratkaiseva merkitys lapsen minäkuvalle sekä luottamuksellisen ai-
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kuiskontaktin tärkeys. On muistettava ottaa huomioon myös se, että kasvattajan 

omat tuntemukset ja tunteet peilautuvat lapseen. Huomiota on kiinnitettävä eri-

tyisesti vanhempien ja lasta hoitavien henkilöiden yhteistyöhön, tukemiseen ja 

ohjaukseen. (Heinämäki 2000, 64–65.) 

2.5 Oppimisen vaikeudet 

Oppimisvaikeudet vaikuttavat siihen, miten lapsi ymmärtää, prosessoi ja vas-

taanottaa uutta tietoa. Oppimisvaikeudet häiritsevät koulunkäyntiä, vaikeuttavat 

oppimista ja lisäävät emotionaalisia vaikeuksia. Oppimisvaikeudet tai oppimisen 

häiriöt ovat yläkäsite erilaisille oppimisen ongelmille. (Helpguide.org i.a.) Oppi-

misvaikeudet voivat ilmetä joko laaja-alaisina vaikeuksina oppimisessa tai op-

pimisen erityisvaikeuksina. Oppimisvaikeudet ovat aivotoimintaan perustuvia 

kognitiivisia vaikeuksia, joihin ei liity kehitysvammaisuutta tai joiden syynä ei ole 

harjaantumattomuus. (Heinämäki 2000, 29.) Lapset, joilla on oppimisvaikeuksia 

näkevät, kuulevat ja ymmärtävät asioita eri tavalla. Tämä voi johtaa vaikeuksiin 

oppia uusia tietoja ja taitoja sekä vaikeuteen soveltaa niitä käytännössä. Ylei-

simmin oppimisvaikeudet liittyvät lukemiseen, kirjoittamiseen, matematiikkaan, 

päättelyyn, kuunteluun ja puhumiseen. (Helpguide.org i.a.) 

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet eivät esiinny vain joillakin erityisalueilla, vaan 

niiden vaikutus näkyy toiminnoissa, joita oppimiseen ei edes tarvita. Näitä toi-

mintoja ovat muun muassa liikkuminen ja kehon hallinta, puheen oppiminen 

sekä ajattelun kehittyminen. Laaja-alainen oppimisvaikeus ilmenee jo vauvaiäs-

tä lähtien, sillä lapsi oppii hitaasti ja oppiakseen hänen on ponnisteltava kovasti. 

(Heinämäki 2000, 30.) Lapsella voi olla vaikeuksia myös lukemisessa, kirjoitta-

missa ja matematiikassa. Lukemisen vaikeuksia on olemassa kahdenlaisia. Ta-

vallisessa lukemisen vaikeudessa lapsella on vaikeuksia ymmärtää yhteyttä 

äänteiden, kirjaimien ja sanojen välillä. Lukemisen ymmärtämisen vaikeudessa 

lapsi on kyvytön ymmärtämään sanoja, lauseita ja kappaleita. Kirjoittamisen 

vaikeudessa lapsella on ongelmia muodostaa sanoja ja lauseita sekä vaikeuk-

sia järjestää ajatuksensa paperille. Oppimisvaikeudet matematiikassa vaihtele-

vat suuresti sen mukaan millaisia muita vahvuuksia ja heikkouksia lapsella on. 
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Lapsella voi olla vaikeuksia muun muassa muistamisessa, numeroiden organi-

soimisessa sekä ajan kertomisessa. (Helpguide.org i.a.) 

2.6 Motoriikan häiriöt 

Motoriikan kehityshäiriön pääpiirteenä on lihasten yhteistoiminnan vaikea kehi-

tysvajaus, jonka taustalla ei ole pelkästään yleinen älyllinen kehitysvammaisuus 

tai erillinen synnynnäinen tai hankinnainen neurologinen häiriö. Kuitenkin 

useimmissa motoriikan häiriön tapauksissa esiintyy hermoston kehityksen huo-

mattavaa epäkypsyyttä, kuten tukemattomien raajojen koreaattisia eli tahatto-

mia liikkeitä, peililiikkeitä ja muita samantyyppisiä motorisia häiriöitä sekä liik-

keiden hieno- ja karkeasäädön puutteita. Motorisen toiminnan häiriö tunnetaan 

myös nimellä kehityksellinen koordinaatiohäiriö. Häiriössä lapsella on poikkeuk-

sellista kömpelyyttä, johon ei liity yleistä älyllistä jälkeenjääneisyyttä, sitä selittä-

vää aistivammaa eikä synnynnäistä, hankittua tai muuta tunnettua neurologista 

häiriötä, kuten CP:tä. Motoriikan häiriössä on ominaista liikkeiden vaatima 

ylenmääräinen energiankulutus ja tarvittavan voiman, tempon ja liikeradan arvi-

oinnin epätarkkuus. Häiriöön liittyy usein myös visuaalis-spatiaalisia, kinesteet-

tisen ja näköhavainnon yhdistämisen häiriöitä. (Lyytinen 2000, 230–231.)  

Kehityksellistä koordinaatiohäiriötä esiintyy noin 2–5 prosentilla lapsista (Lyyti-

nen 2000, 231). Motoriikan häiriöt liittyvät usein muihin oppimisvaikeuksiin, mut-

ta niitä voi ilmetä myös erillisinä. Motorisen vaikeuksien oireina on muun muas-

sa kömpelyys, koordinaation eli liikkeiden suuntaamisen ja ohjailun puute sekä 

liikkeiden hallitsemattomuus. Lapsella voi olla myös epätyypillisiä liikemalleja eli 

esimerkiksi kävellessä heilahtavat saman puolen jalka ja käsi samanaikaisesti 

eivätkä vastakkaiset. Lapsella on usein myös vaikeuksia urheilusuorituksissa 

sekä hienomotoriikassa, mikä vaikeuttaa ja hidastaa kirjoittamista sekä saksien 

ja kynän käyttöä. (Heinämäki 2000, 31–32.) 

2.7 Liikunta-, kuulo- ja näkövamma  

Lapsella voi olla monenlaisia vammoja, kuten liikuntavamma, kuulovamma ja 

näkövamma. Yleisin liikuntavamma on CP eli synnynnäinen tai varhaislapsuu-
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dessa saadun aivovaurion seurauksena syntynyt lihasvamma. (Heinämäki 

2000, 83.) CP-vammaisilla lapsilla on usein myös puheen ja kielellisen kyvyn 

häiriöitä sekä hahmotushäiriöitä. Suomessa arvellaan CP-vammaisia lapsia 

olevan noin 0,2 prosenttia kaikista lapsista. (Moilanen 2000, 320.) CP-

vammaisuutta voidaan luokitella lihasjäykkyyden, atenoosin ja ataksian mu-

kaan. Lihasjäykkyys aiheuttaa vaikeuksia asennon säätelyssä ja tahdonalaisis-

sa liikkeissä. Atenoosi ilmenee ei-tahdonalaisina, matomaisen hitaina liikkeinä, 

erityisesti kasvojen ja käsien lihaksissa. Ataksia ilmenee tasapainovaikeuksina 

ja koordinaatiohäiriönä. Siihen liittyy myös vapinaa ja tärinää ylä- ja alaraajoissa 

sekä keskiruumiissa. (Heinämäki 2000, 83–83.) 

Kuulovammaisella lapsella on usein myös muitakin vammoja, esimerkiksi näkö-

vamma, liikuntavamma, synnynnäinen sydänvika tai lievä aivotoiminnan poik-

keavuus. Kuuron alle kolmivuotiaan lapsen diagnosointi on vaikeaa, sillä on on-

gelmallista erottaa autismia ja kuuroutta toisistaan. Kuurovammaisella on usein 

autistisia piirteitä, kuten eristäytymistä. (Moilanen 2000, 319.) Kuulovammainen 

lapsi ei reagoi ääniin, ei ymmärrä puhetta eikä käännä päätään äänen suun-

taan. Lapsi voi käyttää myös kovaa ääntä, ensisanat häviävät sekä puheen sä-

vy on monotoninen tai muuten poikkeava. (Heinämäki 2000, 86–87.) Näkö-

vammaisilla lapsilla on usein myös lisävammaisuutta, kuten kehitysvammaisuut-

ta, kuulovammoja tai epilepsiaa (Moilanen 2000, 320). Näkövammaisella lapsel-

la on usein vaikeuksia aistitoimintojen yhteiskäytössä eli aistihavainnoista ei 

muodostu kokonaiskuvaa vaan yksittäisiä havaintoja. Lapsella on vaikeuksia 

myös hahmottaa ja jäsentää omaa kehoaan, koska näköhavainto ei tue kehon 

liiketuntemuksia. Usein myös tilan hahmotus eli avaruudellinen hahmotus on 

vaikeaa, koska näköhavainnot eivät tue hahmotusta. Näkövamma haittaa kielen 

hallintaa ja käsitteiden ymmärtämistä, koska lapsen ajattelussa ja kielen kehi-

tyksessä kuvallisuudella on suuri merkitys. (Heinämäki 2000, 88–89.)  
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3 VANHEMMUUS JA SEN TUKEMINEN 

Vanhemmuus nähdään aina uudelleen luotavana asiana, kun perheeseen syn-

tyy lapsi. Lisäksi vanhemmuus voi saada erilaisia käsityksiä ja muotoja riippuen 

vallitsevasta kulttuurista. Kuitenkin uskotaan, että vanhemmuuteen sisältyy aina 

vahva tunneside ja tarve pitää huolta omasta lapsestaan. (Koivula 2004, 76.) 

Vanhemmuuteen ei ole olemassa mitään koulutusta, vaan vanhemmuutta koe-

taan ja opitaan lapsen kasvun myötä. Vanhempien ajatellaan olevan aikuisen 

malli, rakkauden antaja sekä turvan välittäjä lapselle. Vanhemmuus nähdäänkin 

olevan yksi haastavimmista kehitystehtävistä ihmiselle. (Kinnunen 2006, 14.)  

Nyky-yhteiskunnassa perheen muodot ja tehtävät ovat muuttuneet verrattuna 

viimeisiin vuosikymmeniin. Yhä enemmän biologisen perheen lisäksi on uus-

perheitä ja yksinhuoltajaperheitä. Kuitenkin instituutiona perhe on säilyttänyt 

asemansa eteen tulleista muutoksista huolimatta. (Laine & Vilkko-Riihelä 2007, 

144.) Esimerkiksi silloin kun aikuinen haluaa hankkia lapsen yksin, voidaan pu-

hua yksinhuoltajuudesta. Tällöin voidaan lapsi hankkia joko adoption tai keino-

hedelmöityksen kautta. Pääsääntöisesti kansainvälisissä tilastoissa yksinhuolta-

jaksi tullaan eroamalla avio- tai avoliitosta. Yksihuoltajuuden käsite mielletään 

sukupuolineutraalina, koska se ei lokeroi onko yksinhuoltaja mies vai nainen. 

Se ei myöskään kerro sitä millä tavoin aikuisesta on tullut yksinhuoltaja. (Takala 

2010, 8.) Tekemissämme haastatteluissa emme esittäneet taustakysymyksenä 

sitä, onko vanhempi eronnut vai parisuhteessa. Kyseinen asia tuli ilmi haastat-

teluiden edetessä. Opinnäytetyössä emme keskity yksinhuoltajuuden näkökul-

maan, mutta tuomme myöhemmin esille pohdintojamme aiheesta. 

Vanhemmuus on ihmisille koko eliniän kestävä rooli. Ihmisestä tulee vanhempi 

ensimmäisen lapsen tullessa perheeseen. Kun lapsi kehittyy, vanhemmuuden 

roolikin muuttuu. Pelkästään lapsen ympärille ei voi vanhemmuutta rakentaa, 

vaan hyvään vanhemmuuteen kuuluu myös vanhempien omien ystävyyssuhtei-

den ja harrastuksien vaaliminen. Vanhempien muistot omasta lapsuudestaan, 

vanhemmistaan ja heidän kasvatustavastaan heijastuvat omaan vanhemmuu-

teen. Esimerkiksi lapsena turvallisesti eläneet vanhemmat luottavat omiin ky-

kyihinsä vanhempana. Vanhemmuuteen liittyvät ajatukset siitä, osaanko olla 
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lapselleni hyvä vanhempi ja toiminko lapsen edun mukaisesti. (Laine & Vilkko-

Riihelä 2007, 144–146.)  

3.1 Jaksaminen 

Perheiden arkea määrittävät tietyt rutiinit, jotka toistuvat päivittäin, kuten lasten 

ruokailu- ja nukkumaanmenoajat. Perhe tuottaa ja rakentaa arkeaan yhteiskun-

nan asettamissa puitteissa. Arkeen vaikuttaa merkittävästi myös kulttuuri ja 

olemassa olevat perinteet. Nykypäivänä koetaan, että perheen arjen ylläpitä-

mistä vaikeuttaa muun muassa se, miten vanhemmat sovittavat muut elämän-

alueet kuten työn, perhe-elämän kanssa yhteen. (Lämsä, Malinen & Rönkä 

2009, 12–13.) Lapselle edun mukaista on, että hänellä on välittävät ja ennen 

kaikkea läsnä olevat vanhemmat, jotka omilla rajoituksillaan ja kasvatusmeto-

deillaan edesauttavat hyvää ja turvallista lapsuutta. Vanhempien tulee täyttää 

lapsen huolenpidolliset tarpeet sekä kannustaa lasta. Vanhempien huoli omasta 

vanhemmuudestaan kohdistuu yleensä siihen, että he eivät usko onnistumi-

seensa kasvattajana. Lisäksi vanhemmat ovat epävarmoja omista kasvatusme-

todeistaan. Vanhempien ympärillä oleva hyvä tukiverkosto edesauttaa vanhem-

pien jaksamista ja mahdollisuutta nauttia vanhemmuudesta. Valitettavasti kaik-

kien vanhempien ympärillä ei tukiverkostoa ole, vaikka kuuntelijoita tarvittaisiin. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009.) 

Vanhemmat usein jättävät oman hyvinvointinsa toissijaiseksi ja laittavat lapsien 

tarpeet omiensa edelle. Olisi kuitenkin tärkeää nimenomaan vanhempien hyvin-

voinnin kannalta, että vanhemmat muistaisivat ottaa huomioon oman hyvinvoin-

tinsa perheen arjen keskellä. Jokainen vanhempi on vastuussa omasta hyvin-

voinnistaan ja hyvä ja mielekäs vanhemmuus koostuu niin henkisestä kuin fyy-

sisestä hyvinvoinnista. On tärkeää osata ottaa aikaa itselleen, jotta pystyy toi-

mimaan vanhempana lapsilleen. Kun vanhemmilla on omaa aikaa, he voivat 

tehdä itselleen tärkeitä asioita, kuten käydä harrastuksissaan. Vanhempien hy-

vinvointia edesauttavat myös hyvin arkiset asiat, kuten ruokavalio ja nukkumi-

nen. (JYTE i.a.) Suurimpana vanhempana oloon vaikuttavana tekijänä pidetään 

vanhemman henkistä hyvinvointia. Esimerkiksi vanhempi voi olla hyvin perillä 

siitä, millä tavoin haluaa lapsiaan kasvattaa, mutta väsymyksen ja stressin takia 
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estyy toteuttamasta kasvatusperiaatteitaan haluamallaan tavalla. Vanhemman 

henkistä hyvinvointia voivat heikentää muun muassa lasten välisten riitojen sel-

vittäminen, lapsen haastava käytös kuten tottelemattomuus sekä lapsen nuk-

kumaanmenotilanteet. (Hyväluoma, Kivijärvi & Rönkä 2009, 56–57.) 

Parisuhde on tärkeä osa ihmisen jaksamista, sillä toimiva parisuhde mielletään 

yhdeksi tärkeimmistä asioista ihmiselle. Kuten vanhemmuus myös parisuhde 

muuttuu elämän myötä, minkä vuoksi on tärkeää, että vanhemmat muistavat 

ottaa myös aikaa omalle parisuhteelleen. Esimerkiksi, jos perheessä on haasta-

va tilanne, voi olla hyvä istua hetkeksi yhdessä pohtimaan, miten tilanne hoide-

taan. Yhdessä päättäminen, keskusteleminen ja sopiminen vaikuttavat van-

hempien hyvinvointiin merkittävästi. Tähän vaikuttaa tunne siitä, että taakan voi 

jakaa toisen kanssa, joka ymmärtää tilanteen. Vanhempien jaksamiseen arjes-

sa vaikuttaa myös se, kuinka paljon puolisot antavat toisilleen huomiota ja posi-

tiivista palautetta. Jo pienillä teoilla ja eleillä voi parantaa vanhempien hyvin-

vointia, ja he saavat voimavaroja toisiltaan arjessa jaksamiseen. (JYTE i.a.) 

Tutkimuksissa on noussut esille, että vanhemmuuden tuomista haasteista sel-

viytyvät paremmin vanhemmat, jotka pystyvät keskenään puhumaan ja selvit-

tämään vanhemmuuteen liittyviä huolia (Laine & Vilkko-Riihelä 2007, 144–146).   

3.2 Vanhempien tukeminen 

Vanhemmuus kestää läpi elämän. Vanhemmuudella on vuorovaikutteinen rooli 

suhteessa lapseen. Vanhemmuus tuo mukanaan paljon vastuuta ja lapsen kehi-

tyksen kannalta on tärkeää huomioida vanhempien hyvinvointi, jotta he pystyvät 

täyttämään lapsen tarpeet. Yhteiskunnan pitäisi tukea vanhemmuutta jatkuvuu-

den näkökulmasta niin, että vanhempien voimavarat saadaan käyttöön sellaisil-

la tukitoimenpiteillä, joista vanhemmat saavat hyötyä. (Kinnunen 2006, 29.) Kun 

on tiedossa perheen lisäystä, vanhemmat toivovat aina saavansa terveen lap-

sen. Jos kuitenkin jostain syystä lapsi ei kehitykään odotusten mukaisesti tai 

perheeseen syntyy erityislapsi, vanhemmat voivat kokea itsensä epäonnistu-

neina ja menettävät itseluottamustaan vanhempana. Tällöin vanhemmat tarvit-

sevat tukea ja ohjausta, jotta he voivat toimia erityislapsen vanhempina. Van-

hemmat kokevat tarvitsevansa tukea erityisesti silloin, kun heille tuodaan julki 
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tietoa siitä, että lapsella on esimerkiksi jokin diagnoosi, joka vahvistaa erityisen 

tuen tarpeen. Lisäksi tukea kaivataan silloin, kun kyseessä on erityislapsen 

kasvatukseen, kehitykseen tai palveluihin liittyviä asioita. (Kinnunen 2006, 18–

21.) 

Perhekeskeisessä näkökulmassa pidetään tärkeänä sitä, että perhe on itsensä 

asiantuntija ja perhettä tulee kuunnella heitä koskevissa suunnitelmissa ja pää-

töksissä (Ekström, Leppämäki & Vilén 2008, 192). Perheen kanssa tehtävän 

yhteistyön lähtökohtana on avoin vuorovaikutus. Tähän liittyy perheen tunne 

siitä, että he ovat tulleet kuulluksi ja saavat olla aktiivisesti mukana keskustelus-

sa. Vanhempien tietoisuus siitä, että heidän omat voimavaransa eivät riitä lap-

sen tarpeiden täyttämiseen, aiheuttaa elämänhallinnan huonontumista. Tällöin 

eri palveluntarjoajilla on tietoa ja taitoa, joilla vahvistetaan vanhempien jaksa-

mista ja elämänhallintaa. Elämänhallinnan lipsuminen antaa eri sosiaalipalve-

luille mahdollisuuden tarjota vanhemmille keinoja selviytyä ja ratkaista ongel-

mia. (Huhtanen 2004, 75.) Perhelähtöisissä palveluissa vanhemmat kuuluu ot-

taa mukaan palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen, jotta palvelut saataisiin 

vastamaan mahdollisimman hyvin perheen senhetkisiä tarpeita (Junttila 2004, 

12).  

3.2.1 Vanhemmuuden roolikartta 

Vanhemmuuden roolikartta on työväline, jonka avulla voidaan tarkastella van-

hemmuuteen liittyviä erilasia rooleja. Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayh-

tymän työntekijät ovat kehitelleet kyseisen menetelmän vuonna 1999 ja sitä 

käytetään perhekuntoutuksessa sekä vanhemmuuden arvioinnissa eri palve-

luissa, kuten neuvolassa ja päivähoidossa. Vanhemmuuden roolikartassa van-

hemmuus on jaoteltu viiteen eri rooliin, jotka pitävät sisällään rooliin liittyviä teh-

täviä. Nämä roolit ovat ihmissuhdeosaaja, elämän opettaja, rajojen asettaja, 

huoltaja sekä rakkauden antaja. (Vammaispalvelujen käsikirja 2013.)  

Vanhemmuuden roolikartan synnyn taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että van-

hemmuutta pystyttäisiin pohtimaan arkiajattelussa selkeämmin. Roolikartan 

avulla vanhemmuus pyritään näkemään arkisena kokemuksena, jota jokaisen 
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vanhemman on helppo ymmärtää. Roolikartan lähtökohtana on, että se on käy-

tännönläheinen ja palvelee ihmistä ilman, että tämän tulee omata teoreettista 

tietoa käyttääkseen roolikarttaa. Se on suunniteltu voimavarakeskeiseksi sekä 

helpoksi ymmärtää. Vanhemmuuden roolikartan avulla vanhempi voi tarkastella 

omassa vanhemmuudessaan esiintyviä haastavia alueita, sekä oppia tunnista-

maan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Tärkeintä olisi, että vanhemmuuden 

roolikartta loisi vanhempiin uskoa, että muutos on mahdollista. Vanhemmuuden 

roolikartta soveltuu myös vanhemmuuden itsearviointiin. Sen avulla on mahdol-

lista arvioida omaa vanhemmuuttaan ja siinä esiintyviä rooleja. Vanhempi voi 

esimerkiksi pohtia eri roolien painottumista omassa toiminnassaan sekä tutkia 

eri roolien kehittymistä. Esimerkiksi onko jokin rooli ylikehittynyt muihin rooleihin 

nähden. (Ylitalo 2011, 9, 17–18.) 

 

KUVA 1. Varsinais- Suomen Lastensuojelukuntayhtymä 2013. 
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3.2.2 Vertaistuki 

Vertaistuella on useita eri määritelmiä ja joidenkin tutkijoiden mukaan vertaistuki 

on omaehtoista ja yhteisöllistä tukea ihmisten välillä, joita yhdistää esimerkiksi 

samanlainen perhetilanne. Vertaistuen nähdään olevan sosiaalinen prosessi, 

jonka ei välttämättä tarvitse pohjautua tarkoituksenmukaiselle toiminnalle. Ver-

taistuki tekee oma-aputoiminnasta ainutlaatuisen. Oma-aputoiminnan lähtökoh-

tana on, että ihmiset auttavat tasaveroisesti toisiaan. Perheen ulkopuoliset so-

siaaliset suhteet ovat tärkeitä voimavaroja. Sosiaaliset verkostot rakentuvat ih-

misten ympärille, jotka jakavat yhteisiä asioita ja toimintoja, ja yleensä nämä 

sosiaaliset verkostot laajenevat ajan mittaan jopa alueellisiksi sosiaalisiksi ver-

kostoiksi. Sosiaalisen verkoston avulla ihmiset voivat saada fyysistä sekä emo-

tionaalista tukea. Sosiaalisiin verkostoihin voidaan lukea esimerkiksi sukulaiset, 

perheen ystävät tai vertaistukiryhmän jäsenet. (Kinnunen 2006, 32, 36.) 

Vertaistuki on vuorovaikutuksellista kokemuksien vaihtoa, jossa samassa elä-

mäntilanteessa olevat ihmiset antavat tukensa toinen toisellensa. Lisäksi ver-

taisryhmässä olevat ihmiset haluavat jakaa kokemuksiaan ja tunteitaan muiden 

ihmisten kanssa, jos ryhmässä vallitsee kunnioittava ilmapiiri. Vertaistuen avulla 

ihminen voi kokea voimaantumisen tunteita sekä se voi pistää aluilleen muutos-

prosessin ihmisen ajattelu- tai toimintatavassa. Vertaistuen avulla ihminen voi 

löytää, mitkä ovat hänen omat voimavaransa sekä vahvuutensa selviytyä vallit-

sevasta elämäntilanteestaan. Vertaistuki pohjautuu kansalaislähtöiseen toimin-

taan, joka on vapaaehtoista eikä välttämättä tarvitse taustalleen mitään yhteisöä 

tai yhdistystä. Erilaiset järjestöt voivat järjestää jäsenillensä vertaistukiryhmiä tai 

kouluttaa jäseniään toimimaan vertaisryhmän ohjaajana. Vertaistukiryhmät voi-

vat olla myös yhtenä osana ihmisen hoito- ja kuntoutusprosessia. (Vammais-

palvelujen käsikirja 2013.) 

Vertaistukea voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Ihminen voi tarvittaessa saa-

da kahdenkeskistä vertaistukea, jolloin kyseessä on vertaistukihenkilötoiminta. 

Nykypäivänä on myös hyvin yleistä, että vertaistukea voi saada Internetissä 

erilaisten keskustelupalstojen kautta. Vertaistuki ei katso aikaa eikä paikkaa. 

Sitä voidaan toteuttaa niin ohjatuissa keskusteluryhmissä kuin avoimissa koh-
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taamispaikoissa, koska ei ole mitään oikeaa toimintamallia toteuttaa vertaistoi-

mintaa. Vertaistukisuhdetta ei pidä pitää asiakkuutena, vaan se on ennen kaik-

kea ihmisten välinen vuorovaikutuksellinen ja tasa-arvoinen suhde, jossa vallit-

sevat kunnioitus, kuunteleminen ja luottamus. Vertaistuen antaja on myös sa-

malla vertaistuen vastaanottaja. (Vammaispalvelujen käsikirja 2013.) 

Vertaisryhmä on yksi tukimuodoista, joita erityistä tukea tarvitsevien lasten van-

hemmat voivat käyttää saadakseen tukea vanhemmuuteen. Vertaisryhmään 

osallistuvilla ihmisillä on samankaltainen tilanne tai ongelma elämässään. Ver-

taisryhmäohjaaja voi joko olla ulkopuolinen tai saman asian kanssa kamppaile-

va henkilö. Ryhmänohjaajan tulee olla perehtynyt ryhmässä käsiteltävään asi-

aan. Vertaisryhmässä voidaan esimerkiksi jakaa omia kokemuksia ja keskustel-

la siitä miten joku ryhmän jäsenistä on oppinut hallitsemaan uusia tilanteita 

elämässään. Tukea antavassa vertaisryhmässä pureudutaan lähemmin arkeen 

vaikuttaviin haasteisiin ja niistä selviytymiseen. Jokaisen ryhmän jäsenellä tulee 

olla mahdollisuus puhua omista kokemuksistaan. Tukea antavassa vertaisryh-

mässä ohjaajan on tärkeää luoda ryhmän jäsenille tunne siitä, että heidän aja-

tuksillaan, tunteillaan ja kokemuksillaan on merkitystä. (Ekström ym. 2008, 272–

274.) Vertaistukitoiminnan avulla ihminen voi saada esimerkiksi takaisin sisältöä 

elämäänsä ja uusia ystäviä. Jossain tapauksissa vertaistukiryhmässä vaihdettu-

jen kokemusten ja ajatusten tuloksena voi olla, että ryhmän jäsenet päättävät 

vaikuttaa yhdessä johonkin yhteiskunnalliseen seikkaan, jolla he haluavat pa-

rantaa asemaansa yhteisössä tai yhteiskunnassa. (Vammaispalvelujen käsikirja 

2013.) 

3.2.3 Sopeutumisvalmennuskurssit 

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat Kelan järjestämiä kursseja, jotka ovat suun-

nattu joko vammaiselle tai tukea tarvitsevalle henkilölle ja heidän perheilleen. 

Sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään myös lapsiperheille, joiden lapsella 

on jokin erityisvaikeus, esimerkiksi ADHD, autismi tai Downin syndrooma. Ky-

seisillä kursseilla toiminta järjestetään suurimmaksi osaksi ryhmätoimintana, 

mutta aikaa yksilö sekä perhekohtaisille haastatteluille on jätetty. Ryhmätoimin-

taa on sekä lapsille että vanhemmille. Lapsille suunnatussa toiminnassa muun 
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muassa kannustetaan ja tuetaan lasta itsenäiseen toimimiseen. Vanhempain-

ryhmissä vanhemmat pääsevät keskustelemaan muiden vanhempien kanssa ja 

jakamaan omia tunteitaan ja kokemuksiaan heidän kanssa. Perheillä on myös 

mahdollisuus tavata erityistyöntekijöitä kuten puhe- ja toimintaterapeutteja, jotka 

antavat yksilö-ohjausta. (MLL 2013.) 

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteina on tukea kuntoutujan kasvua ja kehi-

tystä niin, että huomioon otetaan myös perheen muiden jäsenten tarpeet. Ta-

voitteena on myös, että sopeutumisvalmennuskurssit tarjoaisivat lapselle ja 

vanhemmille sellaisen ympäristön, jossa he voivat keskustella muiden lapsien ja 

vanhempien kanssa. Kurssien avulla pyritään löytämään sellaisia käytänteitä, 

jotka parantavat perheen arjen sujumista. (MLL 2013.) Jotta sopeutumisval-

mennuskurssille olisi mahdollista hakea, tulee hakijalla olla kuntoutussuunnitel-

ma, jossa on suositeltu sopeutumisvalmennusta vaihtoehtoisena tukimuotona. 

Sopeutumisvalmennuskursseja järjestää myös monet eri diagnoosipohjaiset 

yhdistykset Raha-automaattiyhdistyksen tukemana. (Invalidiliitto 2013.) 

3.2.4 Muita tukimuotoja 

Tukiperhetoiminnalla halutaan auttaa lapsiperheitä silloin, kun vanhempien oma 

jaksaminen on vähissä. Se on ehkäisevää lastensuojelutyötä. Tukiperhetoiminta 

tukee lapsen ja perheen jaksamista sekä tuo voimia arjessa selviytymiseen, 

silloin kun omat voimavarat ovat vähissä. Tukiperhetoiminnassa olevat tukiper-

heet ovat vapaaehtoisia, jotka tarjoavat tukea tarvitsevan perheen lapselle esi-

merkiksi hoitoa sovittuina aikoina. Tukiperheessä käyvät lapset asuvat omassa 

kodissaan, mutta silloin kun perhe kokee, että voimavarat ovat vähissä he voi-

vat pyytää tukiperheen tarjoamaa apua. (Tukiperhetoiminta i.a.) 

Tukihenkilötoiminta toimii vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla, jotka auttavat 

pienten lasten perheitä. Tukihenkilön tehtäviin kuuluu kuuntelu- ja keskustelu-

kumppanina oleminen, sekä auttaminen lasten hoidossa ja kasvatukseen liitty-

vissä asioissa. Tukihenkilö voi myös toimia koko perheen tai esimerkiksi vain 

perheen lapsen harrastuskaverina. Tukihenkilön antama tuki perheelle on täysin 

ilmaista. Vanhempien väsyminen arjen pyörittämisessä on luonnollista ja olisikin 
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hyvä, että apua haetaan ajoissa. Tukihenkilötoimilla halutaan tarjota apua en-

naltaehkäisevästä näkökulmasta erilaisissa tilanteissa oleville lapsiperheille. 

(Tukihenkilötoiminta i.a.) 

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen perheessä yhtenä tukimuotona toimivat erilai-

set terapiat. Esimerkiksi erityislapsi saattaa hyötyä puhe- tai fysioterapiasta ja 

vanhemmat voivat käydä juttelemassa terapeutin kanssa omaan hyvinvointiinsa 

liittyvistä asioista. Terapian toteutusmuotoja ovat esimerkiksi yksilö-, pari- tai 

ryhmäterapiat. Terapian tavoitteena on miettiä oman elämänsä tavoitteita sekä 

pohtia miten selviytyä arjessa paremmin. Terapiakäyntien tarpeeseen vaikuttaa 

ongelman aste ja tarvittavista terapiakerroista keskustellaan yhdessä asiakkaan 

kanssa. Yksilöterapiassa asiakas ja terapeutti keskustelevat keskenään ongel-

matilanteesta ja asiakkaalle tehdään hoitosuunnitelma, jota asiakas sitoutuu 

noudattamaan. Ryhmäterapiassa asiakkaat voivat yhdessä pohtia erilaisia rat-

kaisumahdollisuuksia omiin ongelmiinsa ja arvioida toimintatapoja sekä kuun-

nella muiden kokemuksia. Työmuotoina ryhmäterapiassa käytetään esimerkiksi 

toiminnallisia vaihtoehtoja. Terapia voi olla esimerkiksi perhe-, musiikki- ja 

draamaterapiaa. (Terapiakeskus Puuvilla i.a.)  
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4 ERITYINEN TUKI PÄIVÄHOIDOSSA 

Heinämäen (2004) mukaan lapsella oleva erityisen tuen tarve nähdään vam-

maiskeskeisesti, jolloin korostetaan lapsessa olevia puutteita. Tämä johtaa sii-

hen, että tuen tarve leimaa lasta ja se nähdään lapsessa olevana ominaisuute-

na. Tämän seurauksena saatetaan unohtaa ympäristön vaikutukset, jotka voivat 

vaikuttaa lapsen tuen tarpeeseen. Tuen tarvetta tulisi tarkastella toisenlaisesta 

näkökulmasta, esimerkiksi niin, että lapsi tarvitsee tukea tietynlaisissa asioissa, 

jotta lapsi kokee voivansa iloita, osallistua, liikkua ja oppia. (Heinämäki 2004, 

26.) Erityisen tuen tarve koostuu useasta tekijästä ja tämän takia sitä on haas-

tavaa määritellä. Se pitää sisällään useita lapseen ja hänen perheeseensä liitty-

viä ongelmia, joihin puuttumalla turvataan lapsen hyvinvointi. Lähtökohtaisesti 

erityistä tukea tarvitseva lapsi on sellainen, jolla on lääketieteellisesti todistettu 

jokin oireyhtymä. (Huhtanen 2004, 7.) 

Päiväkodin erityisryhmässä olennaisena asiana on lapsi ja hänen tarvitsemansa 

erityispedagoginen tuki sekä se, että päivittäin on lähes koko ajan mahdollisuus 

saada erityisopetusta. Tämän vuoksi erityisryhmässä täytyy olla vähintäänkin 

yksi työntekijä, joka on erityisopettaja. Erityisryhmiä on erilaisia, mutta yhteisenä 

tekijänä on se, että niissä on useita erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Erillisessä 

erityisryhmässä kaikilla lapsilla on erityisen tuen tarve. Integroidussa erityisryh-

mässä suurin osa lapsista on tavanomaisesti kehittyneitä ja pienempi osa eri-

tyistä tukea tarvitsevia lapsia. Erityisryhmällä on samankaltaiset tehtävät kuin 

millä tahansa muullakin lapsiryhmällä eli työntekijöiden täytyy tukea lasten sosi-

aalista, emotionaalista ja kognitiivista kehitystä sekä eri sisältöalueiden oppimis-

ta. (Erityisryhmän tunnuspiirteet 2006, 15.)  

Integroitu erityisryhmä määritellään ryhmäksi, joka koostuu maksimissaan 12 

lapsesta, joista osa on tuen tarpeessa olevia ja osa vertaislapsia. Integraatio 

vaatii sen, että tuki suunnitellaan lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen 

niin, että lapsen osallisuus täyttyy fyysisestä, toiminnallisesta ja sosiaalisesta 

näkökulmasta. Fyysisellä näkökulmalla tarkoitetaan sitä, että erityislasta ei saa 

eristää muista lapsista, vaan hänen täytyy saada toimia yhtenä ryhmän jäsene-

nä. Toiminnallisuus tulee näkyä niin, että erityislapsen päivittäiset rutiinit ja toi-
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minnat kytkeytyvät muun lapsiryhmän toimintaan mukaan, jolloin erityislapsen 

osallisuutta edistetään. Tärkeää on myös se, että erityislapsella on mahdolli-

suuksia erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin muiden ryhmän lasten sekä aikuisten 

kanssa. (Heinämäki 2004, 14, 60.) 

Lapsen tuen tarpeen arviointi vaatii lähtökohdakseen sen, että päiväkodin työn-

tekijät yhdessä vanhempien kanssa tarkastelevat lapsesta tehtyjä havaintoja, 

joiden pohjalta voidaan todeta jonkin asteinen tuen tarve. Lapsi voi tarvita esi-

merkiksi fyysisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla tukea ja 

tuen tarve voi myös syntyä, jos lapsen kasvuolot vaarantavat lapsen turvallisen 

kehityksen. Varhaiskasvatussuunnitelmassa painotetaan, että on olennaista 

tunnistaa ja määritellä lapsen yksilöllinen tuen tarve sekä toimintamahdollisuu-

det eri ympäristöissä ja kasvatuksellisissa tilanteissa sekä tunnistaa niihin liitty-

vät tuen tarpeet. Esimerkiksi päiväkodissa ympäristöä mukautetaan lapsen tar-

peisiin niin, että se palvelee lasta niin fyysisellä, psyykkisellä ja kognitiivisella eli 

tiedollisella tasolla. (Ihalainen, Heikkilä & Välimäki 2005, 35.) 

Päivittäinen kasvatustoiminta tulee suunnitella niin, että se vahvistaa lapsen 

itsetuntoa ja harjaannuttaa taitoja, joissa tukea tarvitaan. Lisäksi päivähoidossa 

on otettava huomioon arjen kuntouttavat menetelmät, kuten hyvä vuorovaikutus 

ja lapsen omantoiminnanohjaus. (Ihalainen ym. 2005, 36.) Erityistä tukea järjes-

tettäessä on ymmärrettävä se, että erityislapsen tuen tarpeen huomiointi ei tar-

koita sitä, että erityislapsi on jatkuvan huomion keskipisteenä ryhmässä ja sen 

toiminnassa, ja että hänen erityisyyttä tuotaisiin esiin kokoajan. Lapsen tuen 

tarve huomioidaan vain toiminnan suunnitteluvaiheessa, jotta lapsi voi osallistua 

ryhmän toimintaan. (Heinämäki 2004, 49.)  

Kokonaisuudessaan, jotta erityiseen tukeen voidaan vastata päivähoidossa, 

täytyy seuraavien vaatimusten täyttyä. Päiväkodin työntekijöillä tulee olla tarvit-

tavaa osaamista, jotta lapsen tuen tarve huomataan ja siihen osataan vastata. 

Työntekijöillä tulee olla tietoa liittyen muun muassa lapsen kehitykseen, palve-

luista, joita yhteiskunnassa on tarjolla erityislapsille ja lisäksi monipuolista me-

netelmätietoa, jotta löydettäisiin lapselle paras mahdollinen tapa esimerkiksi 

ilmaista itseään tai olla osallisena ryhmässä. Erityisen tuen toteuttaminen vaatii 
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myös paljon aikaa. Aikaa kuluu lapsen yksilölliseen arviointiin, jotta kaikki hänen 

tarpeensa tulee huomioitua suunnittelussa. Aikaa vie lisäksi yhteistyö muiden 

erityislapsen kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Lisäksi tuen tarpeeseen 

vastaaminen vaatii vuorovaikutusta, jotta erityislapsella olisi mahdollisuus olla 

ryhmän jäsenenä ja luoda sosiaalisia kontakteja muihin lapsiin sekä aikuisiin.  

Erittäin tärkeäksi seikaksi nousevat myös tilat, joita erityiseen tukeen vastaami-

nen voi vaatia. On osattava myös ottaa huomioon esimerkiksi se minkälaisessa 

ympäristössä päiväkoti sijaitsee ja voiko esimerkiksi sitä hyödyntää suunnitelta-

essa lapsiryhmän toimintaa. (Heinämäki 2004, 66–70.) 

Päivähoitolain (1973) mukaan kunnassa on oltava lasten päivähoitoon vaaditta-

vaa henkilöstöä sekä kunnan käytettävissä tulee olla erityislastentarhanopetta-

jan palveluja vastaamaan kunnassa olevaa tarvetta (Laki lasten päivähoidosta 

1973). Lisäksi päiväkodissa täytyy olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaali-

huollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoissa oleva kelpoisuus. Hänellä 

saa tällöin olla seitsemän kolme vuotta täyttänyttä lasta tai neljä alle kolmivuo-

tiasta lasta. Päiväkodissa tulee myös huomioida se, jos yksi tai useampi lapsi 

on erityisen tuen tai kasvatuksen tarpeessa olevia. Tämän tulee näkyä niin 

ryhmäkoossa kuin hoito- ja kasvatushenkilökunnan määrässä, jollei mahdolli-

suutta erityiseen avustajaan päiväkodissa ole. (Asetus lasten päivähoidosta 

1973.)  

Lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on, että henkilön on tullut suo-

rittaa vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, joka sisältää lastentarhan-

opettajan koulutuksen. Henkilön on myös mahdollista toimia lastentarhanopetta-

jana, jos hänellä on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon 

on sisällytetty varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan liittyvät opinnot. 

Erityistyöntekijän tehtäviin vaaditaan perustehtävään vaadittava kelpoisuus se-

kä erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen hen-

kilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2005.) 
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5 KASVATUSKUMPPANUUS 

Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa (2005) määritellään kasva-

tuskumppanuus niin, että se tarkoittaa vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden 

sitoutumista toimimaan yhteistyössä lapsen parhaaksi, jotta lapsen kasvuun, 

kehitykseen sekä oppimiseen liittyvät prosessit tulevat tuetuksi yhteisen näke-

myksen kautta. Tämänkaltainen sitoutuminen vaatii molemmilta osapuolilta luot-

tamusta, kunnioitusta ja ennen kaikkea, että asioista pystytään keskustelemaan 

tasavertaisessa hengessä. Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana on lapsen 

tarpeet, joihin pyritään vastaamaan lapsen edun ja oikeuksien mukaisesti. Yh-

distämällä päiväkodin ja vanhempien tieto ja kokemukset lapsesta, luodaan 

parhaimmat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Päiväkodin kasva-

tushenkilöstön tulee keskustella vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuteen 

kuuluvista näkemyksistä ja vastuunjaosta. Kasvattajilla on tärkeä vastuu sisäl-

lyttää kasvatuskumppanuus yhdeksi osaksi lapsen varhaiskasvatusta. (Ihalai-

nen ym. 2005, 31–32.) 

Vanhemmille tulisi järjestää mahdollisuuksia keskustella kasvatuskumppanuu-

teen liittyvistä asioista. Yhdeksi kasvatuskumppanuuden tavoitteeksi on asetet-

tu, että sen tulisi edistää myös vanhempien keskinäistä yhteistyötä. Kasvatus-

kumppanuuden avulla voidaan tunnistaa jo varhain, jos lapselle kehittyy jonkin-

lainen tuen tarve kasvun, kehityksen tai oppimisen alueilla. Tällöin kasvatus-

kumppanuuden tehtävänä on luoda kasvattajien ja vanhempien yhteistyöllä toi-

mintasuunnitelma lapsen tukemiseen. (Ihalainen ym. 2005, 31–32.) Erityistä 

tukea tarvitsevien lasten kohdalla on kasvatuskumppanuudessa otettava huo-

mioon lapsen tuen tarve. Lapseen liittyvissä erityiskysymyksissä vanhemmille 

tulisi antaa tietoa muun muassa siitä, minkälaisia eri päivähoidon muotoja ja 

mahdollisuuksia on olemassa. Kasvatuskumppanuuspalavereissa vanhemmille 

tulisi luoda vahva tuntemus siitä, että heillä on arvokasta tietoa lapsensa kehi-

tyksestä ja tarpeista, jota muilla ei ole. (Huhtanen 2004, 38.) 

Kasvatuskumppanuuden toimimisen takaamiseksi on tärkeää, että seuraavat 

periaatteet tulevat täytetyksi vanhempien ja päivähoidon yhteistyön kannalta. 

Kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi ovat neljä kasvatuskumppanuutta 
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ohjaavaa peruspilaria. Toisen kuuleminen ja kuulluksi tuleminen ovat keskeisiä 

asioita kun puhutaan vuorovaikutuksesta. Jotta toisen ihmisen ajatukset ja mie-

lipiteet voi kuulla, se vaatii läsnäoloa sekä turvallista ja myönteistä ilmapiiriä. 

Kuuntelemisessa täytyy olla varautunut ottamaan vastaan erilaisia tunteita aina 

suuttumuksesta ilon kyyneliin. Erityisesti kuuntelijan on muistettava myös ele-

kielellään viestiä kiinnostuksensa ja läsnäolonsa kuunnellessaan toista ihmistä. 

Kun esimerkiksi vanhempi kokee, että päiväkodin työntekijä on kuunnellut hä-

nen tarpeitaan, se vaikuttaa eheyttävällä tavalla vanhempaan. (Kaskela & Kek-

konen 2006, 32.) 

Kun kasvatuskumppanuus suhteessa vallitsee kunnioitus ja kuulluksi tuleminen, 

syntyy luottamus, joka on kolmas kasvatuskumppanuuden periaatteista. Jotta 

luottamus voisi syntyä työntekijän ja vanhemman välille, on yhteisille kohtaami-

sille oltava aikaa. Jotkut vanhemmat kokevat, että luottamus työntekijää koh-

taan syntyy siitä, minkälainen suhde työntekijällä on lapseen. Luottamuksen 

syntymisen mahdollistaa keskeisesti se, miten vanhemmat pääsevät vaikutta-

maan ja keskustelemaan oman lapsensa hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asi-

oista. Mitä enemmän päiväkoti ottaa huomioon vanhempien toiveet ja ajatukset, 

sitä paremmin vanhemmille tulee tunne siitä, että heidän mielipiteensä otetaan 

huomioon lapsen asioista puhuttaessa. Luottamuksen luomisen haasteena voi 

olla vanhempien aikaisemmat kokemukset kasvatuskumppanuuden epäonnis-

tumisesta. Jos aikaisemmat kokemukset ovat negatiivisia, on päivähoidon työn-

tekijöillä suurempi työ saada luotua positiivinen luottamussuhde vanhempaan. 

(Kaskela & Kekkonen 2006, 36.) 

Ilman dialogia eli vuoropuhelua ei voi olla kuulemista, koska vain avoimessa 

kuulevassa suhteessa voi olla aitoa vuoropuhelua. Dialogissa kaikkien osapuol-

ten näkemykset tulevat kuulluksi ja ovat yhtä arvokkaita. Vuoropuhelua määri-

teltäessä esiin nousevat toimiminen sekä taito ajatella yhdessä. Dialogissa on 

tärkeää, että osapuolet pääsevät sellaiseen lopputulokseen, joka on kaikille 

mieluinen. Dialogissa on tärkeää, että sovitellaan eri näkemyksiä ja luodaan 

yhteistä ymmärrystä. Dialogisessa kasvatuskumppanuudessa on tärkeää, että 

työntekijä osaa erottaa omat kokemuksensa ja tarinansa vanhempien kertomis-

ta asioista myös emotionaalisella tasolla. Tällä tavoin työntekijän on helpompi 
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suhtautua kertomuksiin, jotka saattavat olla vastoin työntekijän ajattelumaail-

maa. (Kaskela & Kekkonen 2006, 38.) 

Kun avointa ja kunnioittavaa vuoropuhelua on käyty vanhempien kanssa sään-

nöllisesti, on luottamuksellisen suhteen rakennuttua helpompi tuoda esille huoli 

lapsesta. Kasvatuskumppanuuden myönteisen ilmapiirin ylläpitäminen on arvo-

kasta työtä, etenkin silloin kun perhe ja lapsi tarvitsevat enemmän tukea. Tällai-

sissa tilanteissa työntekijöiden on haasteellista vahvistaa vanhempien tunte-

musta siitä, että päiväkodin työntekijät haluavat kykyjensä mukaan auttaa per-

hettä. (Kaskela & Kekkonen 2006, 46.) Nykypäivänä kasvatuskumppanuuden 

merkitys ei ole kuitenkaan täysin selventynyt, koska subjektiivisen oikeuden 

myötä kasvatusvastuuta on siirretty päivähoidolle yhä enemmän. Subjektiivinen 

hoito-oikeus tarkoittaa sitä, että kaikilla perheillä on oikeus päivähoitopaikkaan, 

vaikka toinen tai molemmat vanhemmat olisivatkin kotona. Vanhemmat siirtävät 

kasvatusvastuunsa päivähoidolle siinä uskossa, että ammattitaitoiset työntekijät 

kasvattavat lasta. Tästä johtuen päivähoitoon viedään lapsia, vaikka vanhem-

mat olisivatkin kotona. (Huhtanen 2004, 35–36.) 
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6 TUTKIMUKSEN TAUSTAA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Teimme opinnäytetyömme erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien jak-

samisesta ja tukemisesta, koska halusimme saada lisätietoa erityistä tukea tar-

vitsevista lapsista. Aihe oli molemmille entuudestaan suhteellisen vieras eikä 

siihen ole perehdytty kovin paljon opintojemme aikana. Opinnäytetyö antoi 

mahdollisuuden tutustua aiheeseen tarkemmin. Meillä oli myös ennakkokäsityk-

senä se, että erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on kasvanut suhteellisen 

nopeasti ja kasvaa edelleen. Halusimme ottaa näkökulmaksi vanhempien jak-

samisen ja heidän tukemisensa, sillä erityistä tukea tarvitseva lapsi vaatii van-

hemmilta paljon. Halusimme tämän opinnäytetyön kautta jakaa tietoa vanhem-

mille ja päiväkodin työntekijöille erityisestä tuesta, erityislapsista sekä vanhem-

pien kokemuksista heidän jaksamisestaan, tuen saamisestaan ja tuen tarpees-

taan. Tässä kappaleessa perustelemme aikaisempien tutkimuksien valossa tar-

kemmin sitä miksi valitsimme juuri kyseisen aiheen ja esittelemme tutkimuksen 

toimintaympäristön. 

6.1 Tutkimuksen taustaa 

Erityislapsia ja erityisen tuen tarvetta ei esiinny vain Suomessa, sillä erityislas-

ten määrä on kasvanut kansainvälisestikin. Tämän osoittaa vuonna 2006 tehty 

englantilainen tutkimus autismin kirjoon kuuluvista lapsista. Tutkimuksessa seu-

lottiin kaikki 9-10-vuotiaat lapset, joilla on nykyinen autismidiagnoosi tai riski 

sairastua diagnoosiin. Tutkimuksessa aineistoa kerättiin muun muassa diagnos-

tisella arvioinnilla, havainnoinnilla sekä haastattelemalla vanhempia. Tutkimuk-

sen mukaan autismia esiintyy kokonaisuudessaan 116,1 lapsella 10 000 lap-

sesta. Tulokset osoittavat sen, että autismia ja siihen liittyviä kehityshäiriöitä 

esiintyy huomattavasti enemmän kuin aiemmin on tunnustettu. Autismin määrän 

kasvuun on saattanut vaikuttaa myös se, että nykyään pystytään entistä pa-

remmin diagnosoimaan autismia. (ScienceDirect i.a.) Suomessa vuonna 2010 

noin yhdeksän prosenttia kunnallisessa päivähoidossa olevista lapsista on saa-

nut erityistä tukea. Heistä kaksi kolmasosaa on ollut poikia (Hujala 2011, 27). 

Nämä luvut osoittavat mielestämme sen, että erityisen tuen tarve on kasvussa 
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jatkuvasti. Tämän vuoksi päiväkodin henkilökunnan on entistä enemmän pe-

rehdyttävä erityistä tukea tarvitseviin lapsiin, jotta he osaavat ottaa huomioon 

lasten erityiset tarpeet.  

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on kartoittanut vuosina 2009–2011 vammaisten ja 

erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuksia ja seurannut vammaispolitiikan ke-

hittymistä (Tiivistelmä 2011, 3). Lapsiasiavaltuutetun toimiston ylitarkastaja on 

haastatellut lasten oikeuksien toteutumisesta ja palvelujen toimivuudesta lasten 

vanhempia, vanhempainjärjestön edustajia sekä lasten ja perheiden kanssa 

toimivia ammattilaisia keväällä 2010. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös ai-

kaisempaa tutkimus- ja tilastotietoa. Tutkimuksen tulosten mukaan vanhemmat 

kokivat, että heidän pitäisi olla asiantuntijoita saadakseen kaikki vammaiselle 

lapselle tarkoitetut palvelut ja etuudet. He kokivat myös, että palveluohjaus ei 

toimi eikä yhdenvertaisuus toteudu, sillä kuntien tavassa järjestää vammaisille 

tarkoitettuja palveluja oli suurta vaihtelua. Vanhemmat kaipaisivat muun muas-

sa parempaa palveluohjausta, tiiviimpää yhteistyötä, tilapäishoitoa lapselle, ko-

tipalvelua, tukiperheitä sekä muita tukitoimia ja palveluita. Vanhempien mukaan 

myös kuntoutus- ja palvelusuunnitelmissa olisi parantamisen varaa, sillä palve-

lusuunnitelmaan kirjatut palvelut ja tukitoimet eivät aina toteudu. Tutkimustulok-

sista tuli ilmi, että vanhemmat kokivat Kelan päätökset hankalina, koska uutta 

hakemusta tehdessä vanhempien täytyy aina uudestaan perustella lapsen heik-

kouksia ja arkielämän vaikeuksia. Vanhempien mielestä myös vammaisten las-

ten liikuntapalveluita tulisi kehittää sekä esteettömyyteen kiinnittää entistä 

enemmän huomiota. Tutkimuksen mukaan vanhemmat kokivat, että erityislas-

ten tarpeet otetaan päiväkodissa suhteellisen hyvin huomioon, mutta työnteki-

jöiden vaihtuvuus vaikuttaa toiminnan sujuvuuteen. (Hujala 2011, 18–28.)  

Lapsiasiavaltuutetun tutkimuksessa on otettu esille paljon samoja aiheita kuin 

meidän opinnäytetyössämme, mutta suurena erona on se, että käsittelemme 

myös vanhempien jaksamista. Lapsiasiavaltuutetun tutkimuksessa on painotet-

tu palvelujärjestelmää meidän opinnäytetyötä enemmän. Me keskityimme haas-

tatteluissa Järvenpään alueelle ja pyrimme luomaan opinnäytetyöstämme tiiviin 

tietopaketin vanhemmille ja varhaiskasvatushenkilöstölle.  
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Katariina Hiltunen ja Saara Kämppi ovat tehneet vuonna 2011 Jyväskylän am-

mattikorkeakoulussa tutkimuksen erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien 

tukemisesta. Heidän tutkimuksensa tarkoituksena oli saada tietoa erityistä tukea 

tarvitsevien lasten vanhempien tukimuotojen kehittämiseen. Työn tutkimusme-

netelmänä käytettiin kirjallisuuskatsausta, jonka tarkoituksena on tutkia aihetta 

aikaisempien tutkimuksien pohjalta. Aineistona käytettiin kymmentä eri tutki-

musta. Tutkimuksesta saatujen tulosten pohjalta oli huomattavissa, että erityistä 

tukea tarvitseva lapsi toi haastetta perheen arkeen ja aiheutti vanhemmissa riit-

tämättömyyden tunnetta. Lisäksi tukimuotoja vanhemmille oli olemassa, jos 

vanhemmat olivat aktiivisia niitä etsimään ja hyödyntämään. (Hiltunen & Kämppi 

2011, 2.) 

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on tehty vuonna 2011 opinnäytetyö erityis-

tä tukea tarvitsevien lasten vanhempien jaksamisesta. Opinnäytetyössä on sel-

vitetty minkälaisia tukimuotoja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat 

saavat ja minkälaista heidän jaksamisensa on erityislapsen kanssa. Kohderyh-

mänä toimivat alakouluikäisten lasten vanhemmat. Heille lähetettiin kyselylo-

makkeet, joiden avulla kartoitettiin muun muassa sitä, minkälaista tukea van-

hemmat jäävät kaipaamaan ja minkälaisia kokemuksia tuen hakemisesta oli 

ollut. Kyselylomakkeita lähetettiin 102 kappaletta ja tuloksien perusteella noin 

70 prosenttia erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmista, olivat olleet tyyty-

väisiä saamaansa tukeen. 42 prosenttia kyselyyn vastanneista jäivät vielä toi-

vomaan lisätukea muun muassa arjen kotitöihin ja kasvatukseen. Tärkeimpinä 

tukijoina vanhemmat olivat listanneet lähisukulaiset ja koulun. (Holmström-

Lehtinen 2011, 2.) 

Aiheestamme on tehty aikaisempia opinnäytetöitä, mutta ei Järvenpään alueel-

la. Lisäksi opinnäytetyömme kohderyhmänä ovat päiväkoti-ikäisten lasten van-

hemmat, kun Holmström-Lehtisen opinnäytetyössä kohderyhmänä olivat ala-

kouluikäisten lasten vanhemmat. Lisäksi opinnäytetyössämme on kasvatus-

kumppanuus yhtenä näkökulmana, jota ei aikaisemmissa opinnäytetöissä ollut. 

Opinnäytetyömme käsittelee aihetta hieman laaja-alaisemmin aikaisempiin 

opinnäytetöihin verrattuna ja olemme saaneet monipuolista tietoa opinnäytetyö-

hömme haastattelemalla erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien lisäksi 

integroiduissa päiväkotiryhmissä työskenteleviä henkilöitä.  



35 
 

6.2 Toimintaympäristön kuvaus 

Tässä tutkimuksessa haastattelimme vanhempia, joiden lapsi on päivähoidossa 

Järvenpäässä integroidussa erityisryhmässä. Kaikkien haastattelemiemme 

vanhempien lapsella on erityisen tuen tarve. Haastattelimme vanhempien lisäk-

si kahta päiväkodin työntekijää, jotka työskentelevät integroidussa erityisryh-

mässä. Järvenpäässä varhaiserityiskasvatuksen painopistealueena on, että 

lapsen tuen tarpeet huomioidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä 

toteutetaan riittävät tukitoimet. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen päivähoito jär-

jestetään yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaisesti perhepäivähoidossa, tavalli-

sessa päiväkotiryhmässä tai integroidussa erityisryhmässä. Lapsen tuen tarve 

perustuu lääkärin, psykologin tai muun asiantuntijan antamaan lausuntoon. 

Lapselle, joka tarvitsee erityistä tukea, tehdään päivähoitolain mukainen toimin-

ta- ja ohjaussuunnitelma yhdessä vanhempien, päivähoidon henkilökunnan ja 

muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. (Järvenpää i.a.) 

Järvenpäässä päiväkotien integroiduissa erityisryhmissä on maksimissaan 12 

lasta, jotka ovat iältään 3–6-vuotiaita. Näistä lapsista 3–5 lapsella on tehostetun 

tai erityisen tuen tarve. Lapsiryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettaja, joka vastaa varhaiskasvatuksen toteutumisesta integroidussa eri-

tyisryhmässä. Integroitu erityisryhmä toimii muiden lapsiryhmien tavoin Järven-

pään varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mu-

kaisesti huomioiden kuitenkin lapsen yksilölliset tuen tarpeet. (Järvenpää i.a.) 

Järvenpäässä on 21 kunnallista päiväkotia, joista yksi järjestää vuorohoitoa. 

Näiden lisäksi Järvenpäässä on kahdeksan yksityistä päiväkotia, joista kaksi on 

ostopalvelupäiväkoteja eli lapset ovat kaupungin sijoittamia ja perheet maksavat 

kunnallisen hoitomaksun Järvenpään kaupungille. Integroituja erityisryhmiä on 

neljässä järvenpääläisessä päiväkodissa. (Lasten päivähoito i.a.)  
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa tavoitteena on aineiston teoreettinen edustettavuus eli aineistos-

sa tulee olla esillä tutkimusongelman kannalta olennaiset piirteet. Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa aineiston analysointi, kerääminen ja käsittely lomittuvat 

toisiinsa, minkä seurauksena aineiston rajat ovat avoimia. Laadullisessa tutki-

muksessa tutkimusaineistoa kerätään kenttähavainnoinnin, vapaamuotoisten 

haastatteluiden, erilaisten dokumenttien ja kulttuuristen tuotteiden avulla. (Uusi-

talo 1991, 79–80.) Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää voidaan käyttää vaihtoeh-

toisesti, rinnan tai eri tavoin yhdistettynä tutkittavan ongelman ja tutkimus-

resurssien mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71). Kvalitatiivisessa tutkimukses-

sa tutkimusaineisto on verbaalista tai visuaalista, ja aiheesta on hyvä tietää jo 

etukäteen. Erityisen tärkeää on perehtyä kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutki-

muksiin. (Uusitalo 1991, 80–82.)  

Olemme toteuttaneet opinnäytetyömme kvalitatiivisena haastattelututkimukse-

na. Haastattelimme kolmea vanhempaa ja kahta päiväkodin työntekijää järven-

pääläisissä päiväkodeissa. Vanhemmilta selvitimme heidän kokemuksiaan jak-

samisesta sekä tuen tarpeesta ja tuen saamisesta. Opinnäytetyössämme 

olemme ottaneet esille myös päiväkodin näkökulman, sillä päiväkoti on usein 

suuri tuki vanhemmille. Haastattelimme kahta järvenpääläisen päiväkodin työn-

tekijää. Haastatteluissa selvitimme päiväkodin näkemyksiä vanhempien jaksa-

misesta, kasvatuskumppanuudesta sekä työntekijöiden mielipiteitä siitä miten 

vanhempia tuetaan. Haastatteluissa kysyimme myös vanhempien kokemuksia 

päiväkodin ja kodin välisestä yhteistyöstä ja kasvatuskumppanuudesta.   

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tut-

kimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto kootaan 

luonnollisissa tilanteissa. Laadullisessa tutkimuksessa suositaan metodeja, jois-

sa tutkittavien näkökulmat ja ääni pääsevät esille. Ryhmähaastattelu ja teema-

haastattelu kuuluvat muun muassa tällaisiin metodeihin. Kvalitatiivisen tutki-

muksen tunnusmerkkinä on myös se, että kohdejoukko valitaan tarkoituksen-

mukaisesti sekä se, ettei tutkimuksen lähtökohtana ole teorian tai hypoteesin 
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testaaminen, vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2005, 155.)  

Laadullinen tutkimus sisältää lukuisia merkityksiä, sillä sosiologiassa, psykolo-

giassa, kasvatustieteessä ja antropologiassa on omat kvalitatiivisen tutkimuk-

sen traditionsa. Näin ollen kvalitatiivinen tutkimus ei ole vain yhdenlainen han-

ke, vaan joukko mitä monimutkaisimpia tutkimuksia. Tehchin (1991,1992) on 

löytänyt kaikkien erilaisten tutkimusorientaatioiden välistä vahvan yhtäläisyyden 

siitä, että ne korostavat sosiaalisten ilmiöiden merkityksellistä luonnetta ja tar-

vetta ottaa tämä huomioon kuvattaessa, tulkittaessa tai selittäessä kommuni-

kaatiota, kulttuuria tai sosiaalista toimintaa.  (Hirsjärvi ym. 2005, 153–155.) 

7.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Kartoittavan tutkimuksen pyrkimyksenä on katsoa mitä tapahtuu, etsiä uusia 

näkökulmia, löytää uusia ilmiöitä sekä selvittää vähän tunnettuja ilmiöitä ja ke-

hittää hypoteeseja (Hirsjärvi ym. 2005, 129). Opinnäytetyömme tavoitteena oli 

kartoittaa erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien jaksamista, tuen tarvet-

ta ja tuen saamista teemahaastattelulla. Selvitimme haastattelun avulla millaista 

yhteiskunnallista tukea vanhemmat saavat ja millaista tukea he vielä kokevat 

tarvitsevansa sekä sitä miten vanhemmat kokevat oman jaksamisensa. Opin-

näytetyössämme tulee esille myös päiväkodin näkökulma, sillä selvitimme myös 

millaista tukea vanhemmat saavat päiväkodilta. Vanhempien haastattelun lisäk-

si haastattelimme kahta päiväkodin työntekijää. Työntekijöiden haastatteluiden 

avulla selvitimme heidän näkemyksiään vanhempien jaksamisesta, kasvatus-

kumppanuuden toteutumisesta sekä heidän mielipiteitään siitä kuinka vanhem-

pia tuetaan. 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli myös saada kattava käsitys siitä millaisia tu-

kimuotoja vanhemmat nykyään saavat ja mitä he vielä kaipaisivat. Opinnäyte-

työmme toimitetaan myös vanhemmille luettavaksi. Toivomme, että työstämme 

hyötyvät sekä vanhemmat että päiväkodin työntekijät. Tavoitteenamme on 

myös edesauttaa päiväkodin ja vanhempien yhteistyötä, sillä selvitimme opin-

näytetyössämme vanhempien kokemuksia päiväkodilta saadusta tuesta.  
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Haastatteluiden avulla pyrimme saamaan vastauksia tutkimuskysymyksiimme, 

joita oli kolme:  

• Millaista tukea vanhemmat saavat? 

• Miten vanhemmat kokevat oman jaksamisensa? 

• Miten päiväkoti tukee vanhempia? 

7.2 Tutkimusmenetelmä 

Haastattelun etuna on joustavuus, sillä haastattelijalla on mahdollisuus toistaa 

kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoja ja käydä 

keskustelua tiedonantajan kanssa. Etuna on myös se, että kysymykset voidaan 

esittää siinä järjestyksessä, kuin tutkija katsoo aiheelliseksi. Haastattelun etuna 

voidaan mainita myös se, että haastattelija voi havainnoida sitä miten jotkin asi-

at sanotaan. Haastatteluun voidaan valita henkilöt, joilla on kokemusta tutkitta-

vasta ilmiöstä tai tietoa aiheesta, mikä on myös suuri etu. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 73–73.)  

Keräsimme tutkimusaineistoa haastatteluiden avulla. Valitsimme haastattelun 

menetelmäksi, jotta saisimme paljon kokemustietoa aiheestamme. Kohderyh-

mänä olivat vanhemmat, joiden lapsi on integroidussa erityisryhmässä erityisen 

tuen piirissä. Vanhemmilta saimme paljon omakohtaista kokemusta aihee-

seemme liittyen. Pystyimme johdattelemaan haastateltavia haluamaamme ai-

heeseen ja esittää tarvittaessa lisäkymyksiä. Haastattelu valikoitui myös siksi, 

että kokemustiedon saaminen kyselylomakkeen avulla olisi voinut olla haasteel-

lista. Moni vanhempi ei välttämättä olisi jaksanut vastata kyselylomakkee-

seemme, eivätkä he välttämättä olisi osanneet esimerkiksi arvioida jaksamis-

tansa arviointiasteikolla.  

Toteutimme opinnäytetyömme haastattelut teemahaastatteluina. Laadimme 

vanhemmille ja työntekijöille haastattelurungon, jossa oli muutama pääteema. 

Vanhempien haastattelurungossa (LIITE 2) yläteemoina olivat jaksaminen ja 

tukeminen. Kummankin yläteeman alla oli vielä muutama pienempi alateema, 

joihin keskityimme haastatteluissa. Työntekijöiden teemoina (LIITE 3) olivat 
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vanhempien tukeminen, kasvatuskumppanuus, yhteistyö sekä kehittämisehdo-

tukset.  

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on lomake- ja avoimen haas-

tattelun välimuoto. Siinä on tyypillistä, että haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, 

mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuu. (Hirsjärvi ym. 2005, 197.) 

Haastattelijan täytyy varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet 

käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus voi vaih-

della haastattelusta toiseen (Eskola & Vastamäki 2001, 27). Vanhempien haas-

tattelurungossa meillä oli yläteemojen alla pienempiä alateemoja, mutta muita 

tarkkoja kysymyksiä ei ollut. Jokainen haastattelu oli erilainen, mutta kävimme 

jokaisen haastateltavan kanssa kaikki teema-alueet läpi. Osa haastateltavista 

kertoi asioita myös teema-alueiden ulkopuolelta, mutta suurimmaksi osaksi 

keskustelua käytiin teemoihin liittyen. Saimme aineistoa myös teema-alueiden 

ulkopuolelta, sillä jotkut vanhempien kertomukset liittyivät olennaisesti meidän 

aiheeseemme vaikka ne eivät liittyneetkään täysin teemoihin.  

Teemahaastattelun voidaan sanoa olevan keskustelua, jolla on etukäteen pää-

tetty tarkoitus. Teemahaastattelussa erityisen tärkeässä asemassa on se, että 

haastattelun rakenne pysyy haastattelijan hallinnassa. Teemahaastattelun etu 

on siinä, että kerättävä aineisto rakentuu aidosti haastateltavan henkilön omista 

kokemuksista. Etuna on myös se, että tutkijan etukäteen suunnittelemat ja tie-

tämät vastausvaihtoehdot eivät rajaa kertyvää aineistoa, mutta silti tutkijan etu-

käteen valitsemat teemat sitovat aineiston käsillä olevaan tutkimusongelmaan. 

(Teemahaastattelu i.a.)  

Teemahaastattelun vaarana on, että haastateltava henkilö ja hänen kertomuk-

sensa alkaa johdatella haastattelun kulkua liikaa, minkä seurauksena syntyvän 

aineiston eri haastattelut eivät ole riittävässä määrin samanlaisia ja vertailukel-

poisia teemarakenteensa puolesta. Teemahaastatteluaineisto saattaa helposti 

olla sekava kokoelma ihmisten puhetta. Tämän vuoksi tutkijan voi olla vaikeaa 

jälkeenpäin jäsennellä tekstimassaa ja muodostaa siitä päätelmiä. (Teemahaas-

tattelu i.a.) 
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7.3 Aineistonkeruu 

Lähetimme vanhemmille kirjeen (LIITE 1), jossa kerroimme opinnäytetyöstäm-

me ja kysyimme heidän halukkuuttaan osallistua haastatteluun. Kirje lähetettiin 

järvenpääläisiin päiväkoteihin, joissa on integroitu erityisryhmä. Kirje oli suun-

nattu vanhemmille, joiden lapsi on erityisen tuen piirissä.  Alun perin meidän 

tarkoituksenamme oli saada kokoon kaksi neljän hengen ryhmää, jotta voisim-

me toteuttaa haastattelut ryhmähaastatteluina. Vanhemmat eivät olleet kuiten-

kaan kovin innokkaita osallistumaan haastatteluihin, sillä saimme vain neljältä 

vanhemmalta yhteystiedot.  

Vanhemmilla ei myöskään ollut halukkuutta osallistua ryhmähaastatteluun, vaan 

he halusivat mieluummin yksilöhaastattelun. Näin ollen haastattelimme kolmea 

vanhempaa yksilöhaastatteluina kevään 2013 aikana, sillä yksi vanhemmista 

perui osallistumisensa. Haastattelimme opinnäytetyössämme myös kahta työn-

tekijää, jotka työskentelivät integroidussa erityisryhmässä. Opinnäytetyömme 

yhteyshenkilö valitsi kaksi oman päiväkotinsa integroidussa erityisryhmässä 

työskentelevää työntekijää, joita haastattelimme kyseisen päiväkodin tiloissa 

toukokuussa 2013. Tallensimme kaikki haastattelut nauhoittamalla, jonka jäl-

keen litteroimme eli kirjoitimme haastattelut sanasta sanaan.  

7.4 Aineiston analyysi 

Opinnäytetyömme analyysimenetelmänä käytämme sisällönanalyysiä. Sisällön-

analyysi on laadullisen tutkimuksen perusmenetelmä, mutta sitä voidaan sovel-

taa myös määrällisessä tutkimuksessa. Sisällönanalyysi ei ole kovin tarkkara-

jainen menetelmä, sillä se antaa tutkijalle mahdollisuuden hyvinkin joustavaan 

työskentelyyn. Ennen analyysiin ryhtymistä on tärkeää valita kiinnostava näkö-

kohta aineistosta, jota alkaa tutkia. (Nokela 2012, 28.) Aineiston rajaamisessa 

on olennaista, että rajaus perustellaan hyvin. Valinnan perustelut voidaan johtaa 

tutkimusongelmasta ja -kysymyksistä sekä tutkimuksen tavoitteista, mutta on 

tärkeää, että rajaus on johdonmukainen. Ennen analyysiin ryhtymistä on tärke-

ää myös miettiä, mitä aineiston ja tutkittavan ilmiön piirteitä valitussa metodolo-
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gisessa näkökulmassa tarkastellaan ja mitkä jäävät tarkastelun ulkopuolelle. 

(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 15.) 

Aloitimme analysoinnin lukemalla ensin vanhempien kanssa käydyt keskustelut 

läpi ja kokoamalla jokaisen vanhemman keskusteluista keskeisimmät asiat. Ra-

jasimme jo tässä vaiheessa aineistoa, sillä jätimme tarkastelun ulkopuolelle 

keskustelut, jotka eivät liittyneet olennaisesti annettuihin teemoihin. Jätimme 

ulkopuolelle myös keskustelut, jotka eivät liittyneet tutkimuskysymyksiimme. 

Työntekijöiden haastatteluiden analysoinnin aloitimme myös lukemalla haasta-

teltavien kanssa käydyt keskustelut läpi ja kokoamalla niistä keskeisimmät asi-

at. Jätimme tässäkin kohtaa tarkastelun ulkopuolelle epäolennaiset keskustelut. 

Sisällönanalyysillä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä 

ja yleisessä muodossa, kadottamatta kuitenkaan sen sisältämää informaatiota. 

Laadullisen aineiston analysoinnin tarkoituksena on informaatioarvon lisäämi-

nen, sillä hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan selkeää ja yhtenäistä tie-

toa. Aineiston käsittely perustuu loogiseen päättelyyn tai tulkintaan, jossa ai-

neisto aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan uudella 

tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Analyysiä täytyy tehdä tutkimusprosessin 

jokaisessa vaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) Sisällönanalyysi perustuu 

luokitteluun, teemoitteluun ja tyypittelyyn (Nokela 2012, 28). Luokittelun tehtä-

vänä on aineiston järjestelmällinen läpikäynti tutkimusongelman, keskeisten 

käsitteiden ja lähtökohtien määrittämällä tavalla (Ruusuvuori ym. 2010, 18). 

Luokittelussa määritellään luokkia, joista tutkitaan, sitä kuinka usein kuhunkin 

luokkaan kuuluvia aiheita ilmenee (Nokela 2012, 28). Teemoittelussa aineisto 

pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan. Tämä mahdollistaa ai-

neistossa esiintyvien tiettyjen teemojen vertailemisen. Tyypittelyssä aineisto 

ryhmitetään tietyiksi tyypeiksi. Esimerkiksi tiettyjen teemojen sisältä etsitään 

näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia, joista muodostetaan eräänlainen yleistys 

tai tyyppiesimerkki. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.)  

Jatkoimme analysointia teemoittelemalla aineistoa. Kokosimme jokaisen van-

hemman ajatukset ja kommentit yhteen haastattelurungon alateemojen mukai-

sesti. Jaksaminen ja tukeminen olivat meidän yläteemojamme, mutta olimme 
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pilkkoneet nämä vielä pienempiin alateemoihin. Yhtenä alateemana oli esimer-

kiksi vanhemmille suunnattu kysymys siitä millaista tukea tai apua perheenne 

saa. Laitoimme tämän teeman alle kaikkien vanhempien vastaukset, jotta pys-

tyimme vertaamaan vanhempien vastauksia keskenään. Toteutimme työnteki-

jöiden haastatteluiden analysoinnin samalla periaatteella.  

Laadullinen analyysi voidaan jakaa aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja 

teorialähtöiseen analyysiin. Aineistolähtöisessä analyysissa pyritään luomaan 

tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Aineistolähtöisessä analyysissa 

aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla tutkittavasta ilmiöstä ei pitäisi 

olla mitään tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa, koska 

analyysi on aineistolähtöistä. Teoriasidonnaisessa analyysissä on teoreettisia 

kytkentöjä, mutta ne eivät pohjaudu suoraan teoriaan tai teoria voi toimia apuna 

analyysin etenemisessä. Analyysista on tunnistettavissa aikaisemman tiedon 

vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan pa-

remminkin uusia ajatusuria aukova. Teorialähtöinen analyysi perustuu puoles-

taan johonkin tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteetin esittämään ajatteluun. 

Aineiston analyysia ohjaa valmis aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys. 

Teorialähtöistä analyysiä käytetään silloin kun halutaan testata aikaisempaa 

tietoa uudessa kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–98.)  

Toteutimme analysoinnin aineistolähtöisesti, sillä nostimme haastatteluista esiin 

haastateltavien mainitsemia keskeisiä asioita. Aineistolähtöistä analysointia 

tehdään ilman teoreettisia etukäteisolettamuksia. Tutkijalla voi kuitenkin olla 

etukäteistietoa ja -olettamuksia tutkittavasta kohteesta, mutta ne eivät saa häiri-

tä aineistosta itsestään nousevia teemoja. (Eskola & Suoranta 2003, 151–152.) 

Opinnäytetyömme teoriaosuudessa olemme esitelleet tutkimuksen kannalta 

olennaisia käsitteitä, mutta nämä teoriat eivät ole vaikuttaneet analysointiimme. 

Olemme linkittäneet teoriaa myös analysointiosioon, koska tutkimustuloksista 

tuli esille käsitteitä, jotka vaativat mielestämme tarkennusta. Nämä teoriat tuke-

vat lähinnä haastateltavien vastauksia, mutta eivät ole vaikuttaneet analysoin-

tiimme.  
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelemme haastatteluaineistosta saamamme tutkimustulokset. 

Haastateltavien perheisiin kuului neljästä kuuteen lasta. Kaikissa perheissä eri-

tyistä tukea tarvitseva lapsi oli perheen kuopus. Haastattelut tapahtuivat päivä-

kotien tiloissa. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja kokonaisuudessa aineistoa 

kertyi noin kahden tunnin verran. Jaoimme tutkimustulokset kolmeen alaotsik-

koon haastatteluteemojen mukaisesti. Jaoimme alaotsikot vielä alateemojen 

mukaisesti eri otsikoihin, jotta tuloksia olisi helpompi lukea. Nauhoitukset litteroi-

tiin kesän 2013 aikana. Litteroinnin jälkeen perehdyimme saamiimme tutkimus-

tuloksiin ja nostimme esille tärkeimmät huomiot. Kokosimme lopuksi teemojen 

mukaisesti yhteen haastateltavien kokemukset ja kertomukset. Liitimme tutki-

mustulosten yhteyteen lainauksia saamastamme aineistosta.  

8.1 Vanhempien jaksaminen  

Haastatteluissa tuli ilmi, että vanhemmat kokevat oman jaksamisensa vähäi-

seksi, koska erityistä tukea tarvitseva lapsi vie huomattavasti enemmän aikaa 

kuin perheen muut lapset. Vanhempien jaksamista rasittaa myös se, että lapset 

täytyy ottaa aina kaikkialle mukaan. Yksi haastateltavista koki kuitenkin nykyään 

jaksavansa hyvin, mutta hänellä oli rankempaa silloin kun hän oli yksinhuoltaja-

na lasten ollessa pieniä. Yhden haastateltavan mukaan loma-ajat ovat kaikkein 

raskaimpia, koska arjen normaalit rutiinit rikkoutuvat. Haastatteluista tuli esille, 

että jaksamista rasittaa myös puolison epäsäännölliset työajat. Osa haastatelta-

vista kertoi, etteivät olleet ehtineet miettiä omaa jaksamistaan silloin kun lapset 

olivat pieniä, koska elämäntilanne oli hektinen. Nykyään kun elämäntilanne on 

tasaantunut, haastateltavat ovat alkaneet miettiä enemmän omaa jaksamistaan. 

Et koko ajan on oltava saatavilla ja silmät on oltava selässäki, että 
ja jos niin ku lapset tulee syliin ja sit tää erityislapsi on sylissä ja jo-
ku toinen lapsi tulee niin sit ne muut lapset vaihtavat siin paikkaa, 
että tota yksi on ja pysyy siinä, et vie huomattavasti paljon enem-
män aikaa kuin muut.  
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Ehkä tota loma-ajat on varmaan raskaampia siinä mielessä että 
kun lapsi tarvitsee aika tarkat rutiinit ja muut ja tottuu niihin esimer-
kiks täällä päivähoidossa ja sit ku ne rutiinit ei ookkaa samanlaiset 
loma-aikana ja on enemmän sisarusten kanssa tekemisissä niinniin 
kyllähän se koettelee enemmän.  

  

8.1.1 Vanhempien oma aika  

Vanhemmista osa koki, että oma aika on melko vähäistä. Omaa aikaa jää 

yleensä silloin, kun lapset ovat menneet nukkumaan. Oma aika kuluu yleensä 

kotitöitä tehdessä sekä perheen asioita hoitaessa. Yhden haastateltavan mu-

kaan hänelle jää nykyään omaa aikaa hyvin, mutta lasten ollessa pieniä hänen 

piti pyörittää arkea yksin, jolloin aikaa itselle oli vain lasten mentyä nukkumaan. 

Osa haastateltavista toivoi, että heillä olisi joskus aikaa itsellensä sekä rentou-

tumiselle.  

Semmonen et ois sitä aikaa jossain välissä et sais olla vaan ja 
miettiä itseänsä. Et ihan just semmonen et sais rauhassa olla vaan.  

Henkinen hyvinvointi on yksi tärkeimmistä vanhemmuuteen vaikuttavista teki-

jöistä. Vanhemmuuteen liittyvän stressin nähdään heikentävän vanhemmuuden 

laatua. Sillä on esimerkiksi merkittävä vaikutus lapsen ja vanhemman väliseen 

vuorovaikutukseen. Vanhemmuuteen liittyvää stressiä voi syntyä arjessa esiin-

tyvistä haastavista tilanteista johtuen. (Hyväluoma ym. 2009, 56–57.) 

Kaikki haastateltavat kokivat tukihakemuksien täyttämisen ja tukien hakemisen 

raskaaksi ja kuluttavaksi muun arjen pyörittämisen ohella. Tukihakemuksia var-

ten pitää usein käydä lapsen kanssa lääkärissä vuosittain, mikä tuntuu haasta-

teltavista turhalta, koska erityistä tukea tarvitsevan lapsen diagnoosi ei muuksi 

muutu. Haastateltavat kokivat, että jaksaisivat paremmin jos tuen hakeminen 

olisi helpompaa.  
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Tavallaan se teettää itelle kaikessa muussa arjessa ehkä vähän 
semmosta stressiä ja muuta vaikkei se oo ku se yks juttu, mutta ai-
na pitää ajatella että pitää taas vuoden kuluttua muistaa että, tulee-
han Kelaltahan tulee pyyntö, mutta aina miettiä että lääkärin aika 
pitää tähän samaan saada ja kaikki ja taas kirjottaa pitkät pätkät sii-
tä että mimmosta se meijän arki on.  

8.1.2 Vanhempien voimavarat 

Haastateltavat kertoivat saavansa voimavaroja omista mielipuuhistaan, joita 

olivat muun muassa lenkkeily, leipominen, lukeminen, tanssiharrastus, luonnos-

sa liikkuminen sekä käsityöt. Osa haastateltavasti koki mieleiseksi puuhakseen 

myös television katselun ja sohvalla rentoutumisen. Ystäviltä, isovanhemmilta ja 

perheeltä saatu tuki auttaa jaksamaan kaikkia haastateltavia arjessa. Yhden 

haastateltavan mukaan huumori auttaa jaksamaan arjessa. Vertaistukiryhmät 

koettiin erittäin suureksi tueksi ja parisuhteen merkitys tuli myös haastatteluista 

esille. Toimivassa parisuhteessa molemmat vanhemmat voivat osallistua arjen 

pyörittämiseen ja molemmat puolisot voivat tukea toisiaan.  

Parisuhteelle täytyy löytyä aikaa, vaikka se olisikin pieni hetki arjessa. Toiselle 

annettu aika ei tarvitse suurta suunnittelua, sillä se voi tarkoittaa vierekkäin is-

tumista ja hiljaa oloa. Tärkeintä parisuhteessa olisi, että pari kohtaa toisensa ja 

antaa aikaa yhdessäololle. Tärkeää on kysyä myös, mitä toiselle kuuluu. Pa-

risuhteessa on hyvä antaa toiselle omaa aikaa ja esimerkiksi päästää puoliso 

tapaamaan kavereita. Puolisoiden keskinäinen arvostus on erityisen tärkeää. 

Arjessa olisi hyvä muistaa sanoa toiselle hyviä asioita päivittäin. (Kinturi & Nwo-

se i.a.) 

8.1.3 Riittämättömyyden tunne 

Kaikki haastateltavat kokivat riittämättömyyden tunnetta melko usein, ja osa 

haastateltavasti kertoi kokevansa riittämättömyyden tunnetta lähes päivittäin. 

Haastateltavien mukaan riittämättömyyden tunne tulee varsinkin silloin, kun an-

taa huomiota ja aikaa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, minkä seurauksena 

aika on toisilta lapsilta pois. Osa haastateltavista kertoi, että riittämättömyyden 

tunnetta esiintyy myös silloin, kun erityistä tukea tarvitsevalle lapselle pitäisi 
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opettaa esimerkiksi tukiviittomia tai tehdä puheterapeutin antamia harjoituksia, 

mutta tähän ei ole aikaa. 

Eli on koko ajan huono omatunto että sä et ehi kummallekki antaa 
tarpeeks. 

Niin kyllä tulee aika useestikki. Voi sanoo että melkein päivittäin 
jossai tilanteessa. Pitäis sitä roolia pystyy vaihtamaan, että olla vä-
lillä sen pienen lapsen tukena ja sitten taas vähän isomman lapsen 
tukena. 

Kun vanhempi kokee olevansa riittämätön, hän kyselee muilta, mitä hänen tulisi 

tehdä ollakseen hyvä vanhempi. Riittämättömyyden tunteesta johtuu se, että 

lapsien tarpeet ja tunteet eivät tule huomioiduksi. Mitä parempi itsetunto ja tie-

tämys omasta itsestään vanhemmalla on, sitä helpompi hänen on toimia ja vas-

tata lapsensa tarpeisiin ja olla läsnä. (Kristeri 2002, 24–27.) 

Yhden vanhemman mukaan syyllisyyden tunne tulee etenkin silloin, kun erityis-

tä tukea tarvitseva lapsi on tilapäishoidossa, koska silloin perheen kanssa teh-

dään yleensä sellaisia mukavia asioita, mitä ei voi tehdä erityislapsen ollessa 

paikalla. Yksi haastateltavista koki puolestaan riittämättömyyden tunnetta sen 

vuoksi, että lapsilta on puuttunut isä heidän ollessaan pieniä. Haastateltava koki 

myös riittämättömyyttä sen vuoksi, että isossa perheessä rahat ovat vähissä, 

minkä vuoksi arkea joutuu suunnittelemaan entistä tarkemmin.  

Mut et aina on huono omatunto jostakin. Se on ehkä äitien risti. 

8.2 Vanhempien tukeminen 

Haastatteluissa tuli ilmi, että lähipiiri sekä integroitu erityisryhmä koetaan erittäin 

suurena tukena. Rahallisena tukena perheet saavat Kelan vammaisen lapsen 

hoitotukea. Yksi vanhemmista saa myös omaishoidontukea. Haastatteluissa tuli 

ilmi, että vanhemmat saavat hyvin erilaisia tukimuotoja. Vanhemmat saavat 

muun muassa tilapäishoitoa lapsellensa, lastenhoitajan kotiin sekä puhetera-

peutin palveluja. Yhden haastateltavan mukaan äitiys- ja lastenneuvola sekä 

perheneuvola ovat myös tukeneet hänen perhettänsä. Haastateltava kertoi, että 
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perheneuvolassa aikuisille ja lapsille on omia käyntejä. Vanhemmat saavat ker-

toa neuvolakäynnin yhteydessä esimerkiksi omasta arjestaan sekä siitä millais-

ta tukea ja tietoa he tarvitsisivat. Haastateltava henkilö koki tämän hyväksi tu-

kimuodoksi. Haastateltava kertoi, että käyntejä äitiys- ja lastenneuvolaan on 

melko vähän ja ylimääräisiä käyntejä ei juuri saa. Hän kuitenkin korosti sitä, että 

äitiys- ja lastenneuvolalla on ollut suuri rooli, sillä sitä kautta lapsi on päässyt 

erilaisiin tutkimuksiin. 

Mun mielestä päiväkoti on ollu ehkä suurin tuki, koska sit on lapsel-
le sopiva ryhmä ja on ollu ihan lahja täällä.  

Osa vanhemmista koki vertaistukiryhmät myös erittäin suurena tukena. Yksi 

vanhemmista kertoi käyvänsä Leijonaemot-vertaistukiryhmässä. Leijonaemoilta 

hän on saanut tukea ja apua muun muassa Leijonaemojen vertaistapaamisista, 

keskusteluista keskustelupalstoilla, vertaistukiviikonlopuista sekä Facebook-

sivustosta. Leijonaemot ry:n toiminnan periaatteena on tukea erityislasten van-

hempia heidän jaksamisessaan ja vanhemmuudessa. Leijonaemot tarjoavat 

tukea vanhemmille riippumatta lapsien diagnooseista. Leijonaemoilla on aktiivi-

sia jäseniä ja he pyrkivätkin resurssien puitteissa toteuttamaan ja vastaamaan 

jäsentensä tarpeisiin. Leijonaemot ry:llä on kattava vertaistukiverkosto, jonka 

tavoitteena on antaa vanhemmille sellaisia voimavaroja, jotka tukevat vanhem-

pia elämänhallinnassa. (Leijonaemot Ry i.a.)   

Yksi haastateltavista koki sopeutumisvalmennuskurssit hyödylliseksi tukimuo-

doksi. Sopeutusvalmennuskurssit ovat perhekursseja, joiden kohderyhmänä 

ovat perheet, joissa lapsilla on jonkinlaisia erityisvaikeuksia. Sopeutusvalmen-

nuskurssit voivat olla esimerkiksi suunnattu Downin oireyhtymän tai ADHD lap-

sien perheille. Sopeutusvalmennuskursseilla on ryhmä- ja yksilötoimintaa. Li-

säksi lapsille ja vanhemmille on järjestetty omia toimintahetkiä. Esimerkiksi 

vanhemmille suunnatuissa ryhmissä pyritään tukemaan vanhemmuutta ja kes-

kustellaan, minkälaisia haasteita erityislapsen kanssa arjessa esiintyy. (MLL 

i.a.)  
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8.2.1 Tuen saaminen 

Kaikki haastateltavat korostivat sitä, että tukea ei ole helposti saatavilla ja sitä 

joutuu itse etsimään. Haastateltavien mukaan kukaan ei tule tarjoamaan tukea 

ilman, että osaa itse kysyä ja vaatia perheelle oikeutettuja palveluita. Haastatel-

tavat kertoivat, että hakemukseen tulee osata liittää tarvittavat lausunnot sekä 

kirjoittaa oikeanlaiset sanamuodot, jotta tuki myönnettäisiin. Haastatteluista tuli 

myös ilmi, että tukien saaminen on paikkakuntakohtaista ja perheet ovat eriar-

voisessa asemassa kunnasta riippuen.  

On vielä sekin, että niihin pitää olla tietyt sanat, että sun täytyy tietty 
sana kirjottaa sinne kelan hakemukseen jotta sä saat sen, jos sä et 
älyy laittaa sitä sanaa niin sä et saa sitä tukee, koska sulla on väärä 
sanamuoto siellä.  

Yksi haastateltavista korosti, että tuet ovat hajanaisia ja aina ei tiedä mikä tuki 

tulisi hakea miltäkin taholta. Hän mainitsi myös siitä, että kunnan sosiaalityönte-

kijästä riippuu se, auttaako hän tukihakemuksien täyttämisessä vai ei. Haasta-

teltava mainitsi myös, että negatiivisen päätöksen saapuessa pitäisi valittaa 

päätöksestä, mutta valitusprosessi voi kestää jopa muutaman vuoden kunnes 

valitus menee läpi. Tästä johtuen monilta perheiltä saattaa jäädä tuet saamatta, 

koska valitusprosessi vie paljon aikaa. Haastateltavat kertoivat etsivänsä tietoa 

Internetistä, josta sitä on löytynyt, jos on osannut etsiä oikeilta sivustoilta. Yh-

den haastateltavan mielestä Kelan termistöä voisi muuttaa selkeämmäksi, jotta 

tietoa löytyisi helpommin. Osa haasteltavista on saanut vertaisryhmän kautta 

tietoa eri tukimuodoista ja siitä mitä hakemuksiin kannattaa kirjoittaa. Haastatel-

tavat totesivat, että ensikertalaisen vanhemman voi olla vaikea löytää tukea ja 

tietää mistä sitä voi hakea.  

Mulle oli yllätys, että ku piti itse ettiä puheterapeuttia ja lähin Kelan 
sivuilta ettimään enkä älynnyt etsiä kohasta vammaiset. Mä en aja-
tellu mun lasta vammaisena ollenkaan. Siks mun mielestä vammai-
sen lapsen hoitotuki on huono nimitys, että se vois olla vaikka se 
vanha korotettu hoitotuki. 
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8.2.2 Päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö 

Kaikki haastateltavat olivat olleet erityisen tyytyväisiä päiväkodin kanssa tehtyyn 

yhteistyöhön sekä kasvatuskumppanuuden toimivuuteen. Haastateltavat kokivat 

päiväkodin integroidun erityisryhmän suureksi tueksi. Kaikki olivat tyytyväisiä 

siihen, että palavereita saa aina tarvittaessa ja niitä pystyy sopimaan lyhyelläkin 

varoitusajalla. Palavereihin saa aina tarvittaessa mukaan myös muita toimijoita, 

kuten esimerkiksi puheterapeutin. Haastatteluista tuli ilmi, että erityislapsen asi-

at ovat hoituneet paremmin integroidussa erityisryhmässä kuin muissa lasten 

aikaisemmissa päiväkotiryhmissä. Haastateltavien mielestä päiväkodin työnteki-

jät kuuntelevat heidän toiveitaan ja ymmärtävät heitä. Vanhemmat kokivat, että 

lapsi otetaan vastaan päiväkodissa omana itsenään ja hänen yksilöllisyyttään 

kunnioitetaan.  

Joo kyllä toimii että tässä päiväkodissa on ollu ainaki tosi hyvä tää 
pienryhmä että on lapsi otettu ihan oma itsenään ja on kuunneltu 
vanhempia ja vanhempien toiveita. 

Et jos on puhe et järjestetään joku palaveri johon tarvii terapeutteja 
ja muuta ja tarvii monta liikkuvaa osaa siihen niin multa kysytään 
päivät milloin mulle käy ja sit se järjestetään se palaveri. 

Päiväkodin työntekijän kunnioittava asenne vanhempia kohtaan viestittää sitä, 

että työntekijä arvostaa ja hyväksyy toiset ihmiset sellaisina kun he ovat. 

Olemalla avoin ja myönteinen vanhempia kohtaan, he saavat käsityksen siitä, 

että heitä kunnioitetaan. Kunnioittavan suhteen luominen voi olla työntekijälle 

haasteellista silloin, kun hän joutuu kohtaamaan erilaisia perheitä ja 

perhekulttuureita. Suhteen luominen voi olla myös haastavaa silloin, jos 

perheen arvomaailma on ristiriidassa työntekijän arvomaailmaa kohtaan. 

Kunnioitus kulkee kuulemisen kanssa käsi kädessä. Ilman kuuntelemista, 

emme voi oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan toista ihmistä. (Kaskela & 

Kekkonen 2006, 34.)  

Vanhempien mielestä kasvatuskumppanuus toimii moitteettomasti. Haastatte-

luista tuli ilmi, että sovituista asioista pidetään kiinni ja aina voi luottaa siihen, 

että sovitut asiat hoidetaan ajallaan. Kodin ja päiväkodin väliseen tiedonkulkuun 
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oltiin myös tyytyväisiä. Haastateltavien mielestä kaikkien ryhmän työntekijöiden 

kanssa voi keskustella tasapuolisesti kaikista asioista ja työntekijöillä on aina 

aikaa keskusteluun. Yksi haastateltavista korosti, että tuonti- ja hakutilanteissa 

voi aina vaihtaa ajatuksia päiväkodin työntekijän kanssa. Hän koki myös, että 

työntekijät uskaltavat lähestyä vanhempia eivätkä pelkää ottaa vaikeitakaan 

asioita puheeksi. Kenelläkään haastateltavista ei ollut kehittämisideoita päivä-

kodin ja kodin välisen yhteistyön parantamiseksi, koska kaikki ovat olleet todella 

tyytyväisiä päiväkodilta saamaansa tukeen. Kasvatuskumppanuus ja yhteistyö 

toimivat niin hyvin, että haastateltavat kokivat saaneensa aina sen mitä ovat 

pyytäneet. Osa haastateltavista sanoi olevansa tyytyväisiä siihen, että jo päivä-

kodissa huolehditaan yhteistyön jatkumisesta koulun ja kodin välillä, kun lapsi 

siirtyy kouluun.  

Että ei voi muuta kun nostaa hattua heille.  

8.2.3 Kehittämisehdotuksia uusista tukimuodoista 

Osa haastateltavista ehdotti, että uudeksi tukimuodoksi voisi tulla joku taho, 

joka ottaisi perheeseen yhteyttä, kun perheessä on erityistä tukea tarvitseva 

lapsi. Tämän järjestävän tahon työntekijä keskustelisi ja miettisi yhdessä per-

heen kanssa, minkälaisia tukimuotoja perhe tarvitsisi sekä mistä tukea haetaan 

ja auttaisi perhettä täyttämään tukihakemuksia. Lisäksi kerran vuodessa työnte-

kijä olisi yhteydessä perheeseen ja tilannetta tarkasteltaisiin uudestaan mahdol-

listen uusien tuen tarpeiden vuoksi. Yhden haastateltavan mielestä olisi hyvä, 

jos tukea annettaisiin jo sairaalassa, jos raskauden tai synnytyksen aikana il-

menee, että vanhemmat ovat saamassa erityistä tukea tarvitsevan lapsen. Li-

säksi haastateltava toteaa, että päiväkodissa perheelle usein kerrotaan erilaisis-

ta tuista, mutta kaikki päiväkodin työntekijät eivät välttämättä tiedä niistä kunnol-

la. Tämän vuoksi olisi hyvä, jos olisi joku taho joka osaa kertoa tuen hakemises-

ta kaiken tarvittavan tiedon.  

Et olis semmonen joku taho, joka sanoo ja niin ku ottas perheeseen 
päin yhteyttä eikä niin, että niitten väsyneiden vanhempien tarvis ite 
sit ettiä ja hakea, et se on ihan sama kuka sen järjestää, mutta kun 
joku järjestäs. 
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Yksi haastateltavista kaipasi lisää vertaisryhmätoimintaa. Nykyään haastatelta-

va ja hänen miehensä käyvät vertaisryhmässä kerran kuukaudessa, mutta 

haastateltavan mielestä tapaamisia voisi olla useamminkin. Hänen mielestään 

olisi myös tärkeää saada tiloja, missä kokoontumisia voitaisiin järjestää. Haasta-

teltavan mukaan pääkaupunkiseudulla tilojen puute ja niiden kalleus on suuri 

ongelma. Haastateltava toivoi myös muita tiloja, joissa erityistä tukea tarvitse-

van lapsen kanssa voisi yhdessä tehdä erilaisia asioita.  

Vertaisryhmätoiminnan tavoitteena on mahdollistaa se, että ryhmässä voi 

käsitellä ongelmiaan toisen samanlaisessa tilanteessa olevan kanssa ja tätä 

kautta saada uusia näkökulmia. Lisäksi vertaisryhmätoiminnan yhtenä 

tavoitteena on välittää ryhmässä oleville tunne siitä, että he eivät ole yksin 

ongelmiensa kanssa. Vertaisryhmätoiminnalle ominaista on vastavuoroisuus eli 

kun saa tukea muilta, antaa tukea myös muille. Vertaisryhmätoiminta voi olla 

muun muassa vanhempainryhmätoimintaa tai perhekerhoja. (Lastensuojelun 

käsikirja 2012.) 

Yksi haastateltavista toivoi parannusta lasten harrastusmahdollisuuksiin. Haas-

tateltavan mielestä harrastustoiminta on melko kallista eikä suurperheellä ole 

varaa maksaa kaikkien lasten harrastuksista. Hän toivoi edullisimpia harrastus-

mahdollisuuksia tai esimerkiksi kunnan myöntämiä liikunta- ja harrastussetelei-

tä.  

Se mitä mä ite ajattelen, just ku rahat on tiukilla, niin että lasten har-
rastusmahdollisuudet olis samat. Niin että siihen sais. Meijän on 
pakko tiputtaa joku harrastus pois, koska varat ei riitä. 

8.3 Päiväkodin näkökulma 

Haastattelimme kahta päiväkodin työntekijää, jotka kertoivat omia kokemuksi-

aan vanhempien jaksamisesta, tukemisesta ja kasvatuskumppanuudesta. Van-

hemmat kokivat päiväkodin suureksi tueksi sekä kasvatuskumppanuuden ja 

yhteistyön toimivan moitteettomasti. Päiväkodin työntekijöiden näkemys oli sa-

mankaltainen vanhempien kanssa, vaikka eroavaisuuksia kasvatuskumppa-

nuuden toimivuudesta löytyikin.  
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8.3.1 Vanhempien tukeminen  

Haastateltavat työntekijät kertoivat, että päiväkodissa pyritään tukemaan van-

hempia jokapäiväisten keskustelujen avulla, joita käydään tuonti- ja hakutilan-

teissa. Yksi haastateltavista totesi, että jos vanhemmilla on tarvetta ja halua, 

järjestetään verkostopalavereja erityisopettajan kanssa tai entistä tiheämmin 

keskustelua omahoitajan kanssa. Varhaiskasvatuskeskustelut käydään tavalli-

sesti kerran vuodessa, mutta jos vanhemmilla on tarvetta, keskustelut voidaan 

järjestää sekä kevät- että syyskautena.  

No tietysti kuunnellaan ja kuunnellaan ja sit jos tuntuu siellä on jo-
takin sellasta missä sit tarvis niin ohjataan sit perhekouluun, perhe-
neuvolaan tämmösin paikkoihin. Ja kyllä, välillä halataan jos tulee 
et on joku semmonen tilanne, et on vaikeempaa.  

Haastateltavien mukaan päiväkodissa huomioidaan ja havainnoidaan myös 

vanhempien jaksamista. Päivittäisten keskustelujen ansiosta työntekijät huo-

maavat jos vanhemmat ovat väsyneitä. Tässä tapauksessa vanhempia seurail-

laan ja jos väsymys pitkittyy, asiasta keskustellaan tiiminä. Tämän jälkeen 

yleensä lapsen omahoitaja tai joku muu työntekijä ottaa asian vanhemman 

kanssa puheeksi ja tiedustelee muun muassa millainen tilanne on kotona ja tar-

vittaisiinko jotakin ohjausta tai apua.  

Toinen haastateltavista kertoi, ettei ole huomannut, että erityistä tukea tarvitse-

vien lasten vanhemmat olisivat muita vanhempia väsyneempiä. Haastateltavan 

henkilön kokemuksen mukaan ainakin hänen erityisryhmänsä vanhemmat ovat 

huomattavasti muita vanhempia avoimempia. Tähän saattaa vaikuttaa se, että 

erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat ovat jo sisäistäneet lapsensa eri-

laisuuden. Haastateltavan mukaan erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhem-

mat eivät välttämättä ole sen uupuneempia kuin muutkaan vanhemmat, sillä 

heillä on usein parempi asenne ja asennoituminen lasta kohtaan kuin vanhem-

milla, joiden lapsella ei ole vielä diagnoosia. Diagnoosin saaminen usein helpot-

taa vanhempia, vaikka erityistä tukea tarvitseva lapsi vaatiikin varmasti enem-

män töitä kuin tavallinen lapsi. Toinen haastateltavasti puolestaan koki, että il-

meisesti vanhemmat osaavat itse suuntautua tarvittaessa perheneuvolan tai 
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muun avun piiriin, koska harvemmin hänen on tarvinnut ohjata vanhempia avun 

piiriin.  

Ne joilla on selkeesti lapsi on saanu lausunnon joka siis on kriteeri 
sille että saa paikan integroidusta erityisryhmästä erityislapsena 
niin tota he ehkä on jotenki kokenu sen että se kolautus on jo käyny 
ja tavallaan se on jo käyty läpi ja siitä voidaan puhua että sitten eh-
kä tavallisessa ryhmässä se kolautus voi olla ja sitä ehkä jäädään 
pelkäämään ja sitten se vuorovaikutus sulkeutuu, pienenee ja vä-
henee että sitten saadaan nykiä hihasta että mulla on asiaa että 
tuutko hetkeks tänne. 

8.3.2 Päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö 

Yhden haastateltavan mukaan kasvatuskumppanuus toimii pääsääntöisesti hy-

vin, mutta hän totesi myös sen, että vanhempien täytyy olla vastaanottavaisia 

kasvatuskumppanuuden suhteen, jotta sitä voitaisiin edes alkaa rakentamaan 

perheen ja päiväkodin välille. Haastateltavan kokemuksen mukaan aina on 

muutama vanhempi, jotka eivät halua pitää yllä kasvatuskumppanuutta, ja täl-

laisiin tilanteisiin on hyvin vaikea puuttua tai tehdä asian eteen mitään jos van-

hemmat eivät ole vastaanottavaisia. 

Se riippuu vähän tietysti vanhempien vastaanottavuudesta oikees-
taan niin ku, mut kyl se mun mielestä muuten sillai toimii. Eihän sii-
nä kauheesti niin ku oo periaatteessa tehtävissä, että kyllähän sitä 
koitetaan vasu keskusteluissa ja näissä tuota, eihän se jos ei ota 
vastaan niin eihän sille voi mitään.  

Toinen haastateltavista totesi myös, että kasvatuskumppanuuden toimivuus 

vaihtelee vanhemmista riippuen. Päiväkoti pyrkii siihen, että kasvatuskump-

panuus toimisi kaikkien kanssa ja työntekijät tekevät kaikkensa sen eteen, että 

se saataisiin toimimaan, mutta välillä on kuitenkin perheitä ja yksilöitä, joiden 

oma näkemys on hyvin vahva ja se eroaa päiväkodin näkemyksestä. Näissä 

tilanteissa päiväkoti ei vaatimalla vaadi, että löytyisi yhteiset sopimukset. Näitä 

tilanteita on kuitenkin hyvin harvoin, sillä pääsääntöisesti kasvatuskumppanuus 

saadaan toimimaan hyvin kaikkien perheiden kanssa. Haastateltavan mukaan 

toimiva kasvatuskumppanuus näkyy avoimena keskusteluna, jota esiintyy var-

sinkin hänen erityisryhmässänsä.  
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Meijän ryhmässä on varsinki hyvin avointa keskustelua ihan kaikki-
en vanhempien kanssa. Meillä on hyvin rento tunnelma, meitä työn-
tekijöitä ei jännitä keskenään ei jännitä vanhempien kanssa ja aika-
lailla meistä kuka vaan voi ottaa puheeks. 

Haastateltavien mukaan päiväkodin ja perheiden muu yhteistyö toimii myös hy-

vin. Toinen haastateltavista kertoi, että yhteistyö näkyy muun muassa päiväko-

din ja perheiden välisessä tiedonkulussa. Esimerkiksi joidenkin perheiden kans-

sa on käytössä viestivihko, johon kirjataan päivän kuulumiset. Jos lapsella on 

esimerkiksi kommunikointivaikeuksia, lapsi voi kertoa päivästään vanhemmalle 

vihkon avustuksella. Haastateltava totesi, että erityisryhmissä yhteistyö van-

hempien kanssa on muita ryhmiä tiiviimpää. Hän painotti, että yhteistyön täytyy-

kin olla tiiviimpää, sillä jokaisella lapsella on omat erityistarpeensa, jotka täytyy 

ottaa huomioon. Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat käyvät myös 

muita useammin palavereissa päiväkodilla. Haastateltava ei ole joutunut tilan-

teeseen missä yhteistyö vanhempien kanssa ei sujuisikaan. Jokaisella lapsella 

on haastavia tilanteita ja päiviä, minkä takia näistä asioista keskusteleminen ei 

ole ongelma.  

Jokaiselle vanhemmalle kenen kanssa ite illan päätteeks juttelee 
kyllä niinku hymy huulilla jonku viestin sanoo. Meillä on niin mahta-
va porukka lapsissa ja aikuisissa. Meillä on kyllä vanhemmatki. Toki 
seki että se yhteistyö toimii kertoo vanhempien palautteesta. 

Yhden haastateltavan mukaan päiväkodin avoimesta ilmapiiristä kertoo se, että 

lapset ovat tottuneet siihen, että vanhempi jää hetkeksi juttelemaan jonkun 

työntekijän kanssa, kun häntä tullaan hakemaan. Avoimuuden hyvänä merkkinä 

voi pitää myös sitä, että vanhemmat uskaltavat tulla sanomaan, jos heitä on 

jäänyt mietityttämään jokin asia. Haastateltava sekä koko hänen työtiiminsä 

kokevat yhteistyön hyvänä. Hän kertoi, että työntekijöillä on avoin suhde van-

hempiin sekä muihin ryhmän työntekijöihin. Hän painotti, että toimiva yhteistyö 

vanhempien kanssa on osa vanhempien jaksamista. Vanhemmat saattavat vä-

syä entistä enemmän, jos he joutuvat taistelemaan asioista päiväkodin kanssa.  
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Tavallaan se yhteistyö on yks osa sitä jaksamista minun mielestä 
että jos ei meijän yhteistyö vanhempien kanssa toimi niin onhan se 
taistelua vanhemmillekin ja meille työntekijöille. Se on vielä ras-
kaampaa sitten jos kotona on vielä taistelua lapsen kanssa ja jou-
tuis vielä taistelemaan päivähoidon kanssa.  

8.3.3 Yhteistyön parantamisehdotuksia 

Haastateltavien mukaan yhteistyö perheen ja päiväkodin välillä näkyy muun 

muassa erilaisissa tapahtumissa. Päiväkodissa on järjestetty esimerkiksi urhei-

lutapahtuma. Tämän tyyppisiä tapahtumia toinen haastateltavista sanoi kaipaa-

vansa lisää. Tapahtumissa vanhemmat pääsevät tapaamaan toisiaan ja kes-

kustelemaan muiden vanhempien kanssa sekä viettämään aikaansa lapsen 

kanssa muunlaisessa ympäristössä kuin kotona. Yhteiset tapahtumat voisivat 

olla yksi tapa auttaa vanhempia jaksamaan. 

Tietysti voisi olla jotain yhteisiä tapahtumia jossa olisi semmosia 
niin ku, että vanhemmat olis enemmän mukana, ku nyt se on vaan 
se vanhempainkerho, mutta siinä ei kaikki ole. Ja et pääsee jutte-
lemaan toisten vanhempien kanssa. Et jos on samoja ongelmia ja 
sit just vanhepainillat vaikkei niitä kauheen montaa voi olla niin 
semmosissa kanssa.  

Toisen haastateltavan mukaan yhteistyön parantaminen vaatisi paljon työajan 

lisäämistä. Palaverit vievät paljon aikaa ja ne pyritään järjestämään lasten lepo-

aikana, jolloin työntekijöiden ei tarvitse olla poissa ryhmästä. Palaverien lisää-

minen tarkoittaisi sitä, että työntekijät olisivat entistä enemmän poissa ryhmästä 

ja näin ollen lapset jäisivät useammin ilman aikuisen huomiota.  Haastateltava 

kertoi kaipaavansa lisää erilaisia koulutuksia. Hänen mielestään työnantajan 

pitäisi järjestää koulutus, jossa harjoiteltaisiin vastaamaan juuri niihin erityistar-

peisiin, joita ryhmässä esiintyy. Työntekijöille järjestetään esimerkiksi tukiviitto-

makoulutus, jos ryhmässä on tukiviittomia käyttävä lapsi, mutta haastateltava 

kaipaisi konkreettista koulutusta lapsen tarpeisiin nähden. Kasvatuskumppa-

nuuden näkökulmasta toinen haastateltavista koki, että varhaiskasvatussuunni-

telman käyttöä tulisi lisätä. Hän pitää varhaiskasvatussuunnitelmaa erittäin hy-

vänä, mutta sitä käytetään liian vähän. Varhaiskasvatussuunnitelmaa käytetään 

erityisryhmässä eniten päivärutiinin järjestämiseen, pienryhmien suunnitteluun 

sekä toiminnan sisällön suunnitteluun.  
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Vasu on hyvä mutta sitä käytetään liian vähän. Sen käytön lisäämi-
nen. Edelleen sitä ollaan puhuttu pitkän aikaan niinku nykyisessä 
muodossaan oleva vasukeskustelu on ollu ja niinku kirjallinen vasu 
niin sen käytön lisääminen olis ehdottoman tärkeetä. Ei pelkästää 
meillä erityisryhmässä vaan ihan niinku kaikkialla.  

Päivähoidon on järjestettävä vanhemmille mahdollisuuksia varhaiskasvatuskes-

kusteluihin, joissa vanhempi voi puhua lapsen asioista päiväkodinhenkilöstön 

kanssa. Varhaiskasvatuskeskusteluissa laaditaan lapsen varhaiskasvatussuun-

nitelma, joka tehdään jokaiselle päivähoidossa olevalle lapselle. Varhaiskasva-

tussuunnitelma tehdään yhdessä lapsen vanhempien ja päiväkodin työntekijän 

kanssa. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöl-

lisin väliajoin. Yhtenä varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on huomioida 

vanhempien näkemykset omasta lapsestaan, sekä lapsen yksilöllisyys toimintaa 

suunniteltaessa. Lapselle laaditun varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta voi 

päiväkodin työntekijä suunnitella johdonmukaista toimintaa ottaen lapsen tar-

peet huomioon. (Ihalainen ym. 2005, 32.) 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Haastatteluista ilmeni, että parisuhde auttaa jaksamaan arjessa, mutta jäimme 

miettimään miten yksinhuoltajat jaksavat. Tutkimuksessamme selvisi, että yksi 

haastateltavista oli ollut yksinhuoltajana, silloin kun lapset olivat olleet pieniä. 

Hän kertoi arjen olleen silloin entistäkin raskaampaa. Tämä osoittaa sen, että 

parisuhteella on suuri merkitys jaksamisen kannalta. Toimivassa parisuhteessa 

vanhemmat voivat hoitaa arjen askareita yhdessä. Vanhemmat puhuivat haas-

tatteluissa myös arjen rutiinien tärkeydestä.  Erityislapsi tarvitsee selkeät rutiinit, 

joten on tärkeää säilyttää arjessa olevat rutiinit samankaltaisina, koska tällöin 

lapsi tietää miten päivä etenee ja voidaan välttyä esimerkiksi raivokohtauksilta, 

joita rutiinien rikkoutuminen voi aiheuttaa. Vanhempien näkökulmasta tämä on 

myös tärkeää, sillä pitämällä rutiinit selkeinä erityislapselle, hän vähentää myös 

omaa henkistä ja fyysistä kuormitustaan. Riittämättömyyden tunteeseen voi vai-

kuttaa suunnittelemalla perheen yhteisen aikataulun niin, että aikaa jää esimer-

kiksi myös muille perheen lapsille. Tukien hakeminen on raskasta, koska joita-

kin tukia joutuu hakemaan joka vuosi uudestaan vaikka lapsen diagnoosi ei 

muutu. Vähentämällä turhien lomakkeiden täyttämistä, voitaisiin edesauttaa niin 

vanhempien jaksamista kuin sosiaalipalveluiden kuormitusta. Tällöin saattaisi 

olla mahdollista, että tuki- ja valituspäätöksiä ei tarvitsisi odottaa yhtä kauan 

kuin nykyään, kun ammattilaisilta jäisi niin sanottu turha työ tekemättä.  

Tutkimustulosten mukaan vanhemmille jää omaa aikaa vähän ja sekin kuluu 

pääsääntöisesti perheen asioita hoitaessa. Tästä johtuen vanhemmat kaipasi-

vat omaa aikaa itsellensä sekä aikaa rentoutumiselle. Onkin tärkeää, että van-

hemmilla on asioita, joista he nauttivat arjessa, sillä niiden avulla vanhemmat 

voivat lievittää uupumuksen ja stressin tunnetta. Pienet hetket arjessa, jolloin 

vanhempi saa olla itsekseen, ovat voimaannuttavia ja vaikuttavat myös koko 

perheen hyvinvointiin. Lisäksi ystävät ja sukulaiset auttavat jaksamaan parem-

min. Tällöin vanhempi voi kertoa voinnistaan, jakaa tunteitaan tai puhua aivan 

muusta kuin kotiasioista toisen ihmisen kanssa. Ihmiselle on tärkeää tietää, ettei 

hän ole yksin ja sosiaalinen verkosto onkin yksi suurimmista voimavaroista, joita 

ihminen rakentaa itselleen. Surullista kuitenkin on se, ettei kaikilla vanhemmilla 
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ole mahdollisuutta jakaa ajatuksiaan sosiaalisen verkoston puuttuessa tai olles-

sa kaukana.  

Yhteiskunnalta saadut tuet, kuten Kelan tarjoamat palvelut, ovat tärkeitä per-

heelle taloudellisen näkökulman kannalta, mutta niissä huomioidaan harvoin 

vanhempia emotionaalisesti. Siksi yhteiskunnan tulisi tarjoata foorumeja, joissa 

vanhempien on mahdollista tuoda tunteitaan julki ja tulla kohdatuksi tunteiden 

tasolla. Vanhemmat kokivat vertaisryhmät erityisen tärkeänä tukena, sillä ver-

taisryhmissä vanhemmat pääsevät tapaamaan toisia samassa tilanteessa ole-

via henkilöitä ja jakamaan ajatuksia toistensa kanssa. Kuitenkin tiloja, joissa 

vertaiskokoontumisia vietetään, on vaikeasti saatavilla ja niiden vuokra on usein 

korkea. Kysyntää olisi edullisille tiloille, joissa vanhempi voisi viettää aikaa eri-

tyislapsensa kanssa, samalla saaden vertaistukea muilta vanhemmilta. Van-

hempien ja lasten yhteiset kokoontumiset voivat antaa positiivisia kokemuksia 

koko perheelle kun vanhemmat ja lapset pääsevät viettämään aikaa yhdessä 

muunlaisessa ympäristössä kuin kotona. Esimerkiksi erilaiset urheiluhallit olisi-

vat hyviä vaihtoehtoja kotona olemiselle. Liikunnasta lapsi saa iloa, riemua ja 

onnistumisen kokemuksia. Koko perhe voisi myös yhdessä liikkua, jolloin tär-

keintä ei olisi kilpailu vaan yhdessä olo ja hauskanpito. Yksinkertaiset asiat voi-

vat olla vanhempia voimaannuttavia. 

Palveluntarjojien tulisi tehdä tukien löytämisestä helpompaa, esimerkiksi niin, 

että vanhempia tiedotettaisiin selkeästi siitä, mistä mitäkin tukea saa ja pitää 

hakea. Lisäksi palveluntarjoajien tulisi kehittää omia Internetsivujaan niin, että 

tieto ja apu ovat yksinkertaisesti löydettävissä. Harhaanvievät käsitteistöt tulisi 

poistaa tai muuttaa vähemmän luokitteleviksi. Yksi haastateltavista vanhemmis-

ta kertoi, ettei meinannut löytää puheterapeutin palveluita kun palvelu löytyi Ke-

lan sivuilta vammaisuus-käsitteen alta. Vastaavanlaisissa tapauksissa vammai-

suus-käsite voi johtaa harhaan silloin, kun vanhemmat eivät miellä omaa erityis-

lastansa vammaiseksi. Erityistä tukea tarvitseva lapsi tulisi aina nähdä ensisijai-

sesti lapsena. Mielestämme on epäammatillista tarkastella erityislasta vain hä-

nen tuen tarpeensa kautta. 
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Tukihakemuslomakkeiden täyttäminen on aikaa vievää, etenkin silloin kun van-

hemmat eivät tiedä mitä lomakkeisiin tulisi kirjoittaa, jotta heille kuuluva tuki 

myönnettäisiin. Vanhemmat ehdottivatkin, että olisi hyvä olla joku taho, joka 

kertoisi perheille, mistä tukea voisi hakea ja auttaisi tukihakemusten täyttämi-

sessä. Perhe voisi olla yhteydessä tähän tahoon myös silloin, kun muutoksia 

tuen tarpeeseen tulee tulevaisuudessa. Pohdimme olisiko sosionomeille mah-

dollisuus työllistyä esimerkiksi perheneuvoloiden yhteydessä.  Perheneuvoloihin 

voisi esimerkiksi palkata sosionomin, joka toimisi palveluohjaajana. Sosionomi 

sopisi tähän tehtävään hyvin, koska nykypäivänä sosionomikoulutus on moni-

puolinen ja laaja-alainen. Koulutuksen aikana käydään läpi muun muassa pal-

velujärjestelmää, sosiaalipolitiikkaa ja erilaisia sosiaalialojen työmahdollisuuk-

sia.  

Päiväkodin erityisryhmä ja päiväkodilta saatu tuki on erittäin tärkeä vanhempien 

jaksamiseen vaikuttava tekijä. Kun päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö toimii 

saumattomasti ja kasvastuskumppanuussuhde on vastavuoroinen, voi päiväko-

din työntekijät tukea vanhempia kasvatustehtävässään parhaalla mahdollisella 

tavalla. Se, että vanhemmat ovat tyytyväisiä päiväkodin antamaan tukeen, on 

palaute päiväkodin työntekijöille siitä, että he voivat jatkaa työtään samaan mal-

liin. Vanhemmat kokivat, että päiväkodin työntekijöiltä löytyy aina aikaa keskus-

teluille. Tästä voimme päätellä, että toimivalla kasvatuskumppanuussuhteella ja 

yhteistyöllä on suuri vaikutus vanhempiin, sekä päiväkodin työntekijöihin. Van-

hemmat voivat jättää huoletta lapsensa päiväkotiin hoitoon kun tietävät, että 

päiväkodissa on osaavaa henkilökuntaa. Tämä luottamus ei varmasti synny, jos 

yhteistyö päiväkodin kanssa ei suju. Luottamus ei välttämättä synny myöskään 

silloin jos päiväkodin työntekijöissä on jatkuvasti vaihtuvuutta. Esimerkiksi silloin 

jos erityislapsen omahoitaja vaihtuu jatkuvasti, voi luottamussuhdetta olla vai-

kea lähteä rakentamaan uudelleen. Toinen päiväkodin työntekijöistä teki erittäin 

oivallisen huomion siitä, että vanhemmat olisivat entistä väsyneempiä jos yh-

teistyö ei päiväkodin kanssa sujuisi. Tämä kiteyttää mielestämme hyvin sen, 

miksi kasvatuskumppanuuden ja yhteistyön toimivuus on ensiarvoisen tärkeää 

vanhemmille 
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Kasvatuskumppanuutta halutaan edistää ja päiväkodin työntekijät kokivatkin, 

että kasvatuskumppanuus toimii pääsääntöisesti hyvin. On kuitenkin osattava 

ottaa huomioon vanhempien halukkuus toteuttaa kodin ja päiväkodin yhteistä 

kasvatustehtävää. Päiväkodin työntekijöiden kokemusten mukaan aina on muu-

tamia perheitä, jotka eivät halua toteuttaa kasvatuskumppanuutta yhteistyössä 

päiväkodin kanssa. Päiväkoti pyrkii tukemaan vanhempia päivittäisissä keskus-

teluissa ja yhteisissä palavereissa avoimen ilmapiirin kautta. Etenkin tuonti- ja 

hakutilanteet koettiin tärkeiksi hetkiksi keskustella ja vaihtaa vanhempien kans-

sa kuulumisia lapsen päivästä. Päiväkodin työntekijät havainnoivat vanhemman 

jaksamista ja rohkenevat ottaa vanhemman väsymyksen puheeksi vanhemman 

kanssa. 

Päiväkodin ja kodin muu yhteistyö, kuten viestivihon käyttö ja päiväkodin järjes-

tämät tapahtumat toimivat myös halutulla tavalla ja niitä työntekijät toivoivat 

myös olevan enemmän, koska kyseisissä tapahtumissa vanhemmat pääsevät 

vaihtamaan kokemuksiaan muiden samassa tilanteessa olevien vanhempien 

kanssa. Yksi työntekijä kertoi, että päiväkodissa oli järjestetty urheilutapahtuma. 

Tästä nousikin ajatus siitä, että erilaisissa urheilutapahtumissa muiden van-

hempien kohtaamisen lisäksi, vanhemmat pääsevät nauttimaan lapsistaan ja 

heidän saavutuksistaan. Positiiviset kokemukset ja yhdessä tekeminen voivat 

muistuttaa vanhempaa siitä mitä kaikkea hänen erityislapsensa osaa ja missä 

hän on taitava. Positiivisten kokemusten kautta myös ikävät asiat, jotka paina-

vat vanhemman mieltä saattavat jäädä taka-alalle. 

Erilaisten koulutusten merkitys erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa työs-

kenteleville on tärkeää. Koulutuksia annetaan nykyisin esimerkiksi silloin jos 

ryhmässä on tukiviittomia käyttämä lapsi, mutta konkreettinen koulutus puuttuu 

kokonaan. Työntekijät toivoivat koulutuksia, joissa heitä valmennettaisiin koh-

taamaan erityislapsia juuri lasten tarpeiden mukaisesti. Varhaiskasvatussuunni-

telmaa käytetään nykyisin myös liian vähän, joten työntekijät hyötyisivät sen 

laajemmasta käytöstä. Tällöin ryhmän toimintaa voitaisiin suunnitella entistä 

enemmän lasten tarpeita vastaavaksi.  
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10 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

Tutkimusta tehdessä täytyy ottaa huomioon tutkimukseen osallistuvien henkilöi-

den suostumus työhön. On tärkeää myös, että kaikki tärkeät näkökohdat siitä, 

mitä tulee tapahtumaan tai mitä saattaa tapahtua tutkimuksen kuluessa, paljas-

tetaan tutkimushenkilölle. (Hirsjärvi ym. 2005, 27.) Jokaiselle tutkittavalla on 

korostettava myös vastaamisen vapaaehtoisuutta (Eskola & Suoranta 2003, 

56). Tutkittavalle on kerrottava, että hänellä on oikeus keskeyttää mukanaolon-

sa milloin tahansa tutkimuksen aikana sekä oikeus kieltää jälkikäteen itseään 

koskevan aineiston käyttö tutkimusaineistona (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). 

Epärehellisyyttä täytyy välttää kaikissa tutkimuksen osavaiheissa. Toisten teks-

tiä ei saa plagioida, toisten tutkijoiden osuutta ei saa vähätellä, tuloksia ei saa 

yleistää kritiikittömästi eikä raportointi saa olla harhaanjohtavaa tai puutteellista. 

Käytetyt menetelmät täytyy selostaa huolellisesti ja tutkimuksen puutteet on 

tuotava julki. (Hirsjärvi ym. 2005, 28.)  

Olemme pohtineet eettisyyttä kaikissa opinnäytetyömme vaiheissa, jotta tutki-

muksemme olisi mahdollisimman luotettava eikä eettisiä virheitä olisi päässyt 

syntymään. Kerroimme haastateltaville henkilöille tutkimuksemme tarkoituksen 

ja sen, mihin tutkimustietoa käytetään. Kerroimme heille myös eettisyydestä ja 

siitä, ettei haastattelumateriaalia käytetä muuhun kuin tutkimustamme varten. 

Tutkimuksemme jälkeen hävitimme kaiken materiaalin asianmukaisesti. 

Tiedonantajalle on eettisesti perusteltua kertoa, mitä aihetta haastattelu koskee. 

Ihmiset eivät usein lupaudu haastatteluun, jos he eivät tiedä, mistä haastatte-

lussa on kyse. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Olimme lähettäneet vanhemmille 

kirjeen, jossa tiedustelimme heidän halukkuuttaan osallistua haastatteluun ja 

kerroimme samalla opinnäytetyöstämme. Olimme myös laittaneet sähköpos-

tiosoitteemme kirjeeseen sitä varten, jos vanhemmat haluaisivat lisätietoja 

opinnäytetyöstämme. Olimme tältä kannalta ottaneet eettisyyden huomioon 

opinnäytetyötä tehdessämme.  

Tutkimuksemme luotettavuutta on voinut heikentää se, että saimme haastatte-

luun vain kolme vanhempaa. Kirje ei välttämättä ole vakuuttanut vanhempia 
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tarpeeksi, mutta vanhempien osallistumattomuutta on voinut rajoittaa myös eri-

tyislapsi, sillä hänelle ei välttämättä ole löytynyt lastenhoitajaa. Vanhemmilla on 

saattanut olla myös muita kiireitä, kuten töitä ja arki-askareita niin paljon, ettei 

heillä ole ollut mahdollisuutta päästä osallistumaan haastatteluun. Tuomen ja 

Sarajärven (2009, 73) mukaan eettisyyden ja haastattelun onnistumisen kannal-

ta olisi tärkeää, että haastattelukysymykset tai teemat toimitettaisiin tiedonanta-

jalle etukäteen luettavaksi. Emme toimittaneet vanhemmille haastattelukysy-

myksiä etukäteen, mikä on voinut vaikuttaa saamamme tiedon määrään ja näin 

ollen myös tutkimuksemme luotettavuuteen. Tuomen ja Sarajärven (2009, 73) 

mukaan haastattelussa tärkeintä on saada mahdollisimman paljon tietoa halu-

tusta asiasta. Saimme haastatteluista paljon tietoa, mutta olisimme voineet 

saada tietoa vielä enemmän, jos haastateltavat henkilöt olisivat saaneet tutus-

tua haastattelukysymyksiin etukäteen. Tutkimuksemme luotettavuutta heikentää 

myös se, että saimme haastateltavaksi vain kolme vanhempaa. Tämän vuoksi 

emme voi välttämättä yleistää erityistä tukea tarvitsevien lapsien vanhempien 

olevan väsyneitä ja tyytymättömiä saamaansa tukeen, vaikka nämä asiat tuli-

vatkin vahvasti esille haastatteluissamme.  

Pyrimme luotettavuuteen parhaalla mahdollisella tavalla. Varasimme esimerkik-

si haastatteluiden aineiston analysointiin riittävästi aikaa, jotta saimme koottua 

mahdollisimman luotettavaa tietoa opinnäytetyöhömme. Haastattelutilanteissa 

ohjasimme keskustelua niin, että pysyimme annetuissa teemoissa ainakin pää-

asiassa. Välillä keskustelu ohitti annetut teemat. Otimme tämän kuitenkin huo-

mioon analysointivaiheessa, sillä jätimme analysoinnin ulkopuolelle aiheeseen 

kuulumattomat keskustelut. Työmme luotettavuutta lisää myös se, että opinnäy-

tetyön tekijöitä on ollut kaksi, minkä ansiosta tutkimustuloksia on ollut tulkitse-

massa kaksi henkilöä.  

Tutkimustulosten luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava se, että haastatel-

tavat vanhemmat valikoituivat sattumanvaraisesti. Tutkimuksen ulkopuolelle on 

saattanut jäädä vanhempia, jotka eivät ole tyytyväisiä saamaansa tukeen. Us-

komme, että haastatteluihin valikoitui sellaiset vanhemmat, jotka ovat avoimia 

eikä heillä ole vaikeuksia kertoa omasta tilanteestaan. Aiheemme on erittäin 

arkaluontoinen, joten tämä on ymmärrettävää. Yhteyshenkilömme valitsi haas-
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tatteluun osallistuneet päiväkodin työntekijät. Uskomme tämän olleen hyvä asia, 

sillä työntekijä on osannut valita henkilöt, joilla on paljon kokemusta työskente-

lystä erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa ja näin ollen heillä on paljon tie-

toa aiheesta. 

Tutkimuksessa esiin tulee tutkijan ja tutkittavan välinen vuorovaikutus eli kysy-

mys on tutkimussuhteesta (Eskola & Suoranta 2003, 58). Haastattelussa on 

aina kaksi osapuolta. Haastateltavien puolella voi olla yksi tai useampi henkilö 

haastattelutyypistä riippuen, mutta haastattelijoita on tavallisimmin yksi. Haas-

tattelussa mukana voi kuitenkin olla muitakin henkilöitä, kuten kirjaaja. Haastat-

telijan tavoitteena on luoda avoin, vuorovaikutteinen tilanne, jossa palautetta 

tulisi antaa puolin ja toisin, minkä myötä haastateltava voi tuntea olonsa muka-

vaksi. Jos tilanne alkaa ahdistaa haastateltavaa, se voi vaikuttaa hänen anta-

miinsa vastauksiin. (Vuorela 2005, 45.) 

Onnistuimme luomaan luottamuksellisen tutkimussuhteen haastateltavien kans-

sa, sillä saimme paljon arkaluontoista tietoa vanhemmilta. Vaikka vanhempia oli 

vain kolme haastateltavana, saimme kattavan tutkimusaineiston opinnäytetyö-

tämme varten. Vanhempien vastauksissa oli paljon yhtäläisyyksiä ja niitä pystyi 

vertaamaan myös päiväkodin työntekijöiden vastauksien kanssa. Tutkimusai-

neistosta tuli paljon laajempi kuin osasimme odottaa. Saimme luotua luottamuk-

sellisen ja avoimen haastattelutilanteen, jossa vanhempien oli helppo kertoa 

omista ajatuksistaan. Kerroimme jokaisen haastattelun alussa, että haastatte-

lumateriaali tulee vain meidän käyttöömme eikä haastateltavia voida tunnistaa 

haastattelunauhoilta eikä opinnäytetyöraportistamme. Uskomme tämän lisän-

neen vanhempien luottamusta meihin ja siihen, että he uskalsivat puhua vai-

keistakin aiheista.  

Haastattelutilanne on vuorovaikutustilanne, jossa haastateltavan ja haastatteli-

jan yhteinen kieli on olennainen asia. Kieltä pitäisi tulkita syvällisemmin kuin 

vain sanottuina sanoina, sillä sama sana voi tarkoittaa montaa eri sanaa ja sen 

voi sanoa monella eri tavalla. Tämän vuoksi haastattelijan tulee havainnoida 

myös haastateltavan kehon kieltä haastattelun aikana. (Vuorela 2005, 45.) Yri-

timme parhaamme mukaan havainnoida myös haastateltavien eleitä ja ilmeitä, 
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sillä ne saattavat kertoa paljon enemmän kuin sanotut sanat. Eleet ja ilmeet 

ovat olennainen osa vuorovaikutuksessa, joten haastattelutilanteiden videointi 

olisi tämän vuoksi ollut hyödyllistä. Haastateltavat henkilöt olisivat kuitenkin 

saattaneet vaivaantua videoinnista, minkä myötä he eivät välttämättä olisi olleet 

yhtä avoimia kuin olivat. Eleiden ja ilmeiden tarkempi havainnointi ja muistiin-

panojen tekeminen haastattelutilanteessa olisi saattanut olla myös hyödyllistä ja 

lisännyt työmme luotettavuutta. Emme kuitenkaan tehneet niin, sillä toimimme 

molemmat haastattelijoina kaikissa haastatteluissa.   

Tutkimuksessa on mietittävä, mitä hyötyä tai haittaa tutkittavalle on tutkimuk-

sesta (Eskola & Suoranta 2003, 56). Opinnäytetyömme jaetaan järvenpääläisiin 

päiväkoteihin, se esitellään Järvenpään päiväkotien johtajille ja jaetaan haluk-

kaille vanhemmille luettavaksi. Opinnäytetyömme hyödyttää sekä päiväkodin 

työntekijöitä että vanhempia. Työntekijät saavat opinnäytetyömme avulla selvil-

le, millaisiin asioihin vanhemmat ovat päiväkodissa tyytyväisiä ja miten van-

hemmat kokevat oman jaksamisensa. Vanhemmat puolestaan saavat selville 

toisten vanhempien kokemuksia aiheesta sekä päiväkodin työntekijöiden näke-

myksiä vanhempien tukemisesta ja kasvatuskumppanuuden toimivuudesta. 

Näin ollen hyötyjiä on monia, mikä on saattanut lisätä haastateltavien haluk-

kuutta kertoa avoimesti ja rehellisesti omista kokemuksistaan.  

Tutkimuksessa täytyy noudattaa ihmisarvon kunnioittamisen periaatetta, jonka 

mukaan on väärin aiheuttaa vahinkoa tai loukata tutkittavaa riippumatta tutki-

muksen tarkoituksista. Tutkimuksessa on mietittävä miten tutkittavien yksityi-

syys ja tutkimuksen luottamuksellisuus turvataan ja miten ollaan johdattamatta 

tutkittavia harhaan. Tietoja julkaistaessa on huolehdittava luottamuksellisuuden 

säilyttämisestä ja anonymiteettisuojasta. Mitä arkaluotoisempi aihe tutkimuk-

sessa on, sitä tarkemmin täytyy suojata tutkittavien henkilöiden anonymiteettiä. 

(Eskola & Suoranta 2003, 56–57.) Työssämme on erityisen tärkeää huolehtia 

tutkittavien henkilöiden anonymiteettisuojasta, sillä käsittelemme työssämme 

erittäin arkaluontoisia aiheita. Anonymiteetin suojaaminen osoittautui työssäm-

me haasteelliseksi, sillä haastateltavia vanhempia oli vain kolme ja työntekijöitä 

kaksi. Olisimme halunneet kertoa mistä järvenpääläisistä päiväkodeista haasta-

teltavat olivat, mutta emme voineet tehdä niin, koska haastateltavat olisi voitu 



65 
 

tunnistaa. Haastatteluissa tuli ilmi erityistä tukea tarvitsevan lapsen diagnoosi ja 

sukupuoli, mutta olemme jättäneet nämä asiat mainitsematta tutkittavien 

anonymiteetin suojaamiseksi.  

Tarkasteltaessa objektiivisuuden ongelmaa laadullisessa tutkimuksessa täytyy 

erottaa toisistaan havaintojen luotettavuus ja niiden puolueettomuus. Puolueet-

tomuudessa nousee kysymykseksi pyrkiikö tutkija ymmärtämään ja kuulemaan 

tiedonantajia itsenään vai suodattuuko tiedonantajan kertomus tutkijan oman 

kehyksen läpi, esimerkiksi vaikuttaa tutkijan sukupuoli, ikä, uskonto tai kansa-

laisuus siihen, mitä hän kuulee ja havainnoi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135–

136.) Olemme tutkijoina sinänsä puolueettomassa asemassa, koska meillä ei 

kummallakaan ole juuri kokemusta erityistä tukea tarvitsevista lapsista. Näimme 

haastateltavat vanhemmat ensimmäistä kertaa haastattelutilanteissa, joten 

emme myöskään tienneet vanhemmista etukäteen mitään. Joten tässä suh-

teessa pyrimme kuulemaan tutkittavia ainoastaan omana itsenään. Meillä oli 

kuitenkin etukäteisolettamuksia vanhemmista ja siitä millaisia ongelmia he esi-

merkiksi kokevat tukien hakemisessa olevan. Nämä etukäteisolettamukset eivät 

vaikuttaneet kuitenkaan siihen millä tavalla tulkitsimme tuloksia. Pyrimme ole-

maan puolueettomia kaikissa haastatteluissa ja tulkitsemaan tuloksia totuu-

denmukaisesti ilman meidän omia etukäteisolettamuksia. 
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11 POHDINTA 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli saada kattava käsitys siitä, millaisia yhteis-

kunnallisia tukimuotoja vanhemmat nykyään saavat ja mitä he vielä kaipaisivat. 

Tavoitteena oli myös edesauttaa päiväkodin ja vanhempien yhteistyötä, sillä 

selvitimme opinnäytetyössämme vanhempien kokemuksia päiväkodilta saadus-

ta tuesta. Mielestämme onnistuimme tavoitteissamme ainakin osittain, sillä 

saimme vanhemmilta paljon tietoa heidän jaksamisestaan ja siitä millaisia tuki-

muotoja he saavat ja mitä kaipaisivat lisää. Tutkimusaineistomme oli kuitenkin 

suhteellisen pieni, joten pohdimme sitä ketkä kaikki työstämme hyötyvät ja 

kuinka laajasti voimme yleistää tutkimustuloksiamme. Tutkimuksessa oli paljon 

yhtäläisyyksiä kaikkien vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden vastauksissa 

sekä samoja piirteitä kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa, mutta jäimme miet-

timään riittääkö tämä esimerkiksi kertomaan siitä, että palvelujärjestelmässä 

olisi monen muunkin vanhemman mielestä parantamisen varaa.  

Yllätyimme siitä kuinka hyvin saimme sidottu yhteen sekä vanhempien että päi-

väkodin näkökulman. Huolenaiheenamme oli, että jääkö vanhempien haastatte-

lu ja päiväkodin työntekijöiden haastattelu irralleen toisistaan. Näin ei kuiten-

kaan käynyt, sillä molemmissa haastatteluissa tuli esille asioita, jotka tukivat 

sekä vanhempien että päiväkodin näkökulmaa. Tällaisia asioita oli muun muas-

sa se, että vanhemmat kokivat päiväkodin suureksi tueksi ja vanhemmat olivat 

erittäin tyytyväisiä kasvatuskumppanuuden ja muun yhteistyön toimivuuteen. 

Päiväkodin työntekijät puolestaan kertoivat, että he pyrkivät kaikin mahdollisin 

tavoin tukemaan vanhempia ja vanhempien väsymykseen puututaan. Päiväkoti 

koki kasvatuskumppanuuden myös pääsääntöisesti toimivaksi. Päiväkoti on 

selvästi onnistunut pyrkimyksissään, sillä vanhemmilla ei ollut moittimista päivä-

kodin työtavoista eivätkä vanhemmat keksineet mitään kehittämisehdotuksia. 

Nämä ovat merkittäviä tietoja etenkin niiden päiväkotien työntekijöille, joissa 

haastattelut toteutettiin. Jäimme miettimään sitä, voisiko muutkin Järvenpäässä 

olevat päiväkodit hyötyä saamistamme tutkimustuloksista ja kehittää toimin-

taansa tulosten pohjalta.  
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Teemahaastattelu sopi hyvin tämän tutkimuksen toteuttamismuodoksi, sillä ha-

lusimme selvittää vanhempien ja työntekijöiden kokemuksia ja tuoda heidän 

äänensä kuuluviin. Saimme laajan tutkimusaineiston, vaikka tutkimuksemme 

otanta oli melko pieni. Vanhempien kokemukset omasta jaksamisestaan ja 

saamastaan tuesta olivat yllättävänkin samanlaisia. Tuloksista kävi ilmi selvät 

yhtäläisyydet siitä, että vanhemmat kokevat riittämättömyyden ja syyllisyyden 

tunnetta lähes päivittäin, erityistä tukea tarvitseva lapsi vie huomattavasti 

enemmän aikaa kuin muut lapset sekä aikaa itselle ja rentoutumiselle kaivattiin 

lisää. Vanhemmat painottivat myös sitä, että tukea ei tarjota ja tukihakemuksien 

täyttäminen on haasteellista ja raskasta. Tuloksista tuli selkeästi esille myös se, 

että päiväkoti koetaan erittäin suurena tukena.  

Tutkimuksen tulokset olivat joiltakin osin juuri sellaisia, mitä osasimmekin odot-

taa, mutta yllätyksiäkin löytyi. Yllättävää oli se kuinka tärkeänä päiväkodin tuki 

koettiin. Parisuhteen merkitys korostui myös yllättävän paljon. Oli hienoa huo-

mata, että puolisoa pidettiin suurena tukena ja vanhemmat kokivat tärkeänä 

sen, että puolison kanssa voi jakaa huolensa. Osasimme odottaa sitä, että riit-

tämättömyyden ja syyllisyyden tunteet olisivat läsnä vanhempien jokapäiväises-

sä elämässä. Osasimme odottaa myös sitä, että tukea ei tarjota vanhemmille, 

vaan sitä täytyy itse etsiä ja hakea. Yllätyksenä tuli kuitenkin se, kuinka hanka-

laa ja raskasta tukien hakeminen on. Meitä molempia hämmästytti se, että van-

hemmat joutuvat joka vuosi hankkimaan uuden lääkärinlausunnon tukihake-

musta varten vaikka lapsen diagnoosi ei muutu. Vaikeudet tukihakemuksien 

täyttämisessä hämmästyttivät, sillä on kohtuutonta vaatia jo valmiiksi väsyneitä 

vanhempia selvittämään sitä, millaisia sanamuotoja hakemukseen täytyy laittaa, 

jotta tuen saa. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa ilmeni samoja asioita kuin meidän tutkimukses-

samme. Aikaisempien tutkimusten mukaan vanhemmat kokivat muun muassa 

palveluohjauksen olevan heikkoa, Kelan hakemuksien täyttämisen haastavaksi 

ja tuen saamisen yleisestikin vaikeaksi ja epätasa-arvoiseksi. Erilaisia tukimuo-

toja kaivattiin lisää, kuten tilapäishoitoa lapsille ja lisätukea arkeen. Tärkeänä 

tukimuotona koettiin erityisesti lähipiiri. (Hujala 2011, 18–28; Hiltunen & Kämppi 

2011, 2; Holmström-Lehtinen 2011, 2.) Näissä tutkimuksissa painotettiin erityi-
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sesti vanhempien tuen tarvetta ja saamista, mutta opinnäytetyössämme näkö-

kulmaksi on otettu myös vanhempien jaksaminen ja päiväkodin tuki. Vanhempi-

en tuen tarpeen ja saamisen kohdalla on paljon yhtäläisyyksiä eri tutkimuksien 

välillä, mutta vanhempien jaksamisesta ja päiväkodin näkökulmasta ei aikai-

sempia tutkimuksia juurikaan löytynyt. Tämän vuoksi opinnäytetyömme hyödyt-

tää myös varhaiskasvatushenkilöstöä ja antaa muita tutkimuksia laajemman 

näkökulman, sillä olemme selvittäneet myös vanhempien jaksamista. Toivom-

me, että opinnäytetyömme ansiosta päiväkodin työntekijät kiinnittäisivät entistä 

enemmän huomiota erityisesti vanhempien jaksamiseen. 

Vaikeinta tutkimuksessa oli aineiston analysoiminen ja tutkimustulosten esitte-

leminen. Aineiston analysoiminen oli kummallekin opinnäytetyön tekijälle uusi 

asia, joten se oli aluksi haasteellista. Aloitimme analysoinnin lukemalla litte-

roidut tekstit useasti läpi ja lajittelemalle tutkimusaineistosta esiin tulleita yhtä-

läisyyksiä teemojen mukaisesti. Tämä vaati tarkkaa keskittymistä, jotta emme 

jättäisi mitään olennaista huomioimatta. Jäimme kuitenkin miettimään keski-

tyimmekö liikaa vain teemoihin, minkä seurauksena on saattanut jäädä jokin 

näkökulma huomioimatta. Teemoittelun jälkeen aloimme koota tutkimustuloksia 

ja kirjoittamaan niitä ylös. Tämä vaihe osoittautui erittäin vaikeaksi, sillä meillä 

oli haasteellista saada erotetuksi haastatteluissa esiin tulleet yhtäläisyydet ja 

eroavaisuudet. Tutkimustulokset oli hankala esittää, sillä tekstistä meinasi tulla 

liian luettelomainen. Monen korjauksen jälkeen, olimme kuitenkin tyytyväisiä 

tutkimustuloskappaleeseen.  

Aloimme kerätä lähdemateriaalia liian myöhäisessä vaiheessa, sillä jouduimme 

käymään materiaaleja läpi nopealla vauhdilla. Tämä osoittautui erittäin raskaak-

si ja työlääksi vaiheeksi. Olisimme voineet saada entistä laajemman ja moni-

puolisemman teoriapohjan jos olisimme jättäneet lähdemateriaalin läpikäymisel-

le enemmän aikaa. Olisimme hyötyneet siitä jos olisimme perehtyneet teoriaan 

paremmin ennen haastatteluita, sillä olisimme saattaneet ymmärtää vanhempia 

entistä paremmin. Nyt jotkin asiat selkeytyivät vasta teoriaan tutustumisen jäl-

keen. Jos olisimme tienneet teoriasta enemmän haastatteluissa, olisimme voi-

neet keskustella haastateltavien kanssa vieläkin syvällisemmin.  
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Opimme opinnäytetyöprosessin aikana valtavasti uusia asioita. Erityistä tukea 

tarvitsevat lapset -käsite oli suhteellisen vieras meille molemmille, mutta opin-

näytetyömme kautta olemme saaneet paljon lisätietoa aiheesta ja etenkin erilai-

sista diagnooseista. Haastattelutilanne oli myös molemmille uusi kokemus, jo-

ten ensimmäinen haastattelu jännitti. Haastattelijan rooliin oli vaikeaa asettua, 

kun kumpikaan ei ollut aiemmin tehnyt haastatteluita. Lisäksi kun opinnäyte-

työmme aihe pitää paljon erilaisia tunteita sisällään, oli jopa pelottavaa ajatella 

sitä, minkälaisia tunteita ja ajatuksia haastattelijana tulisimme kohtaamaan.  

Seuraavalla kerralla tilanne ei enää ollut yhtä jännittävä, ja koko ajan itsevar-

muutemme haastattelutilanteissa lisääntyi. Opimme paljon toisistamme ja siitä, 

millä tavoin kumpikin on tottunut työskentelemään. Tämä vaati työskentelytapo-

jemme yhteensovittamista niin, että kumpikin sai työskennellä omalla tavallaan, 

kuitenkin niin, että yhteistyö ja opinnäytetyö etenivät halutulla tavalla. Opinnäy-

tetyöprosessi vaatii paljon joustavuutta, jota opimme muun muassa aikataulut-

tamisen suhteen. Toinen meistä asuu eri paikkakunnalla, joten aikataulujen yh-

teensovittaminen oli haastavaa ja vaati meiltä molemmilta kompromisseja. Em-

me pystyneet tekemään opinnäytetyötä kovinkaan paljon yhdessä, minkä vuok-

si emme ole voineet vaihtaa ajatuksia kasvotusten. Tämä on saattanut vaikuttaa 

siihen, että joitakin olennaisia asioita on voinut jäädä kirjoittamatta. Tästä huo-

limatta olemme kuitenkin saaneet työhön yhtenäisen linjan ja olemme parhaalla 

mahdollisella tavalla pyrkineet tuomaan esille molempien ajatuksia.  

Olemme nähneet toisiamme opinnäytetyöprosessin aikana muutamia kertoja, 

jolloin olemme käyneet työtä yhdessä läpi ja tehneet siihen muutoksia. Vaikka 

olemme kirjoittaneet suuren osan osioista erillämme, olemme lukeneet tois-

temme kirjoittamia osioita ja vaihtaneet niistä mielipiteitä sähköpostin välityksel-

lä. Olemme välimatkasta huolimatta saaneet kattavan ja merkityksellisen opin-

näytetyön aikaiseksi. Opinnäytetyöprosessi on muutenkin kokonaisuudessaan 

ollut erittäin opettavainen kokemus ja sen myötä ammatti-identiteetti kehittyi 

huomattavasti eteenpäin. Teimme opinnäytetyöprosessin aikana myös useita 

havaintoja ja oivalluksia. Vanhempien jaksamisesta meille heräsikin ajatus siitä, 

että hyvänä lähtökohtana erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemman jaksa-

miselle voisi pitää sitä, että jokainen ihminen kaipaa tukea ja etenkin kiitosta. 

Kiittäminen pienistäkin asioista voi merkitä vanhemmalle hyvin paljon. Lisäksi 
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kun vanhempana muistaa antaa lapselleen mahdollisuuksia kartuttaa ja kehittää 

taitojaan siinä, missä lapsi on luonnostaan hyvä, vaikeatkin asiat kääntyvät voi-

toksi.  

Haastatteluissa vanhemmat puhuivat siitä, että erityistä tukea tarvitseva lapsi 

vie huomattavasti enemmän aikaa kuin muut lapset ja heille tulee syyllisyyden 

tunnetta siitä, kun he antavat huomiota erityislapselle muita enemmän. Tästä 

meille heräsikin kysymys siitä kuinka perheen muut lapset kokevat tämän asian. 

Tämä voisikin olla jatkotutkimushaasteena. Olisi hyödyllistä saada tietää miten 

perheen muut lapset kokevat tilanteen kun perheessä on erityistä tukea tarvit-

seva lapsi ja vaikuttaako tämä esimerkiksi muiden lasten jaksamiseen. Tämä 

olisi hyödyllinen tutkimusaihe senkin takia, että mielestämme koko perhettä pi-

täisi tukea entistä enemmän, sillä käsityksemme mukaan tällä hetkellä apua saa 

lähinnä erityistä tukea tarvitseva lapsi itse sekä vanhemmat tarvittaessa. Toise-

na jatkotutkimushaasteena voisi olla se, kuinka erityistä tukea tarvitseva lapsi 

vaikuttaa perheen välisiin suhteisiin sekä lähipiiriin. Tämäkin tutkimus tukisi sitä, 

että myös perheen muut lapset huomioitaisiin paremmin ja heillekin tarjottaisiin 

jotakin tukea, jos sille on tarvetta. Kolmantena jatkotutkimushaasteena voisi olla 

se, kuinka yksinhuoltajat kokevat oman jaksamisensa. Emme olleet ajatelleet 

tätä ennen opinnäytetyötämme, mutta yksinhuoltajuus tuli esille haastatteluiden 

myötä. Yksinhuoltajat joutuvat pyörittämään arkea yksin, joten olisi mielenkiin-

toista saada tietää miten he jaksavat ja millaiseksi he kokevat oman tukiverkos-

tonsa.  
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LIITE 1: Kirje vanhemmille opinnäytetyöstämme 

Hei arvoisat vanhemmat!  

Olemme kaksi sosionomiopiskelijaa Diakonia-ammattikorkeakoulun 

Järvenpään toimipaikasta. Sosionomi- tutkinnon lisäksi saamme 

lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Olemme tekemässä opinnäytetyötä 

yhteistyössä Järvenpään kaupungin integroitujen erityisryhmien kanssa. 

Opinnäytetyömme aiheena on erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien 

jaksaminen ja tukeminen. Opinnäytetyötämme varten haastattelemme 

halukkaita vanhempia ryhmä- tai yksilöhaastattelumenetelmällä. Pyrimme 

saamaan kokoon kaksi eri ryhmää, joissa molemmissa olisi neljä vanhempaa. 

Jos emme saa kootuksi ryhmää, toteutamme haastattelun halukkaille 

vanhemmille yksilöhaastatteluina. Haastattelun avulla haluamme selvittää 

muun muassa sitä, millaista tukea vanhemmat saavat, onko tuki riittävää ja 

millaiseksi vanhemmat kokevat jaksamisensa. Haastattelumateriaali on vain 

meidän käytössämme ja se hävitetään heti analysoinnin jälkeen. Toteutamme 

haastattelut huhtikuussa 2013. Opinnäytetyömme valmistuu syksyllä 2013. 

Haastattelemme myös kahta päiväkodin työntekijää päiväkoti xx:stä. 

Jos olette halukkaita osallistumaan haastatteluun, palauttakaan alla oleva 

lomake oman ryhmänne erityisopettajalle 18.3.2013 mennessä. 

Ystävällisin terveisin opiskelijat, 

Mia Kataja ja Senni Torvasti 

Jos teillä on jotakin kysyttävää opinnäytetyötämme koskien, meidät tavoittaa 

sähköpostitse osoitteesta: 

mia. kataja@xx tai senni.torvasti@xx 

 

Palauttakaa tämä osio oman ryhmänne erityisopettajalle 18.3.2013 mennessä 

Laittakaa nimenne ja sähköpostiosoitteenne neliöön, jos olette valmiita 

osallistumaan ryhmä- tai yksilöhaastatteluun koskien erityistä tukea 

tarvitsevien lasten vanhempien jaksamista ja tukemista huhtikuussa 2013.  

Haluaisin osallistua ryhmähaastatteluun   Haluaisin osallistua 

yksilöhaastatteluun   
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LIITE 2: Haastattelurunko erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille 

Taustakysymykset: 
  
Lasten lukumäärä perheessä: ______ 
 
Erityislapsen sisarusasema: Vanhin_____ Keskimmäinen____ Nuorin_____ 
 
 
VANHEMPIEN JAKSAMINEN  
 
Millainen on kokemuksenne omasta jaksamisestanne?  
 
Jääkö teille arjessa vapaata aikaa?   
 
Minkälaiset asiat auttavat teitä jaksamaan arjessa?  
 
Tunnetteko joskus olevanne riittämätön vanhempana? Millaisissa tilanteissa?  
 
 
VANHEMPIEN TUKEMINEN 
 
Millaista tukea tai apua perheenne saa?  
 
Onko tukea helposti saatavilla?  
 
Oletteko olleet tyytyväisiä päiväkodin kanssa tehtyyn yhteistyöhön?  
Toimiiko kasvatuskumppanuus? 
 
Mitä voisi kehittää päiväkodin ja kodin välisessä yhteistyössä? 
 
Millaisia tukimuotoja kaipaisitte lisää?  
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LIITE 3: Haastattelurunko päiväkodin työntekijöille  

 
Miten pyritte päiväkodissa tukemaan vanhempia? 
 
Miten kasvatuskumppanuus toimii perheiden ja päiväkodin välillä? 
 
Miten yhteistyö toimii perheiden ja päiväkodin välillä?  
 
Onko teillä kehitysehdotuksia yhteistyön parantamiseksi? Kasvatuskumppanuuden 
näkökulmasta? 

 


