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Mistä on kyse?
Oulun seudun omaishoitajat ry:n Uusia polkuja
työhön ja elämään -hanke teki syksyllä 2021
valtakunnallisen
kyselyn
erityistä
tukea
tarvitsevien lasten vanhemmille ansiotyön,
vanhemmuuden ja erityislapsiperheen arjen
yhteensovittamisen
haasteista
ja
mahdollisuuksista. Tämä raportti kertoo kyselyn
tuloksista erityislasten vanhempien omien
kokemusten kautta. Raportissa käytetyt sitaatit
ovat suoria lainauksia vanhempien vastauksista
kyselyssä. Tarkoituksena on tuoda esille

erityislasten vanhempien tarve ja halu yhdistää
työ- ja perhe-elämä, sekä haasteet ja
mahdollisuudet, joita siihen liittyy. Tavoitteena on
saada nämä haasteet ja mahdollisuudet yleiseen
keskusteluun
yhteiskunnassa,
työja
opiskelupaikoissa sekä tueksi päätöksentekoon.
Työyhteisöt ja työnantajat voivat löytää raportista
keinoja tukea erityislasten vanhempia työn ja
perhe-elämän yhteensovittamisessa. Vanhempien
kokemusten ja mielipiteiden pohjalta kehitetään
myöhemmin myös työhönvalmennuksen malli
erityislasten vanhemmille.

Erityislasten
vanhempien
ansiotyön
ja
arjen
yhteensovittamisen
haasteiden
talousvaikutuksiin
syvennytään raportin toisessa osassa keväällä 2022
Keväällä 2022 julkaistaan raportin toinen osa,
jossa syvennytään erityislasten vanhempien
ansiotyön ja arjen yhteensovittamisen haasteisiin
liittyviin talousvaikutuksiin vaikuttavuuslaskelman
kautta. Raportin toisessa osassa arvioidaan ja
vertaillaan erityislasten
omaishoitajuuden
kustannusten muodostumista omaishoitajille ja
yhteiskunnalle erilaisissa tilanteissa. Laskelmat
täydentävät esimerkkitapausten avulla raportin
ensimmäistä osaa. Raportin toisessa osassa
selvitetään, miksi palveluiden suunnittelussa tulisi
huomioida kokonaiskustannukset yhteiskunnalle,
ei pelkästään palveluiden kustannuksia.
Kyselyssä esiin nousseiden teemojen pohjalta
tehty vaikuttavuuslaskelma osoittaa, miten
ansiotyöstä pois jättäytyminen aiheuttaa
monenlaisia taloudellisia menetyksiä. Perheen
kannalta suurimmat vaikutukset syntyvät
menetetyn palkkatulon kautta. Yhteiskunnan
näkökulmasta kustannuksia syntyy tukien lisäksi
menetetyistä verotuloista, joista voi muodostua

suuria kustannuksia pidemmällä aikavälillä. Myös
näiden vaikutusten arviointi tulisi sisällyttää
palveluiden suunnitteluun. (Owal Group, 2021.)
Perheen arjen sujuvuuden näkökulmasta kyse on
palveluiden
kokonaisuudesta.
Työelämässä
pysymiseen tarvitaan kaikki palaset, jolloin
yksittäisen palvelun kustannusvaikutus voi
muodostua suureksi. Monissa tapauksissa on kyse
vain
yksittäisen
palvelun
puuttumisesta.
Ennaltaehkäisevillä palveluilla voidaan tukea
työssä pysymistä. Työelämän ulkopuolelle
jäämisestä muodostuviin kokonaiskustannuksiin
verrattuna yksittäisten palveluiden järjestäminen
on edullista, sillä näiden palveluiden kustannukset
ovat pienempiä kuin myöhemmin tarvittavien
korjaavien palveluiden, tai jopa pysyvän
työkyvyttömyyden
kustannukset.
Pelkkien
kustannushyötyjen
lisäksi
työssäkäynnin
mahdollistamisella olisi laadullisia vaikutuksia
koko perheen hyvinvointiin. (Owal Group, 2021.)
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Raportin aineisto
Kysely toteutettiin nettikyselyllä 25.8. - 15.9.2021.
Sitä levitettiin erityisesti sosiaalisen median kautta
Facebookissa ja Instagramissa, mutta myös
koulujen kautta. Kyselyyn vastasi 1 065 henkilöä.
Vastaajista kahdellakymmenellä ei ollut erityistä
tukea tarvitsevaa lasta, ja heidät ohjattiin
kohderyhmään kuulumattomina päättämään
kysely ensimmäisen kysymyksen jälkeen. Koko
kyselyyn
vastasi
924
erityislapsiperheen
vanhempaa. Erityislapsiperheellä tarkoitettiin
kyselyssä perhettä, jossa on yksi tai useampi
erityistä tukea tai hoivaa tarvitseva 0-18 -vuotias
lapsi tai nuori. Lapsella voi olla esimerkiksi vamma,
pitkäaikaissairaus tai jokin muu tuen tarvetta
aiheuttava tekijä. Kysely oli saatavilla vain
suomeksi, ja se toteutettiin anonyymisti, eikä
vastaajia pystytä tunnistamaan. Tässä raportissa
puhutaan selkeyden vuoksi vain lapsista, jolla
kuitenkin tarkoitetaan myös nuoruusiässä olevia
lapsia.
Enemmistö vastaajista 66,9 % kertoi perheessään
olevan yksi erityistä tukea tarvitseva lapsi, ja
31,3 % perheessä on useampi erityistä tukea
tarvitseva lapsi. 94,9 % vastaajista oli naisia, 4,2 %
miehiä, ja 0,9 % ei halunnut kertoa sukupuoltaan.

Montako erityislasta perheessäsi on?

Vastaajia
oli
kaikista
ikäluokista,
eri
koulutusasteelta sekä erilaisilta asuinalueilta.
Tieto kyselystä levisi sosiaalisen median
valtakunnallisissa ryhmissä. Voidaan siis olettaa,
että kyselyn aineistoa on saatu monipuolisesti
ympäri Suomen. Suurin osa vastaajista oli iältään
30-49 -vuotiaita, 44,7 % vastaajista oli 40-49

-vuotiaita, ja 40,6 % oli 30-39 -vuotiaita. 50 vuotias tai sen yli kertoi olevansa 10,2 %, ja 20-29
-vuotiaita vastaajia oli 4,2 %. Alle 20 -vuotiaita oli
vain 0,2 %.
Vastaajista 47,9 % ilmoitti koulutusasteekseen
korkeakoulun, 37,4 % ammattikoulun, 10,1 %
lukion / ylioppilastutkinnon, ja 4,6 % peruskoulun.
48 % vastaajista asuu kaupungissa, 33,5 %
kaupungin kehysalueella (taajama-alue tai
maaseutumainen alue kaupungin välittömässä
läheisyydessä), ja 18,4 % maaseudulla
(suhteellisen etäällä suurista keskuksista).
Vastaajista 71,5 % kertoi jakavansa erityistä tukea
tarvitsevan lapsen kasvatusvastuun puolison tai
lapsen toisen vanhemman kanssa. 28,8 %
huolehtii kasvatusvastuusta yksin. 8,9 %
vastaajista isovanhemmat tai muut sukulaiset ovat
jakamassa kasvatusvastuuta, ja 2,9 % tapauksista
useampi vanhempi. Myös erityistä tukea
tarvitsevan lapsen sisarukset sekä tukiperhe oli
mainittu muutamassa avoimessa vastauksessa
jakamassa kasvatusvastuuta.

Ketkä
jakavat
kanssasi?

kasvatusvastuun

Suurin osa vastaajista 60,2 % saa apua arkeen
isovanhemmilta tai muilta sukulaisilta. 32,3 % saa
apua erilaisten palvelujen, esimerkiksi perhetyön
kautta. 19,6 % vastaajista kertoi saavansa apua
arkeen ystäviltä, ja 11 % ei saa apua arkeen
mistään.
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Miten erityislapsen vanhemmuus vaikuttaa työllisyyteen kyselyyn vastanneiden vanhempien kokemuksia
Työssä olevilta erityislasten vanhemmilta
kysyttiin, millaisena he kokevat työn ja perheen
yhteensovittamisen. 656 vastaajasta 52,6 % kokee
työn ja perheen yhteensovittamisen hieman
haastavana ja 33,5 % erittäin haastavana. 12,2 %
vastaajista
kertoi
työn
ja
perheen
yhteensovittamisen olevan melko helppoa, ja
1,7 % erittäin helppoa.

Millaisena koet työn
yhteensovittamisen?

ja perheen

Vanhemmista 43,4 % kertoi oman jaksamisensa
riittävän työn ja perheen yhteensovittamiseen
hieman huonosti ja 19,6 % erittäin huonosti.
Melko hyvin jaksaminen riittää 33 % mielestä, ja
erittäin hyvin 4 %.

Kuinka hyvin oma jaksamisesi riittää
työn ja perheen yhteensovittamiseen?

Vastaajilta kysyttiin kokevatko he, että
erityislapsen vanhemmuus vaikuttaa tai on
vaikuttanut heidän työllisyyteensä. Vain 18,1 %
vastaajista kertoi, ettei erityislapsen vanhemmuus
vaikuta heidän työllisyyteensä. Näin vastanneista
moni
kertoi
työskentelevänsä
samassa
vakituisessa työpaikassa ja tehtävässä kuin ennen
lapsen syntymää. 22,1 % vastaajista kokee, että
vaikuttaa vain vähän, 30,4 % mielestä melko
paljon ja 29,4 % mielestä erittäin paljon.

Onko
erityislapsen
vanhemmuus
vaikuttanut työllisyyteesi?

Kun heiltä kysyttiin, millä tavalla erityislapsen
vanhemmuus vaikuttaa tai on vaikuttanut
työllisyyteen,
työelämässä
olevista
720
vastaajasta 42,8 % kertoi avoimissa vastauksissa,
että kokoaikainen työ on erityislapsen
vanhemmuuden vuoksi mahdotonta tai lähes
mahdotonta.
Erityisesti
vuorotyön
koki
mahdottomaksi tai lähes mahdottomaksi 12,2 %
kysymykseen vastanneista, kuusi vastaajaa kertoi
vuorotyön olevan ainut toimiva työmuoto
erityislapsen vanhempana.
Vanhemmat kuvasivat erilaisia tilanteita, jotka
ovat hankaloittaneet tai mahdollistaneet
ansiotyön tekemistä. Vastauksissa nousi esiin,
miten erityislapsen kanssa voi olla aikaa vieviä
tapahtumia,
kuten
lapsen
hoitoon
ja
kuntoutukseen liittyviä käyntejä.
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“Minulla on vakituinen työ, jossa työajat ovat
ehdottoman joustamattomat. Tämä aiheuttaa
ongelmia
erityislapsen
erilaisten
tutkimuskäyntien, sairaalassaolon ja pitkittyneen
sairastelun kanssa. Työni on myös henkisesti niin
kuormittavaa,
ettei
erityislasten
arjen
pyörittämiseen tahdo jäädä voimia. Näistä syistä
pohdin alanvaihtoa.”

“5v. lievästi autistinen tyttö kuormittuu pitkistä
hoitopäivistä, joten tällä hetkellä on vain
4h/4pv/VK hoidossa. Itse vielä hoitovapaalla
pikkuveljen 2,5v. vuoksi, joka myös aloitti
hoidossa. Pystyn siis keikkailemaan vain, kun
lapset isällään. Jatkossa kun palaan työelämään
täytyy yrittää räätälöidä työpäivät ja viikot
varsinkin tytön tarpeiden mukaan.”

Lapsen toimintakyvyn haasteet voivat myös
aiheuttaa erilaisia hoidollisia ja kuntouttavia
toimenpiteitä, jotka vievät aikaa päivittäin.

Oikea-aikaiset, ennaltaehkäisevät ja perheelle
sopivat tukimuodot ovat tärkeässä roolissa arjen
sujumisen kannalta. Lapsen toimintakyvyn
tukeminen esimerkiksi kuntoutuksella ja sopivilla
avustajilla tukee lapsen arjen toimintojen
onnistumista. Kun lapsi voi hyvin ja saa tarpeeksi
hänelle sopivaa tukea, esimerkiksi koulupäiviin
osallistuminen mahdollistuu paremmin. Näin
myös vanhempien taakka keventyy ja työssäkäynti
on paremmin mahdollista.

“Lapseni on kehitysvammainen. En jaksa kaiken
tämän päälle (hänen asioiden hoitamisten ja
tämän arjen lisäksi) tehdä töitä viitenä päivänä
viikossa kahdeksaa tuntia päivässä. Teen siis vain
keikkaa sosiaalialalla ja olen samalla osittain
työtön. Olen uupunut.”
Haasteena voi olla myös sopivien tukipalveluiden
puute, joka voi lisätä vanhempien taakkaa ja
pakottaa heidät mukauttamaan arkeaan, kuten
lyhentämään lapsen päiväkoti- tai koulupäiviä
lapsen kuormituksen ollessa liian suurta.

Kokemuksia kokoaikaisesta ansiotyöstä
Vanhempien vastauksista nousi esiin koulupäivien
ympärillä olevien palveluiden, kuten aamu- ja
iltapäiväkerhon vaikutus kokoaikaisen työn
onnistumiseen. Vanhemmat kuvailivat lapsen
haasteita pärjätä yksin kotona ennen tai jälkeen
koulupäivien, minkä vuoksi työn tekeminen
kokoaikaisesti ei onnistu. Vanhemmat kertoivat
ratkaisseensa tilanteen jättäytymällä pois töistä,
siirtymällä osa-aikaiseen tai vuorotyöhön,
etsimällä työn, jota voi tehdä etänä kotona tai
perustamalla yrityksen, jotta työtunnit voisi valita
itse.
“Ei ole mahdollista käydä kokoaikatyössä, koska
lapsi vaatii niin paljon, ei mm. pärjää yksin kotona
pitkiä aikoja, ei osaa itsenäisesti lähteä aamulla
kouluun jne. Kuntoutukset ja palaverit vaatii
paljon ylimääräisiä poissaoloja työpaikalta.”

“Oma arjen kuormittavuus on sen verran korkeaa,
että työnhakuun ja töissä tarvittavien taitojen
kehittämiseen ei jää kovin paljon energiaa. Myös
lapset kuormittuvat helposti ja pitkät päivät
päivähoidossa vaikeuttaisivat perheen arkea
huomattavasti
ja
isomman
koululaisen
omatoimisuus ei ole aivan ikätasoista, joten yksin
kotona oleminen koulun jälkeen ei välttämättä
onnistuisi
kommelluksitta.
Kokopäivätyön
vastaanottaminen jännittäisi aika lailla.”
“Vaatii paljon ajallista järjestelyä pystyäkseen
osallistumaan kuntoutuksiin. Lisäksi hakemusten
tekeminen ja perään kyseleminen vie aikaa. Lasten
oikeuksia pitää itse selvittää ja niiden puolesta
taistella, mikään ei tule ilmaiseksi.”
“En voi tehdä täyttä työaikaa koska lapsen terapiat
vievät niin paljon aikaa. En koe myöskään olevani

7

hyvä saalis työmarkkinoilla, jos haluaisin vaihtaa
työtä.”
“Vaatii työpaikalta ja työyhteisöltä paljon joustoa
ja ymmärrystä.”

“Henkilökohtaisia avustajapalveluita on vaikea
saada ja avustajien rekrytointi on haasteellista
eikä avustajalla ole sairastaessa sijaista. Joudun
olemaan poissa työstä palkatta.”

“Voimavarat ovat vähissä, ei jaksa tehdä
kokopäivätyötä. Työajat täytyy olla sellaiset, että
esim. aamulla on kotona ja voi olla laittamassa
lasta kouluun.”

Kokemuksia osa-aikaisesta ansiotyöstä
Monet vanhemmat kertoivat toiveistaan tehdä
osa-aikaista työtä, jotta perhearki olisi helpommin
yhdistettävissä työelämään. Valitettavasti tämä
toive on voinut kariutua siihen, ettei osa-aikaista
työtä ole ollut tarjolla tai työnantajat eivät ole
halunneet muuttaa kokoaikaisia työsuhteita osaaikaisiksi. Vanhempien kokemuksista nousi esiin,
miten osa-aikainen työ on koettu hyvänä keinona
pysyä mukana työelämässä. Vastauksissa ansiotyö
nähtiin voimavarana ja mahdollisuutena saada
olla muussakin kuin vanhemman roolissa. Osaaikainen työ pitää myös yllä ammattitaitoa,

parantaa taloudellista tilannetta sekä kerryttää
eläkettä.
Kokoaikaisen työn sijaan työskentely osa-aikaisesti
on myös mahdollisuus mukauttaa arkea
esimerkiksi lapsen toimintakyvyn heikentyessä.
Tällöin ansiotyöstä ei tarvitse jäädä kokonaan pois,
mikäli oman työsopimuksen voi muuttaa osaaikaiseksi tai tilalle löytyy muita osa-aikaisia
työtehtäviä. Osa-aikainen työ nousee vastauksissa
esiin myös vaihtoehtona palata työhön esimerkiksi
vanhempainvapaan tai uupumuksen jälkeen.

“Tämänhetkinen työnantajani on myöntänyt minulle mahdollisuuden
tehdä lyhennettyä työaikaa. Käytännössä kuitenkaan työtehtäviäni ei
ole vähennetty. -- Nyt tehtyäni jo melko pitkän ajan lyhennettyä
työaikaa työmäärä alkaa olla sellainen, että ehdin tekemään sen 80%
ajassa (eli olen tehnyt koko ajan ylitöitä). Tässä ajassa kuormitukseni on
kuitenkin noussut sen verran, että harkitsen työpaikan vaihtamista.”
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“Oma jaksaminen on vähissä ja energia menee
perhe-elämän pyörittämisessä. Näiden syiden
takia osa-aikatyö ainut järkevä ja sydämelle sopiva
vaihtoehto. Minulla ei ollut työpaikkaa, johon
palata vanhempainvapaiden jälkeen. Uuden työn
saaminen on kauhean vaikeaa. Ehkä ihmetellään,
miten olen ollut kauan pois työelämästä. Vaikka
haastattelu
menisi
hyvin,
menetän
mahdollisuudet viimeistään kun kysyn, olisiko
työtä mahdollista tehdä lyhennetyllä työviikolla.
Usein ei ole, haluavat 100% työntekijän. Jos
perustelen lisää ja mainitsen erityislapsesta,
taidan saada vain lisää miinusmerkkejä
ansiolistaani ja työnantaja näkee minut vähän
väliä poissaolevaksi, ajattelee minulle lukuisia
henk.koht.
menoja
työpäiviin
ja
ehkä
uupumustakin...”
“Voisin tehdä osa-aikaista työtä klo 8-16 välillä kun
lapset ovat koulussa/IP:ssä, muttei työnantajat ole
ymmärtäneet tätä vastuuta mikä minulla on
lapseni hoidosta.”
“En voi ottaa vastaan kokoaikatyötä oman
jaksamisen ja lapsen hoitohaasteiden vuoksi.
Pysyvää osa-aikatyötä on vaikea löytää. Keikkatyöt
ovat suhteettoman kuluttavia.”
“Olen valinnut työn (jossa todella viihdyn
onnekseni) joka noudattaa koulujen työ- ja loma-

aikoja ja jossa on yleistä tehdä lyhennettyä
työpäivää. Tämä tuntuu luonnollisesti palkassa.
Koulutuksellani voisin myös tehdä taloudellisesti
kannattavampia vuorotöitä ja saisin helposti
kesätöitä. Näitä en kuitenkaan voi valita lasteni
erityistarpeiden vuoksi.”
“Tällä hetkellä minulla on määräaikainen
työsuhde, ja lähiesihenkilö tietää elämäntilanteeni
ja on hyvin ymmärtäväinen. Aiempien
kokemusten perusteella huolestuttaa erityisesti
työhaastattelutilanteet, kun todennäköisesti
joudun ehdottamaan mahdolliselle työnantajalle
osa-aikatyötä lapsen kuntoutusterapioiden ja
tutkimusjaksojen toteuttamiseksi. Etukäteen ei
voi tietää, miten asiaan suhtaudutaan. Aiemmat
kokemukset ovat sellaiset, että osa-aikaisuus
pitäisi tulla työnantajan aloitteesta. Eli
haastattelussa pisteet eivät nouse, jos tällaista
ehdottaa itse.”
“En voi tehdä täyttä työaikaa koska lapsen terapiat
vievät niin paljon aikaa. En koe myöskään olevani
hyvä saalis työmarkkinoilla, jos haluaisin vaihtaa
työtä.”
“En voi vastaanottaa kokoaikatyötä (jolloin ei
myöskään oikeutta työttömyysturvaan). Tällä
hetkellä osa-aikaisia töitä 2 pv/vko, mikä ei paljon
enempää ole kuin olisi työttömyyskorvaus.”

Kokemuksia vuorotyöstä
Vuorotyö nousi vastauksissa esiin yhtä lailla
tilanteena, joka on sekä mahdollistanut ansiotyön
tekemisen että estänyt työskentelyn. Vanhemmat
kertoivat erityislapsen vanhemmuuden vaatineen
vuorotyön
muutosta
päivätyöhön,
jotta
työskentely voi jatkua. Usein syynä vuorotyön
hankaluuteen
mainittiin
muun
muassa
puutteelliset
hoitomahdollisuudet
lapselle.
Erityislapselle
ei
löytynyt
kunnasta
vuoropäiväkotia, tai vanhemmalle lapselle
hoitopaikkaa illoille, kun vanhempi on töissä.
Vastauksissa kuvattiin myös sitä, miten vanhempi
kokee siirtyvänsä työvuorosta toiseen työvuoroon
kotiin hoitamaan lasta. Vanhempien kokemukset
kuvaavat kuormittuneisuutta - valintoja on

tehtävä oman jaksamisen ehdoilla. Esimerkiksi
yövuorot mahdollistavat lapsen auttamisen
päivisin kouluun ja takaisin kotiin. Vanhempien
vastauksista herää kysymys, milloin vanhempi itse
ehtii palautua.
“Vuorotyötä
tehdessä
jouduin
sopimaan
vapaapäivät työnantajan kanssa siten, että lasten
palaverit yms sovitut pakolliset käynnit osuivat
vapaapäivälle. Tämä kuormitti, sillä minulle ei
jäänyt aikaa levätä eikä palautua työn
rasituksesta. Paloin loppuun.”
“Työllistyminen terveydenhuollon pariin kaatui
kolmivuorotyöhön
ja
lasten
iltahoidon
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järjestämiseen. Kaupunki ei järjestä tai tunne
käsitettä iltahoito kehitysvammaisille lapsille.
Voisin hakea hoitoa, saada päätöksen ja riitauttaa
sen Kumpuvuoren kautta. Teen tietenkin näin,
mutta juuri nyt en jaksa. Isovanhempien apu
riittää.
Työllistyin
sosiaalialalle
kaksivuorotyöhön.”
“Töissä ollaan, mutta erityisjärjestelyin. Aina
miehen kanssa eri vuorossa niin, että vuoroviikoin
toinen aamut kotona ja toinen illat, lapsi ei pysty
yksin lähtemään kouluun eikä olemaan iltapäiviä/
iltoja yksin.”
“Lapsi ei kykene kuormituksen vuoksi olemaan
päiväkodissa pidempään kuin 5 tuntia. Puolisoni
tekee kolmivuorotyötä ja tietyt työmahdollisuudet
tarkoittaisivat kohdallani sitä, että lapset
joutuisivat
vaihtamaan
päiväkotia
vuoropäiväkotiin vain 30 minuutin vuoksi.
Päiväkotia emme voi vaihtaa, kun muutokset ovat
lapselle niin raskaita, eikä hän kykene näin vielä
kolmen vuoden jälkeenkään löytämään nykyisessä
päiväkodissa vessaa tai liikuntasalia.“
“Kätilö koulutukseltani, erityislapseni reagoi
vuorotyöhön voimakkaasti (ei syntynyt hänen
tarvitsemiaan rutiineja), joten jouduin siirtymään
synnytyssalityöstä pois päivätyöhön. Lisäksi, koska
erilaisia tutkimus- ja terapia käyntejä, ei
päivätyössä mahdollisuutta tehdä täyttä päivää,

vaan lyhennettyä 30h/vko aikaa. Tämä näkyy
palkassa, kun ei saa vuorolisiä ja palkka 78%
normaalista.”
Osa
vanhemmista
kertoi
vuorotyön
mahdollistavan ansiotyön ja perheen muiden
aikataulujen yhteensovittamisen.
“Vuorotyö helpottanut esim. lapsen asioiden
hoitamista. Lapsen isällä työ ma-pe niin
päiväkotipäivät ovat säännölliset.”
“Olen aina tehnyt vuorotyötä ja pyytänyt vapaat
niin, että olen voinut viedä poikaa terapioihin ym.”
“Olen joutunut irtisanoutumaan kahdesta
vakityöpaikasta lasten hoidollisuuden vuoksi. Olen
nyt päätynyt tekemään yötyötä, että pystyn
huolehtimaan lasten terapiakuljetukset ja
keskeytyneet koulupäivät.”
“Vuorotyö mahdollistaa paljon erityislapsen arjen
järjestelyissä. En kykenisi tekemään päivävuoroa
pelkästään 5 pv viikossa. Arkivapaat todella
tärkeitä meijän perheelle.”
“Jouduin jättämään päivätyön ja teen nyt 3vuorotyötä että saadaan kaikki "pakolliset käynnit
ja tapaamiset" hoidettua.”

Kokemuksia työelämästä pois jäämisestä
Erityislapsen tuen ja hoivan tarve ja / tai
vanhemman uupumus erityislapsiperheen arjen
haasteisiin on saanut 16,5 % vastaajista
jättäytymään kokonaan pois työelämästä
lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa.
Vanhempien
vastauksissa
toistuu,
miten
erityislapsen heikentynyt toimintakyky on ajanut
perheen tilanteeseen, jossa vanhemman on
täytynyt jäädä kokoaikaisesti pois töistä tai
työsuhde on päätetty työnantajan toimesta.
Tästäkin näkökulmasta lasten ja koko perheen

hyvinvoinnin edistämiseen ja oikea-aikaiseen
tukeen panostaminen on tärkeää.
“Työ on ollut jätettävä. Työnantajalla ei halua
joustoihin.”
“Tein vuosia 8h päivää. Yritin saada kaupungin
lapsiperheiden kotipalvelusta apua iltapäiviin edes
joskus, koska kuopus ei pärjännyt edes taksista
kotiin asti. Isoveli juoksi omasta koulusta kotiin ja
huolehti
pikkuveljestä.
Lapsiperheiden
kotipalvelusta sanottiin, että he eivät voi edistää
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äidin työssäkäyntiä ja koska olen päihteetön, en
voi saada apua. Olin melko tyrmistynyt. Kysyin
vielä puhelussa, että jos olisin työtön sängyssä
makaava olutpullosta lipittäjä, niin saisinko sitten
lastenhoitoapua. Sitten saisin kuulemma. Tätä
ennen vammaispalvelu ja tämä kotipalvelu
pallottelivat asiaa toisilleen. Olen joutunut
lähtemään töistä etsimään taksista karannutta
lasta. Lopulta tämä meni siihen pisteeseen, että
autistinen lapsi piti kuljettaa itse. Menetin työni.”
“Eräässä työpaikassa vaadittiin jatkuvasti että
olisin saanut jonkun muun hoitamaan lasten
asioita tai sairauksia. Suhtautuminen poissaoloihin
oli nihkeää ja pyydeltiin todistuksia toisen
vanhemman töistä, millaisia ei tietenkään ollut
antaa kun yksin olen. Lopputulos oli se ettei
määräaikaista työsopimusta jatkettu vaikka töitä
olisi ollut kyllä.”

“Olen palanut loppuun sekä fyysisesti että
psyykkisesti. Vakituinen työpaikka on, mutta olen
ollut sairaslomalla jo 2 vuotta. Syyt, 24h
vuorokaudessa ei riitä. Etätyötä sain tehdä jotta
arki sujui, mutta minun oman terveyden
kustannuksella. Suku asuu kaukana eikä kunnasta
saa edes kotipalvelua, myös omaishoidontuki
hylätty - parhaillaan korkeimmassa oikeudessa
meidän tapaus.”
“Erityislapsellamme
ei
ole
pidennettyä
oppivelvollisuutta.
Terapiat
olivat
vielä
tokaluokkalaisena, mutta en saanut lyhennettyä
työviikkoa. Irtisanouduin ja elämä helpottui, kun
erityinen tiesi äidin vievän terapioihin.”
“Ensin jouduin lyhentämään työaikaa, tein
lyhennettyä päivää kolme vuotta. Lapsen
haasteiden jatkuessa/ kasvaessa jouduin
jättäytymään pois työelämästä toistaiseksi.”

“Olen tällä hetkellä joutunut jäämään työstä
kokonaan pois, koska lapsi ei pysty olla koulussa
kuin lyhyitä aikoja kerrallaan.”

Kokemuksia voimavaroista
Osa vanhemmista oli kokenut erityislapsiperheen
arjen vievän niin paljon voimavaroja, ettei oma
jaksaminen riitä kodin ulkopuoliseen työntekoon.
Kun vanhemmilta kysyttiin, millä tavoin
erityislapsen vanhemmuus vaikuttaa heidän
työllistymiseensä, 19,3 % mainitsi avoimessa
vastauksessa omien voimavarojensa olevan

vähissä, ja sen vaikuttavan työllistymiseen tai
työntekoon
heikentävästi.
Vanhempien
vastauksissa nousee esiin huoli ja väsymys, kun
sopivia tukimuotoja tai apua ei ole saatu arjen
sujuvoittamiseksi ja sitä kautta kuormituksen
helpottamiseksi.
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“Lukemattomia kertoja - päiviä ja viikkoja, milloin on ensin
ollut päivän lapsen kanssa sairaalassa ja illalla tehnyt päälle
työpäivän läppärillä kotona. Henkinen jaksaminen on ollut
todella tiukoilla, joustoa tai ymmärrystä ei työnantajilta
pahemmin herunut.”

“Oma jaksaminen myös usein kortilla, koska mm.
omaishoidon vapaat eivät järjesty, koska ei ole
palveluita tarjota, eikä kukaan omasta
tukiverkosta pysty.”
“Aamuisin ja iltapäivisin huolehdittava tarkasti
kouluun lähtö ja kotiinpaluu. Kuormittava ja
haastava arki yksinkertaisesti uuvuttaa, töissä on
välillä tarve suoriutua täydellisesti, kun kotona
tuntee usein epäonnistuvansa vanhempana.”
“On annosteltava omia voimia, että jaksaa
perheen kanssa. En voi siis ottaa vastaan vakituista
työtä vaan sinnittelen erilaisten projektien kanssa,
joita voin tehdä kotona tai voin pyytää joskus
puolisoa olemaan pois töistä, että voin hoitaa
työni. Lapsen isä on joka toinen viikonloppu to-su
lastensa kanssa. Silloin voin kerätä voimia ja
työskennellä vapaammin.”

lähdettävä töistä yhtäkkiä. -- Toinen työpäivä
alkaa töiden jälkeen ja se on aiheuttanut
uupumusta. Joudun ottamaan jo työtä
vastaanottaessa tarkemmin huomioon työajat ja
työn joustavuuden, kuten myös riskin
uupumiseen.”
“Ihan järkyttävä tuska koko ajan poissaoloista ja
jatkuvasta järjestelystä työvuorojen suhteen. En
varmasti ole kovin suosittu työnantajan silmissä,
enkä ihmettele. Hävettää ja itkettää jatkuvasti.
Uupumus on suurta.”
“Olin kotona useamman vuoden lapsen kanssa,
kun oli vaikeinta eikä saatu lapselle apua.
Voimavarat olivat todella vähissä. Kun lapsi sai
diagnoosin, pääsi erityisluokalle ja muuten,
pystyin opiskelemaan uuteen ammattiin ja nyt
olen työllistymässä.”

“Saatavilla täytyy olla koko ajan. Puheluihin joutuu
vastaamaan kesken työpäivän ja joskus on myös
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“Kuormittuminen kotona on niin suurta, että työn
pitäisi olla ei-kuormittavaa, koska kotona ei ole
mahdollisuutta purkaa työn kuormitusta.”
“Olen palanut loppuun sekä fyysisesti että
psyykkisesti. -- Suku asuu kaukana eikä kunnasta
saa edes kotipalvelua, myös omaishoidontuki
hylätty - parhaillaan korkeimmassa oikeudessa
meidän tapaus.”
“Oman jaksamisen kannalta olisi parasta jättäytyä
kokonaan pois työelämästä (meillä lapsi mm.
nukkuu huonosti, ja työpäivät parin tunnin unilla
ovat rankkoja), mutta tällöin joutuisin myös
myymään kotini ja luultavasti eristäytyisin täysin
muista ihmisistä.”

“Se on vaikuttanut siihen, kuinka täyspainoisesti
olen kokenut voivani olla työelämässä. On pakko
järjestää työmäärät sellaisiksi ja työ sen
luontoiseksi, -- että minusta riittää sekä äidiksi että
työntekijäksi.”
Työpaikka nähtiin myös voimavarana vaikeiden
asioiden käsittelyssä.
“Teen
tehdastyötä
ja työpaikallani on
esimerkillisen hyvä tukiverkko: työterveyshuolto,
pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu sekä
työnantajan tarjoamat etäpsykologipalvelut, joista
on ollut apua oman kuormittumisen käsittelyyn ja
asioiden järjestelyyn.”

Kokemuksia aamu- ja iltapäiväkerhoista
Koulujen aamu- ja iltapäiväkerho nousee esiin
useissa vanhempien kokemuksissa. Turvallinen
ympäristö, jossa lapsi voi viettää aikaansa ennen ja
jälkeen koulupäivän on yksi keino mahdollistaa
vanhempien ansiotyön tekeminen ja työpäivien
katkonaisuuden vähentäminen. Aamu- ja
iltapäiväkerhot nousivat vastauksissa esiin
keskeisenä tekijänä työpäivien sujumisen
mahdollistamisessa.
Aina aamu- ja iltapäiväkerho ei kuitenkaan ole
lapselle sopiva. Vastauksissa kerrottiin esimerkiksi
liian suurista ryhmäkoista ja meluisista
ympäristöistä, sekä puutteellisesti osaamisesta
erityistä tukea tarvitsevien lasten tukemisessa.
Lapsi on voinut sinnitellä kuormittumisen
ylärajalla
jo
koulupäivän
ajan,
jolloin
iltapäiväkerhon
on
tärkeä
olla
lapsen
toimintakyvylle soveltuva. Tämän vuoksi on
tärkeää, että aamu- ja iltapäiväkerhon
henkilökunta ymmärtää myös erityisiä tarpeita,
ryhmäkoot ovat kohtuullisia ja toiminta on
toteutettu niin, että ympäristö mahdollistaa
osallistumisen erilaisista haasteista huolimatta.
Vanhemmat kaipasivat vastauksissaan sopivaa
aamu- ja iltapäivätoimintaa lapselleen, mikäli
sellaista ei ollut vielä tarjolla.

“Nuori ei nykyäänkään voi olla yksin pitkiä aikoja
eli olemme riippuvaisia erilaisista aamu- ja
iltapäivähoidoista.”
“En saa kunnolla apua aamuihin ja iltapäiviin että
pääsisin töihin ajoissa ja voisin olla koko päivän
töissä.”
“Lapselle ei ole olemassa soveltuvaa ip-toimintaa
(aistikuormitus) ja minulla ei ole yhtään
turvaverkostoa.“
“Koulutaksit eivät jousta, aamuhoitoa ei ole.”
“Lapsi tarvitsee aikuista koko ajan seurakseen ja
tuekseen. Voin työskennellä kun lapsi on koulussa
sekä aamu- ja iltapäivähoidossa.”
“Arki täytyy rakentaa säännölliseksi. Kotona oli
oltava viimeistään klo 17. Alakoulussa normaalissa
peruskoulussa aamu- ja iltapäivä toiminta oli
sujuvaa kolmanteen luokkaan asti nuoremmalla
erityislapsella. Sen jälkeen hänen oli pärjättävä
kotona koulun jälkeen. Vanhempi lapsi kävi
peruskoulun erityiskoulussa ja siellä ei ollut
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iltapäivä toimintaa kuin klo 16 asti. Jouduinkin
tekemään itse lyhennettyä työaikaa. Näin olin
kotona klo 15 mennessä kun molemmat lapset oli
kotona.”

ryhmässä, vaikka aamulla koulussa vaatii
pienryhmän ja erityisope+avustaja. Kuormittuu
niin ettei pysty olla iltiksessa kuin pari tuntia
oireilematta.”

“Kunta ei tarjoa aamupäivähoitoa, joten pääsen
lähtemään töihin vasta kun terveydellisin
perustein myönnetty koulukyyti hakenut lapsen.
Ei pärjää yksin ilman valvontaa ja ohjausta.
Iltapäiväkerhossa koulupäivän jälkeen ei erityisen
tuen tarvetta huomioida. Pitäisi olla kuin kuka
tahansa normaali ikätasoinen lapsi 32 lapsen

“En työllisty, koska lapseni ei pärjää yksin. Ei
kukaan työnantaja ymmärrä että minun pitää
viedä lapseni aamulla kouluun ja odottaa kunnes
kellot soivat. Kukaan ei ymmärtäisi että minun
pitää hakea lapseni pois koulusta. Lapseni ei
myöskään voisi olla montaa tuntia yksin kotona.”

Kokemuksia vapaapäivistä ja loma-ajoista
Vanhempien kokemuksissa nousi esiin, miten
vanhemmat käyttävät vapaapäiviään töistä usein
lasten asioiden hoitoon, käyttävät lomapäiviä tai
ottavat palkattomia päiviä, mikäli esimerkiksi
työaikaa ei voida järjestellä lääkärikäyntien
onnistumiseksi.
Huoli loma-ajoista oli läsnä osassa vanhempien
vastauksissa. Erityisesti koulun loma-ajat
aiheuttivat osassa perheistä huolta päivien
järjestämisestä niin, että lapsilla on aikuinen
seurana. Osa vanhemmista kertoi olevansa lasten
loma-ajat aina palkattomalla vapaalla, joka
heikentää perheen taloudellista tilannetta. Myös
lomarahojen vaihtaminen vapaaksi vaikuttaa
perheen talouteen, mutta tuo lisää vapaapäiviä
käytettäväksi lasten hoitoon. Kokemuksissa
kerrottiin myös, miten on joutunut päättämään
työsopimuksen
aina
koulun
lukuvuoden
päättymiseen, sillä lapsi ei pärjää kesää kotona
ilman vanhemman läsnäoloa.
“Joudutaan tekemään lyhennettyä työaikaa
(osittainen hoitovapaa), epämieluisaa työnkuvaa,
jossa liukumat, käyttää vuosilomapäiviä lääkäri ja
terapiakäynteihin.”
“Loma-ajat lomailen pitkälti palkattomana.”
“Työ kuormittaa itseäni paljon, koska aina on läsnä
huoli lapsen pärjäämisestä. Onkohan

kaikki tarvittava mukana koulussa, kuinka sujuu
iltapäivä kotona, loma-ajat yhtä suurta huolta.”
“Lapselle ei pystytä tarjoamaan mm. kesäajan
hoitoa, joten lapset on kaikki koulujen loma-ajat
kotona eli yhteensä vuodessa n. 13 viikkoa.”
“Lapseni ei pärjää kotona yksin ja on koululainen.
Koulujen lomia esim. en pysty työskentelemään.
Eikä lapsi selviä aamulla kouluun, minun pitää olla
aamulla auttamassa ja ohjaamassa. En voi tehdä
vuorotyötä/ viikonlopputyötä, mikä vaikuttaa
työllistymiseen. Ja tietenkin se, että aamulla pitäis
voida olla lasta ohjaamassa kotona kouluun, ja
koulujen lomat pitäisi saada vapaaksi. Niin on aika
hankala saada uutta työpaikkaa missä olisi heti
lomat vapaat ja työaika sellainen mitä pystyy
tekemään.”
“En voinut koskaan valita uraa ensihoitajana, piti
olla arkipäivätyö ja paljon palkattomia päiviä tai
lomapäiviä erilaisten tapaamisten/ lääkäreiden/
palaverien takia tai lähteä kesken työpäivän
hakemaan lasta koulusta pois.”
“Joudun jatkuvasti venyttämään työpäiviä, koska
kesken
työpäivien
joudun
käydä
koulupalavereissa, kuskata lääkäreihin, asioida
Kelassa ja mitä milloinkin. Onneksi on
mahdollisuus myös joustavaan työaikaan. Kaikki
lomarahat vaihdan vapaiksi aina kun mahdollista.”
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Kokemuksia urakehityksestä
23,5 % vastaajista kertoi erityislapsen
vanhemmuuden
vaikuttavan
omaan
urakehitykseen
negatiivisesti.
Vanhempien
kokemuksissa nousee esiin, miten avun ja tuen
puute on ajanut tekemään ratkaisuja omaa
ansiotyötä koskien. Osassa vastauksista kuvataan,
miten avusta on taisteltu ja miten sen saaminen
on lopulta mahdollistanut myös ansiotyöhön
panostamisen.
“Haaveilen vaihtavani työpaikkaa, mutta mietin
miten esittää toive lyhennetystä työajasta
työhaastattelussa, ettei tule kuvaa että "olen
laiska". Olen nähnyt monia mielenkiintoisia
työpaikkailmoituksia mutta jättänyt hakematta
koska ajattelen, että työ olisi liian haasteellinen
tässä
elämäntilanteessa.
Haluaisin
myös
varmuuden siitä, että uusi työ ei estäisi esim.
lapseni kuljettamista terapiaan kesken päivän ym.
Tällaiset pohdinnat ovat vaikuttaneet siihen, että
en ole hakenut uutta työtä niin aktiivisesti ja
rohkeasti kuin olisin hakenut ilman tätä
elämäntilannetta.”
“En ole pystynyt työllistymään lainkaan
koulutustani vastaavaan työhön - vanhemmuus on
käytännössä katkaissut työurani. Minulla on kaksi
korkeakoulutasoista tutkintoa, mutta teen määrä/osa-aikaisena töitä tehtävissä, joihin riittäisi
ammattitutkinto. Lapsen tarpeiden vuoksi en
pysty ottamaan vastaan esimerkiksi toisessa
kaupungissa olevaa työtä, mikä kaventaa
työllistymismahdollisuuksia.”
“Olisin kahden isomman lapsen jälkeen voinut
"lähteä tekemään akateemista uraa", jos olisin
halunnut. Erityisen syntymän jälkeen oli monta
vuotta niin, että jouduin valitsemaan koulutustani
vastaavia pätkätöitä, joissa oli mahdollisuus tehdä
etätyötä, työajoissa joustoa. Kun pahimmat,
työläimmät ajat leikkausten ja sairaalahoitojen
jälkeen olivat ohi, taistelimme saadaksemme
riittävästi apua kotiin. Sen jälkeen olen voinut
työskennellä
koulutusta
vastaavissa
asiantuntijatehtävissä, mutta esim. matkapäivät

tai iltatyöt vaativat aina erityisjärjestelyjä hoitajan
saamiseksi.”
“Välillisesti. Olen työpaikassani "ylikoulutettu",
koska en halua hakea liian "vaikeita" töitä ollessani
yksinäinen lähihuoltaja erityislapselle vailla
kunnollisia tukiverkkoja.”
“Olen palkkatuettuna tällä hetkellä ja tämä työ ns.
turvallista ottaa vastaan. Oikeisiin, eläkettä
kerryttäviin töihin en ole päässyt, voinut mennä
lapsen haasteiden ja terapioiden yms vuoksi, eikä
kukaan ole halukas työllistämään yh äitiä jolla
erityinen yksin huollettavana.”
“Toimin johtajana, mutta mahdollisuus olisi ollut
tehdä uraa myös valtakunnallisesti merkittävissä
asemissa - erityislapsen äitinä ja omaishoitajana
olisi kuitenkin ollut liian haasteellista tehdä töitä
kaukana kotoa.”
“Olen joutunut luopumaan osasta urahaaveista
(paljon matkustelua sisältävä työ) ja hakeutumaan
sellaisiin asiantuntija/johtotehtäviin joita voi
osittain tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Olen
hakeutunut tehtäviin, joita on voinut tehdä
osittain etänä jo heti lapsen syntymästä alkaen
(2008). Työn oltava myös sellaista, että voin tehdä
töitä iltaisin/viikonloppuisin kun olen joutunut
olemaan poissa lapsen asioiden hoidon vuoksi.
Palkatonta vapaata olen ottanut vasta viime
hädässä, mutta toki tilanne on vaikuttanut myös
palkkapussiin ja urakehitykseen. Kahteen
otteeseen olen joutunut kokonaan vaihtamaan
työpaikkaa ja etsimään uudenlaisen roolin, koska
en ole pystynyt antamaan työlle sitä aikaa ja
omistautumista mitä rooli olisi vaatinut.”
“En ole kovinkaan vapaasti voinut valita työtäni,
vaan työni on tälläkin hetkellä osa-aikaista, jotta
voin olla lapseni tuki aamuisin, että hän pääsee
lähtemään kouluun.”
“Arjen
kuormittavuus
johti
uudelleen
kouluttautumiseen ja uuteen ammattiin.”
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Kokemuksia yrittäjyydestä
3,3 % vastaajista mainitsi työskentelevänsä
yrittäjänä, jotta voi itse vaikuttaa työaikoihin ja
tuntimääriin. Kaksi vastaajaa taas kertoi
lopettaneensa yrittäjyyden, kun niin paljon aikaa
ja
vastuuta
vaativa
työ
ei
sopinut
erityislapsiperheen
elämään.
Vastauksissa
kerrottiin myös, miten kahden vanhemman
perheissä
yrittäjyyteen
siirtyminen
on
mahdollistanut lasten hoidon onnistumisen.
“Aiemmin jouduin säätelemään työssäkäyntiä
nuoremman lapsen kouluaikojen jne. mukaan,
koska hän ei pärjää yksin kotona. Perustin tästä
syystä
kotitoimiston,
jotta
pystyn
työskentelemään osan työstäni kotona, mikä
mahdollistaa työssä olemistani siinä tilanteessa.”
“Olen hoitanut lapset 4-vuotiaiksi kotona, tehnyt
tämän jälkeen vuosia lyhennettyä työpäivää,
kieltäytynyt/ollut tarttumatta useisiin tarjottuihin
haastavampiin työtehtäviin. Jos perheen isä ei olisi
siirtynyt yrittäjäksi ja työskentelemään lähinnä
iltaisin ja viikonloppuisin (omat työni 8-16), en
todennäköisesti pystyisi/jaksaisi käydä töissä.”
“En pysty tekemään "tavallisia työaikoja", siksi
olen yrittäjä. Lasten terapiat, lääkärikäynnit,
koulupalaverit yms. syövät hurjan määrän aikaa
viikostani.”

“Olen yrittäjä sen vuoksi, että voin itse päättää
työaikani ja olla mahdollisimman paljon lapseni
tukena. Myös puolisoni on yrittäjä samasta
syystä.”
“Olin alkuun vakituisessa työsuhteessa 100%
työajalla lähihoitajana. Sain erityislapsen koulun
aloituksen vuoksi 2v ajalle 75% työajan. Keskustelu
kuitenkin työpaikalla yleisesti alkoi kuulostamaan
siltä, ettei näitä 75% tai muitakaan osaaikaisuuksia järjestetä työntekijöille enää.
Perustin toiminimen ja teen alihankkijana työni.
Tämä auttaa niin, että nyt saan itse päättää
työmääräni (80% työaikaa teen nyt).”
“Lapsen syntymän jälkeen en ole palannut
työelämään. Hän on kohta 9-vuotias, muut lapset
ovat 7v. ja 5v. Kohta kolme vuotta olen tehnyt
pienimuotoista yritystoimintaa, koska silloin voin
työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin puolisoni
ollessa kotona.”
“Koska toimin yrittäjänä, voin joustaa työajoissani.
Toki asioiden hoitamisen vuoksi otettu aika tulee
korvata esim. iltatyönä. Jos olisin palkollisena,
tarvitsisin joustavan työnantajan joustavilla
työajoilla/lyhennetyn työajan.”

Kokemuksia oman ammattitaidon vahvistumisesta
Erityislapsen vanhemmuus tuo osaamista
työelämään. Vanhemmat kertoivat saaneensa
erityislapsen
vanhemmuudesta
sellaista
osaamista, joka on hyödyntänyt heitä työpaikan
saamisessa tai työn tekemisessä. Vastauksissa
kuvattiin, miten erityislapsen vanhemmuus on
muuttanut omaa arvomaailmaa ja opettanut
ymmärtämään erilaisuutta ja tukemaan muita

siinä. Samalla vanhemmuus on opettanut taitoja,
esimerkiksi hoidollisia tai kuntouttavia toimia,
sekä asioiden organisointia, sillä vanhempien
vastuu on usein suuri esimerkiksi tuen
hakemisessa.
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“Työn saamiseen ei ole vaikuttanut, mutta
omaa ammattitaitoa asia on lisännyt. Olen
opettaja ja oman lapsen myötä osaan
paremmin huomioida erilaiset oppijat
luokassa.”

“Positiivisessa mielessä siten, että olen
suuntautunut edistämään erityislasten oppimisen
asioita. Jos minulla ei olisi omakohtaista
kokemusta erityisvanhemmuudesta, tuskin olisin
tätä työtä tehnyt lainkaan. Erityislasten

kohtaamisen lisäksi osaan myös samaistua
vanhempien asemaan.”
“Saan kokemusta erityisen tarpeen lapsista ja
luokseni sijoitetaan haastavampia lapsia.”

Kokemuksia tilanteista, joissa erityislapsen vanhemmuus ei ole vaikuttanut
ansiotyöhön
Osa vanhemmista kertoi, ettei erityislapsen
vanhemmuus
ole
vaikuttanut
heidän
työllisyyteensä mitenkään, tai vaikutukset on
pystytty minimoimaan hyvien järjestelyiden avulla
ja perheelle sopivien tukimuotojen avulla.
Tärkeimmäksi tekijäksi mainittiin työpaikka, jossa
ymmärretään perhearkea. Osalla erityislapsen
vanhemmuus ei ollut vaikuttanut ansiotyöhön
vanhemman omaan terveydentilaan liittyvien
tekijöiden vuoksi, esimerkiksi vanhemman oma
työkyvyttömyys.

ollut juurikaan merkitystä. Työnantajani on myös
ymmärtäväinen perheemme tilannetta kohtaan ja
joustaa tarpeen mukaan.”
“Minulla on aina ollut joustava työ, johon olen
voinut sovittaa lapsen käynnit eri hoitotahoissa ja
verkostoissa.”
“Minun työpaikkani on hyvin joustanut perheen
tarpeen mukaan lähdöt töistä ja iso apu ollut
isovanhemmista.”

“Olen ollut vakituisessa työsuhteessa lapseni
syntyessä, joten työllisyyteen erityisyydellä ei ole
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“Onneksi olen työpaikassa, jossa ymmärretään,
että erityisen lapsen arkeen kuuluu terapiat jne,
jotka on ns. tavallisesta työajasta pois.”

”Olen hakeutunut joustavaan
lyhennettyyn työaikajärjestelyyn.”

työhön

ja

“Työ, jota voi tehdä enimmäkseen etänä tai
kokonaan kotoa käsin, ja joustavat aikataulut.
Onneksi meidän molempien asiantuntijatyö
joustaa.”

Erityislasten vanhempien kokemuksia tuista ja palveluista
työllisyyden tukena
Vanhemmilta kysyttiin, millaisia taloudellisia tukia
heidän perheensä saa. 71,3 % kertoi saavansa
lapsen vammaistukea, 35,3 % omaishoidontukea,
14,9 % työttömyysetuutta, 10,6 % aikuisen
sairastamisen tukia, kuten sairauspäivärahaa,
kuntoutustukea tai eläkettä, ja 6,4 % perhevapaan
korvauksia,
kuten
äitiys-,
isyystai
vanhempainvapaata ja -rahaa. Myös opintotuki,
asumistuki, kuntoutusraha sekä osittainen
hoitoraha mainittiin avoimessa kentässä useaan
kertaan.

Mitä seuraavista perheesi saa?

Perheiden tuen ja palveluiden saantia pyrittiin
kartoittamaan myös kysymällä mitkä seuraavista
vaihtoehdoista kuvaavat perheen tilannetta:
•
•
•
•
•
•

•
•

lapsi on tai on ollut sijoitettuna kodin
ulkopuolelle
lapsi asuu pääasiassa kodin ulkopuolella
esimerkiksi palveluasunnossa.

80,7 % vastaajista kertoi lapsen olevan
päivähoidossa tai koulussa. 58 % perheistä lapsi
saa kuntoutusta. 50,5 % kertoi, ettei lasta voi
jättää yksin kotiin. 22,7 % vastaajista kertoi
saavansa omaishoidon vapaita. Kaikista virallisista
omaishoitajista, eli omaishoidon tukea saavista
vastaajista 63,6 % saa omaishoidon vapaita.
19,6 % tapauksista lapsella on henkilökohtainen
tai vapaa-ajan avustaja, tukihenkilö tai tukiperhe.
13,8 % kertoi perheen saavan kotiin palveluita,
esimerkiksi perhetyötä tai kotipalvelua. 5,7 %
kertoi lapsen olevan tai olleen sijoitettuna kodin
ulkopuolelle. Vain seitsemän vanhempaa kertoi
lapsen asuvan pääasiassa kodin ulkopuolella
esimerkiksi
palveluasunnossa.
Avoimissa
vastauksissa nousi esiin myös nuoren asuminen
opiskelija-asuntolassa kouluviikkojen ajan.

Mitkä seuraavista kuvaavat perheenne
tilannetta?

lapsen kuntoutus, esimerkiksi terapia tai
valmennus
lapsen henkilökohtainen tai vapaa-ajan
avustaja, tukihenkilö tai tukiperhe
palvelut kotiin, esimerkiksi perhetyö tai
kotipalvelu
lapsi on päivähoidossa tai koulussa
vanhempi saa omaishoidon vapaita
lasta ei voi jättää yksin kotiin lainkaan
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Kokemuksia tukien ja palveluiden hakemisesta - tukijärjestelmän
kokonaiskuvan hahmottaminen on haastavaa
Kun vastaajilta kysyttiin, mistä he ovat saaneet
apua palvelujen ja tukien piiriin hakeutumisessa,
suurin osa, 62,9 %, kertoi hakeneensa tietoa itse.
Noin puolet, 49,8 %, on saanut apua
sairaanhoitopiiriltä,
esimerkiksi
lasten
poliklinikalta. 31,8 % vanhemmista on löytänyt
apua sosiaalisesta mediasta. Päiväkodista tai
koulusta tietoa on saanut 26,8 % vanhemmista,
neuvolasta tai hyvinvointikeskuksesta 17,7 %.
Kuntoutuksen kautta tietoa kertoi saaneensa 22 %
vastaajista. 18,6 % vastaajista on saanut apua
palvelujen ja tukien piiriin hakeutumisessa
lastensuojelusta, ja 14,8 % kolmannelta sektorilta,
esimerkiksi
järjestöistä,
yhdistyksistä
tai
seurakunnalta. 14,1 % vastaajista kertoi
saaneensa apua kotikunnan palveluohjauksesta.
1,5 % on saanut apua työterveydestä, ja 0,8 % TEpalveluista tai kuntakokeilusta. 4 % vastaajista
kokee, ettei ole saanut apua miltään
ulkopuoliselta taholta, vaan ovat joutuneet
etsimään tiedon tuista ja palveluista kokonaan
itse.
Erityislasten vanhemmilta kysyttiin hyviä ja
huonoja kokemuksia saamastaan ohjauksesta
apua ja tukea haettaessa eri tahoilta. Vastauksista
on luettavissa, että kokemukset palvelujen ja
tukien piiriin ohjaamisessa ovat hyvin erilaisia.
Vanhempien positiivisissa kokemuksissa avun
hakemiseen liittyen nousivat usein esiin yksittäiset
ammattilaiset, jotka ovat ottaneet perheen
tilanteen kokonaisuutena vastaan ja etsineet
ratkaisuja tilanteiden eteenpäin viemiseksi.
“Diagnoosin saatuamme alkuvaiheen tuki oli hyvä,
mutta sen jälkeen paljon ollut kiinni omasta
aktiivisuudesta.”

“Ensimmäiseen vammaistukihakemukseen
hyvän ohjeistuksen sairaalan taholta.”

sai

Osa vanhemmista kertoi, että ovat saaneet hyvin
apua tukien ja palveluiden hakemiseen, mutta
suurin osa vanhemmista kertoi joutuneensa
ottamaan
pääasiassa
itse
selvää
tukimahdollisuuksista, pyytämään ja vaatimaan
apua. Tukea ei siis oltu tarjottu automaattisesti,
eikä ole ollut selvitettävissä niin sanotusti yhden
luukun periaatteella, millaiseen tukeen voisi olla
oikeutettu.
“Apua ja tukea kyllä saa, mutta tukiasiat ovat
pirstaloituneet niin, että varsinkin alussa on vaikea
hahmottaa, mihin on oikeus ja miten mitäkin
tukea haetaan.”
“Moni tuki pohjautuu siihen, että ITSE etsit
tukihenkilön tai tukiperheen tai kuntoutustahon.
Entä kun et jaksa?”
“Kysyttiin
ystävällisesti
millaista
apua
tarvitsemme. Kun kerroin millaista apua
tarvitsemme, oli jokainen toiveeni sellainen, jota
ei ole mahdollista saada. Ei kodinhoitoapua, ei
keskusteluapua, ei vertaistukea. Sitä ei kerrottu
millaista apua olisi mahdollista saada.”
”Apua” on tarjolla paljon, harmi vain että vain
pieni osa siitä on millään tavalla konkreettista...
olen kyllästynyt istumaan palavereissa missä
puhutaan paljon, mutta käytäntöön nämä asiat
tulevat harvoin....“
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Kokemuksia koko perheen tukemisesta
Vanhemmat kuvasivat vastauksissaan, miten koko
perheen tilanne on otettu huomioon apua ja tukea
hakiessa. Haasteena vanhemmat kertoivat
pirstaleisen tukijärjestelmän, jossa apua hakeneita
perheitä on pompoteltu epäselvästi eri
toimijoiden välillä. Vanhemmat ovat myös
kokeneet, ettei lapsen asioita ole otettu huomioon
kokonaisuutena.

Positiivisissa kokemuksissa nousi esiin perheen
huomioiminen yhteisönä, jonka jokaisen jäsenen
hyvinvointiin kiinnitetään huomiota yksilöllisesti.
Vastauksissa nousi esiin, miten esimerkiksi
erityislapsen
sisarusten
huomioiminen
sopeutumisvalmennuskurssilla on ollut tärkeää
vanhemmille.

“Kuntoutusjaksot oli upeita. Niihin osallistui koko perhe, sai
tukea ja vinkkejä, tietoutta ym. kaikki. Ja vertaistuki oli
mahtavaa.”
“Kun olen toivonut koko perheen tilanteen
huomiointia,
ei
kunnan
eri
yksiköt
(vammaispalvelut, lastensuojelu, perhetyö) ole
tehneet yhteistyötä.”
“Hyvää ovat olleet sopeutumisvalmennukset sekä
sairaalajaksot jossa koko perhe otetaan
huomioon.”
“Oma kokemus on, että lapselle vaan annetaan
diagnoosit ja sitten on ihan yksin mietittävä ja
selvitettävä kaikki. Enemmän voisi olla apua ja
tukea sen jälkeen, kun lapsi saa diagnoosin. Esim.
että mitä tukia voi hakea, mistä voi saada apua
arkeen, ja juuri siihen miten voi järjestää oman

arjen niin että olisi mahdollista päästä käymään
töissä/koulussa. Esim. minulla ei ole mitään
tukiverkostoa,
ei
ketään
kuka
auttaa
lastenhoidossa tai missään muussa arkeen
liittyvissä asioissa. Itse pitäisi jaksaa etsiä ja
selvittää keinoja. Eikä sitä jaksa omilla
voimavaroilla aina tehdä.”
“Lapsen tilapäishoitopaikka on järjestynyt
vaivattomasti ja perheen tarpeet on huomioitu
hyvin.”
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“Kuunteluapua on saatavilla, mutta ei välttämättä
osaamista tai tukipalveluja perheen yksilölliseen
tilanteeseen.”
“Sosiaalityö ei pysty arvioimaan koko perheen
kokonaistilannetta. Yleensä hoidetaan vain yhden
lapsen asioita kerralla.”
Vanhemmat kokevat, että tukijärjestelmän
kokonaiskuvan hahmottaminen on haastavaa, kun
tukia on haettavissa monesta eri paikasta, eivätkä
nämä tahot keskustele keskenään. Vanhemmat
joutuvat selittämään ja todistamaan samat asiat
usealle eri taholle, usealle eri henkilölle
saadakseen eri tukia. Tämän vuoksi vanhemmat
kokevat, että heitä pompotellaan luukulta toiselle.
Vanhemmat kuvasivat myös tunteneensa, ettei
ammattilaisilla ole tarpeeksi tietoa palveluista tai
ymmärrystä kokonaisuudesta, tai mikäli tietoa oli,
sitä ei ollut haluttu jakaa avoimesti. Vastauksissa
oli nähtävillä turhautuminen puutteelliseen apuun
ja tukeen.
“Palvelut ovat irrallisia ja sekavia.”
“Omaa tilannetta joutuu avaamaan todella moniin
eri paikkoihin ja eri ihmisille yhä uudestaan ja
uudestaan.”
“Eri tahoilla on eri tiedot avuista ja tuista, ja
tuntuu, että "tiedot" on arvailujen varassa!
Ohjausta saa mielestäni aivan liian harvoin ja olisi
tehokkaampaa, jos kaiken informaation ja avun
saisi samasta paikasta! Mielekkäämpää olisi myös
asioida saman henkilön kanssa apu-asioissa, eikä
joka kerta uuden!”
“Ei kunnan työntekijät tiedä itsekään lakeja, tai
sitten haluavat oikeasti pihdata palveluja ja
terveydenhuoltoa.”
“Haetun, lakisääteisenkin, palvelun saaminen
saattaa kestää useita kuukausia tai jopa vuoden.
Itse joutuu etsimään tiedon, mitä voi hakea ja
mistä voi hakea. Hakemuksien perään täytyy usein
kysellä monta kertaa, muuten ne jäävät

käsittelemättä / asiat eivät etene. Jo myönnetyt
palvelut jäävät toteutumatta, ellei itse aktiivisesti
tivaa niiden perään. Työntekijöitä ei tavoita
puhelimella, sähköposteihin ei välttämättä
vastata. Terapiat katkeavat vuosittain, koska
sairaala ja kela toimivat hitaasti. Työntekijät
vaihtuvat tiuhaan. Kenelläkään muulla, kuin meillä
perheen vanhemmilla, ei ole kokonaiskäsitystä
lapsen palveluista. Samoja liitteitä joutuu
toimittamaan samoille tahoille useaan kertaan.”
“Avun ja tuen saamiseksi on ohjattu vääriin
paikkoihin, perhettä on pompoteltu luukulta
toiselle, eri kunnan toimijat ovat eri mieltä, kenen
apua pitäisi tarjota tai onko tukea tarjolla
ollenkaan, jokaisen toimijan kanssa pitää
palaveroida aina erikseen ja samat asiat kertoa
aina uudestaan ja uudestaan, lomakkeita ja
kyselyitä pitää täyttää jokaista toimijaa varten aina
uudestaan, hyvää tarkoittava pk-kuraattori ei
löydä kunnasta oikeaa tukea tarjoavaa tahoa.”
Usea vanhempi mainitsee vastauksessaan yhden
tahon tai henkilön, jolta on saanut todella hyvin
tukea ja tietoa palveluiden ja tukien piiriin
hakeutumiseen. Esimerkiksi erilaiset terapeutit ja
kuntoutusmuodot on koettu tehokkaiksi väyliksi
tiedon ja avun saantiin. Tämä osoittaa omalta
osaltaan kuntoutuksen merkityksen. Vastauksissa
tulee esiin, miten yksikin palvelumuoto voi olla
merkittävä perheen tilanteen helpottamiseksi.
Yksi ihminen voi olla tärkeä väylä muiden
tukipalveluiden
saamiseksi
tai
perheen
voimavarojen tukemiseksi.
“Eniten apua/tietoa ollaan saatu lasten
kuulokeskuksen ammattilaisilta ja lapsen
kuntoutusohjaajalta.”
“Foniatrian poliklinikalta sain aikoinaan hyvät
ohjeet terapioiden ja vammaistuen hakuun.”
“Entisen hoitotahon sosiaalityöntekijä ohjasi tuen
ja palveluiden pariin kattavasti sekä auttoi
konkreettisesti
tuen
hakemisessa,
mm.
vammaistuki- ja kuntoutushakemusten kanssa.”
“Sopeutumisvalmennuskurssilla käytiin kattavasti
läpi sosiaaliturvajärjestelmää sekä lapseni
tilannetta koskevia lakeja.”

21

“Sopeutumisvalmennuskursseilta sai paljon hyvää
tietoa ja ohjeita tukien hakuun.”

“Vammaispalveluista
saamatta sitä.”

Moni vanhemmista on kokenut, että tuen
saannissa on kestänyt kauan, jopa vuosia, tai avun
saamiseksi on pitänyt tehdä valtavasti töitä.
Monesti apua on saatu vasta vanhemman oman
uupumisen ja terveydentilan romahtamisen
jälkeen.

“Aluksi jouduin hakemaan apua yksin. Se oli pitkä
ja todella aikaa vievä vuosi. Liian pitkään meni,
että sain yksin hakea apua, tämän jälkeen olimme
yli vuoden peruspalvelujen varassa ennen kuin
saimme erikoissairaanhoidon palveluja. Koko
prosessi oli todella uuvuttava ja kulutti perheeni ja
itseni voimavarat.”

“Meni vuosia ennen kuin sain pojalle apua, oma
aktiivisuus ja vaatiminen vasta toi apua ja siihen
meni vuosia.”

haettiin

vuosia

apua

“Avuista ja tuista ei kerrota missään. Apuja
myönnetään vähän tai ei ollenkaan. Huoltajan
pitää menettää oma terveys ensin ennen kuin
apuja saa. Se on todella väärin.”

Kokemuksia neuvolasta, varhaiskasvatuksesta ja koulusta saadusta tuesta
Kokemukset neuvolan kautta saadusta avusta
vaihtelivat. Osa vanhemmista on saanut tukea
neuvolasta erittäin hyvin, osa taas kokee, ettei
neuvolassa ole ollut riittävästi osaamista
erityislapsiin liittyen. Vanhempien kokemuksissa

nousi esiin, miten neuvola oli mahdollistanut
lapsen tutkimuksiin pääsyn ja sitä kautta
käynnistänyt avun saamisen. Neuvolasta oli saatu
myös
tukea
uupumukseen
ja
keinoja
kuormittuneisuuden helpottamiseksi.

“Ensimmäisenä saimme tukea päiväkodista, mikä on ollut valtava siunaus ja
asioiden alulle paneva voima. Ison päiväkodin oma-aikuisen tietotaito ja
asioissa neuvominen on ollut meille iso apu, koska lapsen erityistarpeet
yllättivät meidät ja kaikki aiheeseen liittyvä oli meille täysin uutta.”
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“Hyvät
kokemukset
eteenpäin.”

neuvolasta,

ohjattu

“Eskarista saatiin heti alkuun hyvin ohjeistusta,
sillä heillä on kokemusta muista lapsista, joilla on
adhd.”

“Neuvolasta
perhetyöntekijän
tuki
parin
kuukauden ajan pahimmassa univelkavaiheessa
oli huomattava.”

“Päiväkodissa aikuiset ovat olleet hyvin
ymmärtäväisiä ja yhteistyö heidän kanssaan toimii
mainiosti.”

“Lapsemme
ovat
ohjautuneet
nopeasti
jatkotutkimuksiin neuvolan kautta yliopistolliseen
sairaalaan.”
“Neuvolan ammattitaitoisuus aloitti koko
prosessin aikoinaan, ja tieto/tuki oli tarvittavaa.”
“Huonoista kokemuksista on mainittava neuvola,
joka ei nähnyt lapsessa mitään poikkeavaa.”
“Neuvolasta ei ole mitään hyötyä -- Neuvolassa ei
tiedetty,
että
adhd
lapsi
voi
saada
toimintaterapiaa.”
“Neuvolan osaaminen ja ymmärrys erityislapsen
tarpeista oli heikko.”
Varhaiskasvatuksesta
saatu
apu
vaihteli
vastauksissa paljonkin. Osa kokee, ettei ole saanut
sieltä mitään tukea, ja osa taas on saanut
varhaiskasvatuksen kautta koko diagnoosi- ja
tukiprosessin käyntiin, ja on hyvin tyytyväinen
saamaansa tukeen. Osa vanhemmista oli saanut
päiväkodin kautta ymmärrystä niin lapsen
haasteisiin kuin tukea koko perheen jaksamiseen
jo varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisevästi.
Päiväkoti rytmittää usean perheen arkea, joten
sen sujuminen ja toimiva yhteistyö henkilökunnan
kanssa nousee esiin vastauksissa. Henkilökunnan
riittävä määrä, osaaminen ja suhtautuminen
erityistarpeiden ymmärtämiseen sekä tukemiseen
mainittiin tärkeänä asiana päiväkotipäivien
sujumisen mahdollistajana.
“Lapsen haasteet otettiin vakavasti päiväkodissa ja
neuvolan ja päiväkodin yhteisellä tuella pääsimme
tutkimuksiin.”

“Päiväkodilla ei ole osaamista eikä resursseja
tukea lasta oikealla tavalla ja erityisopettajia ei
saada.”
“Päiväkodissa ja eskarissa ei ole ollut kunnollista
asiantuntemusta ja tukea koskaan vaikka siitä on
lääkärin lausunto ollut aina olemassa.”
“Päiväkodista saamamme tuki oli kaksijakoista.
Siellä kyllä pidettiin mielellään palavereja, mutta
arjessa ne eivät näkyneet. Lapseni erityistarpeita
ei otettu huomioon. Kun hän sitten oireili, vastuu
sälytettiin meille vanhemmille. Jouduimme
mieheni kanssa keskeyttämään useita kertoja
työpäivämme, koska päiväkodissa ei pärjätty
lapsemme kanssa, ja meidän piti hakea lapsi
kotiin.”
“Psykologin tapaamisten jälkeen lapseni pääsi
päiväkodissa
pienennettyyn
ryhmään
tukitoimena. Tämä tuki on kuitenkin todettu
riittämättömäksi ja vasta lastensuojelun tultua
mukaan kuvioon omasta pyynnöstäni päiväkoti on
aktivoitunut hakemaan lapselleni avustajaa.”
Vanhempien vastaukset koulusta saadusta tuesta
noudattivat päiväkodin linjaa kokemusten
vaihdellessa. Osa vanhemmista oli kokenut, ettei
koululla ole tarpeeksi resursseja tukea lapsia
koulupäivien aikana. Esimerkiksi liian suuret
ryhmäkoot ja erityisen tuen tarpeiden
huomioimisen ymmärryksen puute mainittiin
lapsen koulupäivien sujumista hankaloittavina
tekijöinä.
Kokemuksissa mainittiin myös koulun osaava
henkilökunta, joka on esimerkiksi osannut opastaa
niin lapsen kuin koko perheen tuen tarpeissa ja
auttanut sopivien tukipalveluiden löytämisessä.
Pienryhmään tai erityisopetukseen pääsy nähtiin
vastauksissa tärkeänä lapsen koulutietä tukevana
tekijänä. Vastauksissa kerrottiin myös, miten
kouluissa oli osattu nostaa lapsen vahvuudet esiin.
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Vanhempien kokemusten mukaan on tärkeää,
että koulussa on tarpeeksi henkilökuntaa, joka
ymmärtää erityisen tuen tarpeita ja keinoja, joilla
mahdollistaa
koulupäivien
sujuminen
ja
toimintojen
mukauttaminen
haasteista
huolimatta.
“Kouluterveydenhoitaja ja lääkäri ollut hyvä tuki.”
“Koululta on autettu, että ollaan päästy lasten
psykiatriselle polille tutkimuksiin. Sairaalakoulu oli
väliaikaisena tukena ennen kuin sai pysyvän
paikan erityiskoululta.”
“Koulu näkee lapseni samalla tavoin kuin minä ja
he tekevät kaikkensa, että asiat hoituu lapselleni
hyvin.”
“Kouluterveydenhoitaja
ja
erityisopettaja
tiimeineen ovat ainoat, jotka ovat tuntuneet
kantavan huolta sekä nuoren että perheen
jaksamisesta.”
“Kouluissa on ollut osaava henkilökunta. On
asioita, joista ei itse tiedä mitään, esim. tyttäreni
sai tukihenkilön kun koulusta sellaisesta
mahdollisuudesta kerrottiin.”
“Koulussa kuunneltiin ja huomioitiin lapsen
tarpeita ja hän saa opetusta omassa luokassa,
jossa opettaja on saanut esille lapsen vahvuudet.”

“Lapsi käy erityiskoulua ja sitä kautta on saatu
hyvää apua ja tukea.”
“Nyt ammattikoulun aloittaessa tuki on tullut
lapselle automaattisesti.”
“Koulumaailmassa tuen tarpeita ei tunnisteta niin
pitkään, kun niistä kertoo vanhempi. Vaaditaan
erikoislääkäri kertomaan samat asiat, jotta saa
koulun tukitoimet kuntoon.”
“Jos lapsella ei todeta selkeää vammaa/haastetta
on hän ongelma tavallisessa peruskoulussa -erityisluokalle "jouduttuaan" tukea ja ymmärrystä
alkoi löytyä ja koulupolku sai positiivisen
suunnan.”
“Koulussa opettajilla ei ole resursseja, taitoja, eikä
jaksamista ymmärtää erityistä lasta. On surullista,
että ryhmäkoot vain suurenevat. Näin ollen on
turha ihmetellä miksi lapset oireilevat.”
“Koulun tuki on usein vain paperilla eikä toteudu
käytännössä resurssipulan vuoksi.”
“Koulussa ei ole riittävästi osaamista ja
ymmärrystä.
Lukuisista
keskusteluista
ja
verkostotapaamisista huolimatta tukitoimet
unohtuvat, koska lapsi sinnittelee koulupäivän
ajan eikä näytä kuormitustaan. Se purkautuu
sitten kotona ja näkyy mm. raivokohtauksina,
pelkoina ja unettomuutena.”

Kokemuksia vertaistuesta
Moni vanhempi kokee, että vertaistuki on paras
tuki, sieltä saa käytännön neuvoja ja vinkkejä,
mistä ja millaista tukea voi hakea. Vertaistukea on
saatu pääosin sosiaalisen median ryhmistä,
samassa tilanteessa olevilta tuttavilta, ystäviltä,
kuntoutusjaksoilta
ja
sopeutumisvalmennuksesta.

“Ehdottomasti parhaan tuen ja avun olen saanut
somen vertaistukiryhmistä - ja tämä on kyllä
käsittämätöntä,
kun
eletään
kuitenkin
hyvinvointiyhteiskunnassa.”

“En ole saanut muualta kuin vertaistukiryhmästä
tietoa ja neuvoja.”

“Vertaistuki on luotettavin tukimuoto ja ainut
täysin perheen puolella oleva.”

“Hyvä tuki on saatu myös samassa tilanteessa
olevilta, he ovat jakaneet tietoa mitä voi vaatia ja
miten asiat menee.”

“Sopeutumisvalmennukset parhaita -- Sieltä sai
ohjausta ja tukea niin henkilökunnalta, kun
vertaistukena muilta vanhemmilta.”

“Somen
vertaistukirymät
ovat
kalliimmat tiedon levityksessä.”

kultaakin
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“Usein tuntuu, että itse täytyy selvittää kaikki ja
vertaistuki on paras tietolähde.”

“Kansainvälisestä
harvinaissairasyhdistyksesta
saatu ensitieto, hoitovinkit, samoin kuin
kotimaasta saatu vertaistuki toisilta vanhemmilta
on ollut hyvin tärkeää.”

Erityislasten vanhempien kokemuksia työllisyydestä
Kokoaikaisessa palkkatyössä oli 44,7 % vastaajista.
Osa-aikaisessa palkkatyössä oli 22,1 %, ja 2,4 %
pätkätyössä. Yrittäjiä joukosta oli 7,7 %.
Vastaajista 12 % oli työttömänä työnhakijana,
11,4 % opiskelijana, ja 2,4 % perhevapaalla
työsuhteesta. Kotona lapsen tai lasten kanssa
ilman voimassaolevaa työsuhdetta oli 10,3 %
vastaajista.

Työllisyystilanne

kotiin lapsen kanssa. Omaishoidon tuen saajista
useampi tekee osa-aikatyötä, todennäköisesti
siksi, että taloudellinen tuki mahdollistaa sen
ilman, että perheen taloustilanne heikentyy
oleellisesti verrattuna kokoaikaiseen työhön.
Heiltä, jotka eivät ole tällä hetkellä työelämässä,
kysyttiin kuinka kauan he ovat olleet poissa
työelämästä yhtäjaksoisesti. Alle 6 kuukautta pois
työelämästä on ollut 18,3 % vastaajista, 6-12
kuukautta 10,8 %, 1-2 vuotta 12,9 %, 2-5 vuotta
23,7 %, 5-10 vuotta 15,9 % ja kauemmin kuin 10
vuotta 11,6 %. Päätoimisia opiskelijoita vastaajista
oli 6,7 %.

Kauanko olet ollut poissa työelämästä
yhtäjaksoisesti?
Virallisena
omaishoitajana
toimivia
eli
sopimusomaishoitajia oli vastaajista 26,2 %.
Sopimusomaishoitajista (239 vastaajaa) 30,1 % oli
kokoaikatyössä, 27,2 % osa-aikatyössä, 15,1 %
opiskelijana, 13,4 % kotona lapsen tai lasten
kanssa ilman voimassaolevaa työsuhdetta, 11,3 %
työttömänä työnhakijana, 2,5 % pätkätyössä ja
2,1 % perhevapaalla työsuhteesta. Vastauksista
voidaan päätellä, ettei omaishoidon tuen saanti
tarkoita sitä, että sen turvin jäädään kokoaikaisesti

Halu työskennellä
Kun työelämän ulkopuolella olevilta vanhemmilta
kysyttiin, haluaisivatko he työllistyä, 44,2 % kertoi
haluavansa työllistyä osa-aikaisesti, 38,6 %
kokoaikaisesti, 9,9 % keikkaluontoisesti, ja 7,3 % ei
lainkaan.

Haluaisitko

työllistyä?
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54 % sanoi olevansa valmis työllistymään
myöhemmin tulevaisuudessa, ja 40 % nyt heti.

Millaista

työtä

voit

tehdä?

Milloin olisit valmis työllistymään?

Vastaajista 76 % kokee voivansa tehdä
erityislapsiperheen vanhempana osa-aikaista
työtä, 32,8 % kokoaikaista työtä, 32,8 %
keikkatyötä, ja 15,7 % yrittäjyyttä. 5,6 %
vastaajista kertoo voivansa tehdä vuorotyötä.
14,4 % vastaajista on sitä mieltä, ettei työnteko
erityislapsiperheen vanhemman tämänhetkisessä
tilanteessa onnistuisi lainkaan.

Erityislasten vanhemmilla on siis kova halu
työllistyä ja pysyä työelämässä, ja he kokevat, että
työssäkäynti on mahdollista sovittaa myös
erityislapsiperheen vanhemman elämään. Halu
olla mukana työelämässä tulee esille voimakkaasti
vastauksissa, joita he kirjoittivat, kun kysyttiin,
mikä heitä innostaa työssä.
Erityislasten vanhemmat kertoivat avoimissa
vastauksissa asioista, jotka innostavat heitä
työssään. Iso osa vastaajista, 46,6 %, tuntee
innostusta työnkuvasta. Työn merkityksellisyys,
mielekkyys,
monipuolisuus,
kehittämisen
mahdollisuudet, oma ala ja koulutusta vastaava
työ sekä toisten auttaminen toistuivat paljon
työnkuvan
innostamisesta
kertovissa
vastauksissa.
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“Vastapainoa rankalle kotiarjelle. Ajatukset täysin
eri asioissa kuin erityislapsen arjessa. Työni on
henkireikä.”
“Alaisten kehittäminen, yhteishenki, fyysinen työ,
jossa saa haastaa itseään ja tylsää päivää ei ole.”
“Asiantuntijatasoisesta työstä kun on kyse, niin
työn mielenkiintoinen sisältö. Se, että saa kehittää
uusia teknologisia ratkaisuja ja luoda jotain uutta
jota ennen ei ole ollut olemassa.”

26,9 % vanhemmista kertoi nauttivansa töissä
omasta ajasta lapsiperhearjen vastapainona sekä
eri roolista kuin kotona. Töissä saa olla oma
itsensä,
saa
mahdollisuuden
kehittää
osaamistaan, voi suunnata ajatuksensa täysin eri
asioihin kuin kotiarjessa, ja voi kokea olevansa
muutakin kuin erityislapsen vanhempi.

“Nykyinen
työpaikka
on
juuri
minun
ammattitaitoon perustuvaa. Saan auttaa muita
ihmisiä.”

“Aikuisten ihmisten tapaaminen ja juttelu muista
kuin kodin asioista, parhaimmillaan oman
sosiaalisen paikan ja viitekehyksen löytäminen.”

“Inspiroiva työnsisältö ja työ, jolla on merkitystä
asiakkaille.”
“Kun nään siivojana käden jälkeni.”

“Mahdollisuus olla jotain muuta kuin äiti, keskittyä
omaan mielenkiinnon kohteeseen, saada
arvostusta osaamisesta, sosiaaliset suhteet (jotka
ovat karsiutuneet muusta elämästä).”

“Mahdollisuus vaikuttaa.”

“Hengähdystauko kotiarjesta.”

“Monipuolinen työ ja asiakastapaamiset.”

“Omat arjen haasteet katkeaa aina hetkeksi töissä.
Saa niistä ajatuksista ja toimista hieman vapaata.
Vastapainoa haastavaan arkeen.”

“Mielenkiintoiset
asiakkaat.”

työtehtävät

ja

innostavat

“Saan tehdä ajatustyötä, kohdata ihmisiä ja koen
tekeväni merkityksellistä työtä.”

“Pääsee ajattelemaan jotain ihan muuta. Kun olin
lasten kanssa kotona, koin toisinaan, etten ole
edes olemassa. Ehkä minulla on voimakas
työidentiteetti, mutta töissä minä saan olla
olemassa.”
“Pääsy hetkeksi ”normaaliin aikuisten elämään”
jossa ei tarvitse miettiä lapsen tarpeita.”
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“Erityisesti oman työyhteisön tuki ja sen tuomat uudet sosiaaliset
suhteet. Koen merkityksellisyyttä. Töissä voin olla vapaammin oma
itseni, kotona tai vammaispalveluiden silmissä tunnen olevani vain
erityislapsen äiti ilman muita roolien ulottuvuuksia.”
“Ihmisten parissa työskentely.”

“Se antaa vastapainoa, muuten olisi päänuppi
hajonnut jo aikoja sitten. Mitä enemmän kotona
on toiminnanohjaus, motoriikka, sosiaalisia
haasteita, sitä enemmän olen tarvinnut haasteita
töissä.”
“Työ on tärkeää, en ole kokonainen ihminen jollen
kävisi töissä.”
Vastaajista 23,8 % kertoi työyhteisön,
työkavereiden tai hyvän esimiehen tuovan
innostusta työhön. Jos lasketaan mukaan
vastaukset, joissa kerrottiin innostusta tuovan
asiakkaat tai ylipäätään ihmiset, aikuiskontaktit ja
sosiaaliset suhteet, prosenttiluku nousee 39,8 %.

“Sosiaalinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus
ihmisten kanssa.”
Vastaajat kertoivat innostuvansa myös itsensä
haastamisesta,
uuden
oppimisesta,
kehittymisestä, onnistumisen kokemuksista sekä
tunteesta, että on hyvä jossain. 22,4 % vastaajista
mainitsi vähintään jonkin näistä innostuksen
lähteenä työssään.
“Ammattitaidon kehittyminen joka päivä.”
“Itseni kehittäminen”
“Uuden oppiminen.”

“Hyvä työyhteisön ilmapiiri.”

“Uuden oppiminen, mielekäs ja haastava työ.”

“Ihanat ja innostavat työkaverit.”

“Haasteet ja onnistuminen.”

“Ihanat työkaverit ja esimies.”

“Onnistumisen kokemukset.”

“Asiakkaat ja kohtaamiset heidän kanssa ovat
parasta.”

“Onnistumisen
kokemukset
asiakkaiden kanssa”

haastavien

“Koen onnistumisia, sopivasti haasteita, itsensä
kehittäminen ja uralla eteneminen.”

28

“Se, että tiedän olevani hyvä työssäni.”
11,8 % vanhemmista mainitsi palkan erittäin
tärkeänä työntekoon innostavana tekijänä.

16 vastaajaa, 3,1 %, kertoi, ettei työssä innosta
mikään, työtä on vain pakko tehdä.
“Ei mikään. Pakko tehdä tätä työtä työaikojen
takia.”

“Ei tällä hetkellä oikein mikään. Ehkä raha.”
“No, suurin motiivi rehellisesti sanottuna tällä
hetkellä tulojen pysyvyys.”
“Lähinnä palkka, ettei tarvitsisi enää raha-asioista
murehtia kaiken muun päälle.”
“Palkka ja pakko pysyä työssä kiinni.”
“Se että on pakko saada rahaa elämiseen.”
“Se pienikin itse ansaittu raha.”

“Ei tällä hetkellä innosta juuri ollenkaan, mutta on
elinehto.”
“Minulla on työ, jossa saan olla luova ja kehittää
uutta jatkuvasti. Olen työssäni hyvä ja pienen
erikoisalan asiantuntija. Olen perhetilanteemme
vuoksi kuitenkin niin uupunut, että yhtään mikään
ei innosta minua työssäni.”
“Tällä hetkellä ei mikään. Ei ole enää iloa tehdä
työtäni, koska kuormitun jo ajatuksesta mitä
kaikkea tapahtuu kotona kun olen poissa.”

Kokemukset työllistymistä hankaloittavista tekijöistä
Vastaajia pyydettiin listaamaan asioita, jotka ovat
hankaloittaneet heidän työllistymistään. Arjen
haasteet nousivat esiin 80,6 % vastauksissa.
Lapsen terveydentila 70,8 % sekä oma
terveydentila 53,8 % olivat seuraavaksi yleisimmät
vastaukset. 42,6 % vastaajista kertoi, ettei ole
löytänyt työtä tai työpaikkaa, jonka voisi yhdistää
erityislapsiperheen arkeen, ja 37,7 % vastaajista ei

tiedä mistä saisi tukea arkeen, jotta voisi käydä
töissä. 17,8 % vastaajista kokee, että koulutuksen
puute tai sen päivitystarve ovat hankaloittaneet
heidän työllistymistään. Vastaajista 16,9 % ei ole
tullut valituksi hakemiinsa työpaikkoihin, ja 3 % ei
tiedä mistä tai miten hakea työtä. 5,7 % vastaajista
kertoo, ettei mikään näistä ole hankaloittanut
hänen työllistymistään.

Työelämästä pois jättäytymisen syyt
Vastaajista 38,2 % ei pohdi koskaan jättäytymistä
pois työelämästä, ja 38,2 % pohtii sitä hyvin
harvoin. 24,8 % miettii työelämästä jättäytymistä
melko usein, ja 6,8 % jatkuvasti. Vastaajat
kertoivat syitä siihen, miksi pohtivat jättäytyvänsä
työelämästä pois. Heistä 61 % kertoi olevansa niin
uupunut, ja 59,6 % työn ja arjen
yhteensovittamisen olevan niin haastavaa, että he
pohtivat työelämästä pois jättäytymistä. Joissakin
vastauksissa oli maininta siitä, että vanhempi
haluaa huolehtia lapsestaan mahdollisimman
hyvin, ja siksi työelämästä jättäytyminen on
mielessä. Muutamissa vastauksissa kerrottiin
myös huonosta omatunnosta, kun työhön ei pysty
keskittymään
täysin,
suoriutuminen
on

heikompaa, tulee helpommin virheitä ja
poissaolot kuormittavat työtovereita. Kun
työssään ei koe onnistumisia ja kehittymistä eikä
pysty siirtämään ajatuksiaan kotiarjesta työhön, ei
työssäkäynnistä varmastikaan nauti niin, että voisi
tuntea niitä työssä innostavia asioita, joista muut
vastaajat kertoivat.
“Jaksaminen, voimavarojen vähyys, arjen
haasteellisuus ja kuormittavuus, asioiden ja
aikataulujen yhteensovittaminen.”
“Kaikki lapsen hoitoon liittyvät käynnit ovat virkaaikana, joten omat tai miehen työpäivät katkeavat
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ja tunteja tehdään
viikonloppuisin.”

takaisin

iltaisin

ja

“Voimavarat eivät välillä tahdo riittää työn ja
perhe-elämän pyörittämiseen.”
“Vaativa työ ja lasten erityishaasteet uuvuttavat
minut.”
“Uupumus. Väsyttää pitää kaikkia palloja ilmassa.
Kuormitus on välillä niin kova, että tuntuu ettei
kestä.”
“En enää oikein jaksaisi käydä töissä, koska teen
tavallaan kahta työtä kokoaikaisesti: kotona
erityislapsen asioiden ja arjen sujumisen
mahdollistaminen, ohjaus ja valvonta on täyttä

työtä ilman korvausta. Sitten pitäisi vielä jaksaa
olla työntekijänä palkkatöissä. En palaudu
arjestani ollenkaan, eikä oikeaa lomaa ole ollut
vuosiin. Rahaa on jostain pakko saada, koska olen
perheen ainoa aikuinen. Ihminen ei loputtomiin
jaksa tämmöistä sirkusta.”
“En vaan jaksa enää pinnistellä. Lasten kanssa
toimimiseen jäisi enemmän voimavaroja, kun työ
ei veisi aikaa ja ajatuksia.”
“Yksinhuoltajuus ja erityislapsi yhdistettynä
heikkoon tukiverkkoon on liian raskas yhdistää
kokopäivätyöhön.”
“-- arjen haasteellisuus ja kuormittavuus, asioiden
ja aikataulujen yhteensovittaminen.”

“Arki on kohtuuttoman raskasta joka päivä. En ehdi
levätä koskaan.”

“Huono omatunto siitä, ettei pysty olemaan
lapselle läsnä, vaikka hän sitä tarvitsisi.”
“Kaikkialla odotetaan äidin voivan joustaa ja
hoitaa kaikki asiat virka-aikana: ei ole
palveluita/ratkaisuja mm. koulutaksiaikatauluihin,
aamuhoitoon yms.”
“Ei vaan tunnu vuorokauden tunnit riittävän
jokaisen asian hoitamiseen.”

“Jaksaminen
työssä
sekä
kotona,
riittämättömyyden tunne molemmissa.”
“Omat
poissaolot
kuormittavat
myös
työkavereita, joten välillä mietin kokonaan pois
jäämistä.”
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“Joudun jatkuvasti olemaan poissa töistä koska
lapsen kanssa ei pärjätä koulussa -- koen olevani
työnantajalle taakka.”

“Koska en voi hoitaa työtäni niin hyvin kuin mihin
pystyisin. Keskeytykset ja ajanrippeet, joita voin
käyttää työhön saa turhautumaan.”

Työpaikan tai alan vaihtamisen syyt
Työpaikan tai alan vaihtamista pohtii hyvin
harvoin 35,9 % vastaajista, ja melko usein 32,6 %.
18,7 % vastaajista ei pohdi koskaan työpaikan tai
alan vaihtamista, ja vastaavasti 12,7 % pohtii sitä
jatkuvasti. Syitä työpaikan tai alan vaihtamisen
pohtimiselle oli useita. 27,3 % vastaajista kertoi
ajankäytön haasteista; työn ja erityislapsen arjen
aikataulujen yhteensovittaminen on haasteellista,
vuorotyö tai epäsäännöllinen työaika pitäisi saada
muutettua säännölliseksi työajaksi tai työaikaa
pitäisi lyhentää. Vanhemmista 26,3 % kertoi
työpaikassa tai -tehtävässä olevan jotain sellaista,
joka saa pohtimaan työpaikan tai alan vaihtoa.
Näitä olivat muun muassa työpaikan ilmapiiri,
esihenkilö, joka ei ymmärrä erityislapsen
vanhemman jouston tarpeita tai uupumusta,
johtamisen ja / tai tuen puute, liikaa töitä
työaikaan nähden sekä liian haastava työ. 25 %
vanhemmista kertoi miettivänsä työpaikan tai alan
vaihtoa
uupumuksen,
väsymyksen,
kuormittavuuden tai voimavarojen puutteen
vuoksi. Omien haaveiden, urakehityksen,
kehittymismahdollisuuksien ja vaihtelun tarpeen
vuoksi työpaikan tai alan vaihtamista miettii 19,2
% vastaajista. Myös palkkaus on saanut vastaajat
pohtimaan työpaikan tai alan vaihtoa, 15 %
mainitsi nykyisen työn huonon palkkauksen syyksi,
tai jonkin toisen työn paremman palkan
kiinnostavaksi. Osa heistä haaveilee paremmasta
palkasta siksi, että voisi tehdä lyhyempää työaikaa
ilman, että tulot muuttuisivat nykyisestä.
“Ei johdu työpaikasta vaan työn ja perhe elämän
yhteensovittamisesta kokonaisuutena.”
“Erityislapsista
huolehtiminen
yhdistettynä
kokopäivätyöhön on erittäin hankalaa, vaikka
onkin hyvä, ymmärtävä ja joustava työnantaja.
Kaikki hoitotahon tai koulun palaverit ja asiat on
hoidettava työaikana.”

“Jotta olisi helpompi yhdistää työ ja meidän
elämäntilanteemme. Toivo siitä, että olisi
mahdollista löytää ala/työpaikka, jossa meidän
erityisarki
ja
työarki
olisi
helpommin
yhteensovitettavissa.”
“Haluaisin tehdä jotain missä joustavampi työaika
tai lyhennettyä työaikaa.”
“Vuorotyö kuormittaa liikaa. Työn ja arjen
yhteensovittaminen on haasteellista.”
“Säännöllisempi työaika olisi tarpeen.”
“Työtä, jossa voisi tehdä vielä lyhyempää
työpäivää. Tai jossa voisi itse päättää työajat, olisi
joustoa enemmän.”
“Ei ehdi tehdä töitä kunnolla, osa-aikaisena
käytännössä sama työmäärä pienemmillä
tunneilla.”
“Esimiehen takia.”
“Ymmärtämätön työnantaja.”
“Fyysisesti raskas työ.”
“Lyhyempi työmatka.”
“Johtamisen ja
työtehtävissä.”

tuen

puuttuminen

uusissa

“Työpaikan kiireestä ja muutoksista johtuvat
syyt.”
“Jatkuva stressi ja riittämättömyyden tunne
työssä, lähes jatkuva alimiehitys.”
“Työn kuormittavuus ja heikko joustavuus.”
“Välillä on tuntunut, ettei voimavarat riitä, kun on
ollut liikaa haasteita sekä kotona, että töissä.”
“Uupumus ja arjen kuormittavuus.“
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“Työajat, lähityöstä siirtyminen työhön, jonka voisi
toteuttaa osaksi etänä ja tämä puolestaan auttaisi
omaa jaksamistani sekä kotiarjen ja työn
yhteensovittamista.”
“Uupumuksen johdosta omat kognitiiviset taidot
ovat
niin
degeneroituneet,
ettei
aivotyöskentelystä
ja
muiden
ohjaamisesta/johtamisesta tule yksinkertaisesti
mitään.”
“Halu kokeilla jotain uutta.”
“Haluaisin opiskella ammatin, joka kiinnostaa
itseäni.”

“Työnkuva ei vastaa täysin koulutusta ja omaa
osaamista ei pääse täysin hyödyntämään.”
“Olen
opiskellut
itselleni
ylemmän
korkeakoulututkinnon
sosiaalialalla
ja
työskentelen olosuhteiden pakosta siivoojana.
Olisi mukavaa tehdä koulutusta vastaavaa työtä.”
“Haluan kehittyä ammatillisesti.”
“Parempi palkka.”

“Löytäisi sellaisen oman intohimo homman, missä
voisi toteuttaa haaveitaan.”
“Haluaisin työskennellä
vastaavalla alalla.”

omaa

“Tykkään työstäni, mutta
palkkaus eivät kohtaa.”

työolosuhteet

ja

koulutustani
“Paremmin palkattu työ, jossa voisi tehdä esim.
60% työaikaa.”

Kokemukset työllistymisen tai työssä pysymisen tukimuodoista
Vastaajilta kysyttiin, millaisia tukimuotoja he ovat
saaneet työllistymiseen tai työssä pysymiseen.
10,8 % vastaajista oli päässyt työkokeiluun ja 7,7 %
palkkatukityöhön. 6,2 % vanhemmista kertoi
osallistuneensa työnhakuvalmennukseen, ja 5,9 %

työvoimakoulutukseen. Vastaajista 5,7 % oli
tehnyt kuntouttavaa työtoimintaa, 4,7 % oli
osallistunut uravalmennukseen ja 2,1 % oli saanut
työhönvalmentajalta
tukea.
Avoimissa
vastauksissa oli lisäksi muutamia, jotka kertoivat
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käyneensä
Kelan
ammatillisen
kuntoutusselvityksen ja / tai kuntoutuksen. 72,2 %
vastaajista ei ollut saanut tai tarvinnut mitään
mainituista tukimuodoista.
Erityislasten vanhemmat voivat saada tukea myös
työyhteisöstään
perheen
ja
työn
yhteensovittamiseksi. 49,5 % vastaajista kertoi
saaneensa työtovereilta ja/tai esihenkilöltä
ymmärtämystä sekä joustavuutta, ja 46,1 %
joustoja työajan suunnitteluun ja toteutukseen.
Muutama
vanhempi
mainitsi
avoimissa
vastauksissa myös sen, että tekee keikkatyötä,
jolloin voi valita itse, milloin tekee töitä ja miten
paljon. Myös yrittäjyyden tuoma vapaus
työaikojen suunnitteluun tulee esille muutamissa
avoimissa vastauksissa. 25 % vanhemmista on
saanut yksittäisiä vapaapäiviä tarvittaessa, ja 19,5

% etätyömahdollisuuden. Vertaistukea on
työpaikalta saanut 12,4 % vastaajista, ja
lomarahavapaita 6,7 %. 24,1 % vastaajista kokee,
ettei ole saanut työpaikaltaan minkäänlaista tukea
perheen ja työn yhteensovittamiseksi.
“Keikkatyö eli itse valitsen työvuoroni.”
“Teen keikkaa ja valitsen sellaisia vuoroja, jotka
sopivat perheemme arkeen.”
“Yrittäjänä voin suunnitella omat työajat, mutta
asiakkaiden toiveet luo paineita.”
“Olen itse yrityksen omistajana mahdollistanut
nämä tuet itselleni ja myös muille yrityksessäni
työskenteleville.”

Ajatukset työllistymisen edistämisen keinoista
Vanhemmilta kysyttiin millaisia asioita he olisivat
valmiita tekemään työllistymisensä edistämiseksi.
70,3 % olisi valmis kouluttautumaan tai
opiskelemaan, 68,6 % vastaajista olisi valmis
ottamaan vastaan osa-aikaisen työn. 43,1 %
vastaajista olisi valmis vaihtamaan alaa, ja 30,6 %
työskentelemään oman alan ulkopuolella. 38 %
olisi valmis ottamaan vastaan keikkatyötä, 26,6 %
osallistumaan työkokeiluun, 25,1 % tekemään
palkkatukityötä ja 22,3 % vapaaehtoistyötä. 6,3 %
vastaajista ei olisi valmis tekemään mitään näistä
työllistymistä edistävistä toimista, esimerkiksi
oman uupumuksen vuoksi.
Vanhemmat kuvailivat avoimissa vastauksissa
ajatuksiaan
työllistymisensä
edistämiseksi.
Vastauksista nousee esiin halu ja motivaatio
työelämään, mikäli arki olisi sujuvampaa.
“En koe, että voin valita näistä mitään niin kauan
kuin lapsi vie kaikki voimavarat, ei pärjää täyttä
päivää eskarissa ja on illat niin kuormittunut, että
imee energiat myös vanhemmista. Jos lapsen oloa
pystyisi helpottamaan, niin olisin valmis
jatkamaan esim yrittäjänä, vaihtamaan alaa, kokotai osa-aikaiseen jne.”
“Periaatteessa mitä vaan kun tilanne on oikea.”

“Kyse ei vaan ole siitä, että mitä minä olen valmis
tekemään... Minähän se tässä olen, joka tekee
kaiken!”
“Työ joka vain muutaman tunnin 8-12 välillä.”
Vastauksissa mainittiin usein tarve löytää keinoja
oman
jaksamisen
parantamiseksi,
jotta
ansiotyöhön paluu onnistuisi.
“Sellaista, josta oikeasti saa korvauksen perheen
elannoksi, mutta joka ei syö perheeltä liikaa aikaa
eikä itseltä liikaa voimia. Esim. opettajuus (oma
ala) osa-aikaisenakin liian kuormittavaa.”
“Kuntoutusta itselleni.”
“Käymällä terapiassa ja työhönvalmentajalla.”

Vastaajilta kysyttiin myös millaiset asiat heidän
mielestään edistäisivät työllistymistä. 69,4 %
vastaajista oli sitä mieltä, että joustavammat
työpaikat voisivat edistää työllistymistä. 63,9 %
vastaajista kokee, että tukipalvelut arjessa
auttaisivat.
Lapsen
terveydentilan
tai
toimintakyvyn muutokset helpottaisivat 60,3 %
työllistymistä,
ja
oman
terveydentilan
kohentuminen 45 %. Omien voimavarojen ja
osaamisen tunnistaminen edistäisi työllistymistä
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38,6 % vastaajista mielestä. 39,4 % kokee, että
sujuvammat arjen rutiinit auttaisivat. Koulutus tai
opiskelu edistäisi työllistymistä 31,7 % mielestä, ja
11,9 % kaipaisi tukea työnhakuun. Lisäksi 6,7 %
vastaajista kokee, että puolison terveydentilan
kohentuminen auttaisi omassa työllistymisessä.

vanhemmalle. Kommenteista
onnistumisia opiskelun saralla.

löytyy

Useammassa kysymyksessä myös opiskelijat tai
opiskelua
suunnittelevat
ovat
kertoneet
haasteista
opiskelun
ja
arjen
yhteensovittamisessa. Erityisesti opiskeluun
liittyvä työharjoittelu on usein haasteellinen, sillä
sitä pitäisi pystyä tekemään kokoaikaisesti. Osaaikainen työharjoittelu voisi mahdollistaa
opiskelun myös niille, jotka eivät perhearjen
haasteiden
vuoksi
pysty
opiskelemaan
kokopäiväisesti. Myös etäopiskelu sekä joustavat
opiskeluajat
voisivat
tuoda
opiskelun
mahdolliseksi
useammalle
erityislapsen

“Opiskeluissa ei oikein tueta ja
työharjoitteluissa ei oikein ymmärretä.”

myös

“Alanvaihtoasiassa
ensikertalaisuuskiintiöiden
poistaminen ja muuntokoulutusten lisääminen,
sekä koulutuksiin pääsyn helpottuminen.”
samoin

“En voinut ensinnäkään suorittaa opintoja
loppuun. En halunnut alkaa lasta pompottamaan
eri hoitopaikkaan työharjoitteluiden aikaan, silloin
kun olisi pitänyt tehdä myös yötöitä.”

“Työharjoittelussa olen päässyt kokemaan, miten
työnantaja voi olla joustava ja miten asiat voi
sopia aina tarpeen ja tilanteen mukaan.“

“Opiskelu onnistuu onneksi etänä ja lapsen
kouluaikana.“

“Olen pudonnut päätoimisista opinnoista.
Yksilöllistä tukea ei ole saanut loppuopintoihin.”

“Joustavuus koulun työharjoittelussa, itsellä ei
mahdollista nyt täysipäiväisesti harjoitteluun.”

“Opiskelustakin olen haaveillut mutta sekin pitäisi
suorittaa paikan päällä reilun tunnin matkan
päässä joten olen joutunut senkin haaveen
unohtamaan ainakin toistaiseksi.”

“Koulun työharjoittelu osapäiväisenä, vaikka
pidemmän aikaa.“
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Erityislasten vanhempien kokemukset työyhteisöistä
Erityislasten vanhemmat kertoivat kyselyssä
erilaisia kokemuksiaan työyhteisöistä, joissa ovat
tai ovat olleet töissä. Kaikki lapsiperheiden
vanhemmat voivat varmasti samaistua ainakin
osaan heidän kokemuksistaan. Toisaalta kaikki
muutkin työikäiset omaishoitajat kuin erityislasten
vanhemmat voivat samaistua näihin kokemuksiin.
Perheystävälliset työpaikat ovatkin erittäin
houkuttelevia työpaikkoja vanhemmille, joilla
esimerkiksi on välillä lasten pakollisia menoja

työaikana, ja työyhteisöstä tarvitaan joustoa ja
ymmärtämystä tilanteeseen.
Perheystävällinen työpaikka tarkoittaa sitä, että
siellä otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet
ja niihin liittyvät tarpeet osana työntekoa ja
työpaikan käytäntöjä ja asenteita. Olennaisinta
perheystävällisyyden toteuttamisessa ovat hyvä
henkilöstöpolitiikka ja yhteisten pelisääntöjen
noudattaminen. Perheystävällisellä työpaikalla on
sovittu yhteisistä pelisäännöistä ja joustojen
mahdollisuuksista. Näistä myös tiedotetaan
aktiivisesti, ja niitä päivitetään ja kehitetään.
(Väestöliitto.)

Kokemukset empatian ja ymmärryksen puutteesta työyhteisössä
Erityislasten vanhempia pyydettiin kertomaan
huonoja kokemuksia työpaikoilta arjen ja työn
yhteensovittamisessa. Puutteita tai huonoja
kokemuksia
työnantajan
tai
työyhteisön
joustamisesta ja tukemisesta löytyi paljon.
Ymmärtämyksen puute esihenkilön ja työyhteisön
taholta
nousi
huonoissa
kokemuksissa
useimmiten
esille.
Ymmärtämättömyys
erityislapsiperheiden
arjesta
näyttäytyy
työyhteisöissä eri tavoin. Jos työn joustotarpeita ei
ymmärretä, ei niitä myöskään tarjota tai
pyynnöistä huolimatta välttämättä myönnetä.
Joustojen eväämisen lisäksi vanhemmat ovat
kokeneet muun muassa kateutta, arvostelua,
vähättelyä ja asiatonta palautetta. Osa on myös
kokenut, ettei työterveys ole ottanut tilannetta
tosissaan, eikä sieltä ole saanut edes
keskusteluapua.

“Ei ymmärretä arjen kuormittavuutta, ja sitä, että
lisästressi lisää vain kuormittumistani.”

“Jos olen joutunut olemaan pois, minua
mulkoillaan eikä puhuta moneen päivään. Ja
kerrotaan miten paljon stressiä minun poissaoloni
on kaikille aiheuttanut.”

“Alkuun
osa
työyhteisöstä
kyttäsi
menemisiämme: onko helpotukseni jossain
asiassa aiheellinen. Onko menot lapsesta johtuvia
jne.”

“Ei ole ymmärretty poissaoloja, erityislapsen
sairastaessa tai tutkimusjakson aikana.”

“Syyllistää, kun lähden sairaalaan palaveriiin.”

“Lapsen tilannetta on hankala selittää
ulkopuoliselle. Meidän arki ei kuulosta
ulkopuolisen korvaan niin kauhealta mitä se
todellisuudessa on. Muiden on hankala joustaa,
kun eivät tiedä millaista arkea me eletään.”
“Työyhteisössä ei ymmärretä erityislapsen
haasteita ja herkästi verrataan tavallisen lapsen
osaamiseen ja tarpeisiin.”
“Työyhteisössä työkaveri vähättelee perheemme
tilannetta. Vertaa omaishoitajuuttani omiin
kiireisiinsä, jotka ovat kuitenkin vapaaehtoisia.
Aivan kuin olisin jotenkin voinut valita perheemme
tilanteen ja sen että lapsi on vaikeavammainen.”
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“Paljon puhutaan selän takana pahaa. Kateutta
siitä, kun minä saan työvuorot ja lomat niin kuin
haluan.”
“Työkaverit
työajastani.”

ovat

kateellisia

“Kommentit siitä, miten työ tulisi hoitaa ja
keventää perhe- ja muuta elämää.”

joustavasta

“Ymmärtämättömyyys kokonaistilanteen suhteen
esimiestasolla ja painostaminen täysipäiväiseen
työhön,
vaikka
oma
selkäranka
on
katkeamispisteessä.”
“Olen kuullut, etten voisi opiskella, koska lapseni
erityistarpeet ja olen itsekäs, kun vien
opiskelupaikan joltakin, joka pystyy opiskella aina
kun
lukujärjestys
näin
sanoo.
Tämä
työharjoittelussa ja tätä vihjailtu myös koulun
suunnalta.”

“Jos olen ollut poissa työstä lapsen sairastamisen vuoksi sitä
ei ole katsottu hyvällä vaan ajateltu, ettei minun
työmotivaationi ole kunnossa.”

“Kyseenalaistettu vanhemmuus, ymmärryksen
puute kuntoutusten ja terapioiden kanssa - ne
nähdään lomana.”
“Entisessä työssäni en voinut sitoutua lapseni
kuntoutustoimiin eikä ymmärrystä ollut yhtään.”

“Kuntoutustutkimuksiin
olisi
saanut
olla
palkattomana pois (kelan erityishoitorahalla),
mutta työnantaja aina ehdotti, että vaihdan
työvuoroni
iltavuoroon
ja
tulisin
siis
kuntoutustutkimuspäivän
jälkeen
suoraan
iltavuoroon töihin. Sama, jos lapsi oli sairaalassa
(samassa jossa olin itse töissä), oletettiin että
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tulen illaksi työvuoroon. Pelkäsin, että minua
pidetään huonompana työntekijänä, koska
käyntejä oli valtavasti ja siksi suostuin tähän
vuosia.”
“Työterveyshuolto rajaa toimintansa vain työhön
liittyviin asioihin, eikä siellä saanut edes
keskustella
erityislapsesta
johtuvasta
kuormituksesta,
vain
työstä
johtuvasta
kuormituksesta. Pitäisi ymmärtää, että ihminen on
kokonaisuus ja eri lähteistä kertyvä kuormitus
kertyy samaan kasaan.”

Kokemukset jouston puutteesta työelämässä
Erilaiset työajan joustot tuovat paljon
mahdollisuuksia
arjen
ja
työn
yhteensovittamiseen. Niiden puute vastaavasti
jopa estää erityislapsen vanhempaa tekemästä
työtä.
Joissain
tehtävissä
joustojen
mahdollistaminen on ymmärrettävästi erittäin
haastavaa, mutta vastauksista on luettavissa
myös, että joissain tapauksissa joustamattomuus
johtuu vain edellä mainitusta ymmärtämyksen
puutteesta.
“Miehen työnantajan mukaan "ei ole heidän
ongelma ja asia järjestää työaikoja sopivaksi",
vaikka kyse olisi vain tunnin muutoksesta
työaikaan joinakin päivinä.”

“Yksi aikaisempi esimies oli sitä mieltä että minun
pitäisi ottaa mieluummin koko päivä vapaaksi,
kuin käydä hoitamassa lapsen lääkäriasia keskellä
päivää ja jatkaa työtä illasta, koska koki hankalaksi
etten ole työpaikalla koko hänen työpäivänsä ajan.
Sama esimies halusi rajoittaa voimakkaasti
etätöitä.”

vapaata

lapsen

Vaikka työajan lyhennys auttaisi montaa
erityislapsen vanhempaa yhdistämään arjen
haasteet työelämään, ei se aina toteudu heidän
toiveestaan. Tai jos työaikaa lyhennetään, ei
työtehtäviä vastanneiden kokemusten mukaan
välttämättä konkreettisesti vähennetä, niin että
ne ehtisi tehdä sovitulla lyhyemmällä työajalla.

monestikaan

saanut

“Edellinen työnantaja ei suostunut työajan
lyhennykseen.”

“Edellinen pomo ei nähnyt tarvetta työajan
järjestelyille, vaikka toin asian useasti esille.”
“En saanut palkatonta
tutkimusjakson ajaksi.”
“Työaikatoiveita
ei
työvuorolistoille läpi.”

“Työaikoja ei voi vaihdella vaan ne ovat mitä ovat.
Soittaminen työpäivän aikana haastavaa. Aamut
vaikeita, kun työaika ei jousta ja ei ole aamupäivä
kerhoja. Ei etätyömahdollisuutta.”

“Työvuoroja ei pystytty järjestämään niin, että
olisi mahdollista lähettää lapsi aamulla kouluun.
”Kaikki tekee samoja vuoroja” mentaliteetti vie
kaiken jouston pois riippumatta syystä miksi
joustoa tarvitsee. Esimies katsoi, mitkä hänen
mielestä olisi sopivat työvuorot minulle
kuulematta
mielipidettäni
ja
tietämättä
järjestelyitä millä arkea saisi helpotettua edes
hieman.”

“Kuntoutuksiin ei myönnetä vapaata, eikä
myöskään osittaista hoitovapaata, vaikka siihen
on lakisääteinen oikeus.”
“Olisin halunnut jatkaa lyhennettyä työviikkoa
oman jaksamisen tähden, mutta en saanut siihen
mahdollisuutta.”
“--halutessani vaihtaa työpaikkaa asia on
ongelma: osittainen hoitovapaa ei ole laissa
velvoittava ekojen 6kk aikana. Lisäksi uuden
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työnantajan kanssa asioista sopiminen ennenkuin
he tuntevat minut tuntuu vaikealta.”
“Sain 80% työajan pyytäessäni mutta tehtävistäni
ei lähtenyt mitään pois.”

“Ymmärtämättömyys kokonaistilanteen suhteen
esimiestasolla ja painostaminen täysipäiväiseen
työhön,
vaikka
oma
selkäranka
on
katkeamispisteessä.”

Kokemukset työsuhteen päättymisestä
Vastaajat ovat kokeneet tulleensa jopa
irtisanotuiksi
tai
heidän
määräaikaista
työsopimustaan
ei
ole
jatkettu
erityislapsiperhetilanteen
vuoksi.
Työhaastattelujen lopputulokseen tilanne on
heidän kokemuksensa mukaan voinut myös
vaikuttaa.
“Antamalla potkut, kun joustovara tuli umpeen.
Toisessa määräaikaista työsopimusta ei uusittu
koska työnantaja näki, ettei elämäntilanne ollut
hyvä äidin työntekoon.”

“Eräästä aiemmasta työpaikasta irtisanottiin
koeaikaan vedoten, kun pyysin 2 kuukauden
sisään kaksi palkatonta vapaata lapsen
sairaudenhoitoa varten. Ei kuulemma voi siellä
työskennellä jos säännöllisesti joutuu noin paljon
olemaan pois töistä.”
“Jäin pitkälle sairaslomalle lapsen voinnin
huonontuessa ja sinä aikana määräaikainen
työsopimukseni irtisanottiin.”

“Ei jatkettu määräaikaissopimusta.”

“Kyllä yleensä keskustelu jo töitä hakiessa
loppuu siihen, kun käy ilmi että minulla on
erityislapsi.”
“Olen saanut potkut koeajalla, koska lapset olivat
silloin pieniä ja koko ajan sairaina.”
“Työnantaja
on
painostanut
työpaikan
menettämisen uhalla 100 %:lle työajalle, vaikka
olen ollut osittaisella hoitovapaalla (joka on
lakisääteinen oikeus).“

“Olen kahdessa tai kolmessa työhaastattelussa
ottanut rehellisesti lapsen sairauden esille ja olen
nähnyt heti kättelyssä, ettei työpaikkaa heru siitä
syystä vaikkei sitä tietenkään suoraan sanota. ”

38

“Minua ei palkata töihin osa-aikaisena toistaiseksi
voimassa olevalla työsopimuksella. Kelpaan vain
sijaistamaan.”

Hyvät kokemukset työajan joustoista
Hyviä kokemuksia työnantajan tai työyhteisön
joustamisesta ja tukemisesta työn ja perheen
yhteensovittamisessa
löytyi
runsaasti.
Joustomahdollisuuksia ovat esimerkiksi liukuva tai
joustava työaika, työaikapankki, työvuorojen
suunnittelu ja vaihtaminen, palkattomat vapaat ja
vuosilomien sijoittelu oman tarpeen mukaan.
Osassa työpaikoista joustot kuuluvat kaikille
tasapuolisesti, mutta silti vanhemmat ovat
kokeneet ne erittäin positiivisesti. Osa on saanut
niin sanottuja erityisoikeuksia työajan joustoihin
muihin työntekijöihin nähden.
Joustava tai liukuva työaika vaikutti olevan
monelle vanhemmalle tärkein jousto, kun
erityislapsella on paljon erilaisia pakollisia menoja,
kuntoutuksia, palavereita ym. Usea vanhempi
mainitsi tulevansa aamuisin myöhemmin töihin,
jotta voi huolehtia lapset kouluun kun he eivät

“Saatiin sovittua työjat niin, että voin jatkaa
työssäkäyntiä.”

pärjää yksin kotona. Moni vastaajista myös
muistutti, että esimerkiksi keskellä päivää olevan
lapsen palaverin takia joustetut työtunnit on
tehtävä myös takaisin, ja se saattaa tarkoittaa
pitkiä työpäiviä tai esimerkiksi iltatöitä kun lapset
nukkuvat, ja verottaa omaa jaksamista.
“Ei mitenkään erityisesti, mutta työssäni on
liukuva työaika, ja päivän kulun pystyy aika hyvin
itse järjestämään, esim. lääkärikäynnit pystyy
hoitamaan keskellä päivää.”
“Aamuvuorojen aloitus hieman myöhemmin siten,
että saa lapset hoitoon.”
“Etätyömahdollisuus ja joustava työaika tukevat
arjessa suoriutumista.”

“Meillä on ylipäätään hyvin
joustavat päivittäiset työajat. Ei ole
tarvinnut pyytää erityisiä joustoja
vain itselleni, vaan olen pystynyt
hyödyntämään yleisiä käytäntöjä.”

“Sain tehdä 5:n päivän tuloksen 4:ssä päivässä ja
pitää 1 vapaapäivän viikossa.”
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“Olen --tehtaan työnjohtaja. Alaiset ymmärtää, jos
tulen myöhemmin ja hoidan työt aamuisin
etänä.”
“Joustava työaika, mahdollisuus palkattomaan
poissaoloon (esim. sairaalajaksojen aikana) ja
etätyömahdollisuus.”
“Olen saanut hyvin tukea työajan joustamisessa
esim.
kuntoutuskäyntien/lääkärin/terapian
käyntien sovittamiseksi työajalla.”
“Kuntoutusjaksot ja sopeutumisvalmennuskurssit
on aina järjestyneet. Toki ajat ovat olleet minulle
palkattomia, mutta kuitenkin.”
Vuorotyö onnistuu selkeästi paremmin silloin, kun
lapsi on varhaiskasvatuksessa. Tällöin voidaan
käyttää vuorohoitopäiväkotia. Kun lapsi menee
kouluun, vuorotyön kanssa tulee haasteita. Osa
vastaajista oli saanut neuvoteltua työnantajan
kanssa työvuorot siten, että erityislapsiperhearjen
yhdistäminen niihin onnistuu paremmin. Monessa
perheessä molemmat vanhemmat tekevät
vuorotyötä, jolloin työvuorojen suunnittelu on
erityisen tärkeää.

“Työni on vuorotyötä, koska olen yksin lasten
kanssa, on pyritty pitämään työvuorot
päivävuorossa. Kerran viikkoon yksi iltavuoro ja
noin kerran kuukauteen viikonloppuvuoro.”
“Kaksivuorotyö kolmivuoron sijaan.”
“Olen saanut sovittua työaikani vain kahteen
vuoroon.”
“Lapsi valvoo yöt, joten edeltävät esimiehet ovat
ymmärtäneet tämän ja olen tehnyt lähinnä
iltavuoroja.”
“Minulla on ollut oma räätälöity työvuorolista.“
“Työvuorojen suunnittelu itse, työkavereiden
jousto vuorojen vaihtamisen suhteen.”
“Työvuorojen alkua myöhästettiin, jotta ehtisin
saada lapset kouluun ja pääsisin sitten rauhassa
töihin. Tätä ennen olin jatkuvasti myöhässä lasten
haasteiden takia.”

Hyvät kokemukset etätyömahdollisuudesta
Etätyömahdollisuus voi myös tukea arjen
aikataulujen järjestelyä. Kun työmatkat jäävät
pois, voi esimerkiksi aamuisin olla paremmin aikaa
lähettää lapset kouluun. Vielä kun tähän
yhdistetään joustava työaika, voi työpäivän
tarvittaessa keskeyttää lasten palatessa koulusta,
ja jatkaa taas kun lapset ovat harrastuksissa tai
nukkumassa. Tai ylipäätään se, että vanhempi on
kotona, eikä lapsen tarvitse olla koulun jälkeen
yksin, voi tuoda turvallisuuden tunnetta
vanhemmalle, ja hän pystyy keskittymään
työhönsä paremmin kuin työpaikalla ollessaan.
Monelle etätyömahdollisuus on tullut vasta
koronapandemian myötä.

“Etätyömahdollisuus jos lapsi sairaana.”
“Koronan aiheuttama etätyöpakko on helpottanut
asioita, ei ole ollut tarvetta esim. työmatkoille.“
“Työnantaja tukee etätyöhön ja joustavasti
rakennettaviin työpäiviin, esim. osa etänä ja osa
toimistolla.”
“Voin esimerkiksi lähteä toimistolta lapsen asioille
ja tehdä illalla etänä päivän tunnit loppuun.”
“Työssäni helpottaa se, että voin tehdä 100%
etää.”

“Etätyö mahdollistaa erityislapsista huolehtimisen
esimerkiksi koulupäivän jälkeen.”
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Hyvät kokemukset lyhennetystä työajasta
Moni erityislapsen vanhempi tekee lyhennettyä
työaikaa. Työnantajan ei kaikissa tapauksissa ole
lain mukaan pakko myöntää lyhennettyä työaikaa,
mutta todella moni vastaajista kertoi työnantajan
joustaneen tässä. Myös väliaikaisia työajan
lyhennyksiä oli käytetty esimerkiksi tilanteen
pahentuessa kotona, ja jopa kokoaikaisia
työvapaita oli myönnetty, jolloin vanhempi voi olla
jonkin aikaa tiiviisti kotona, muttei menetä
työpaikkaansa. Myös työnantaja hyötyy tästä
järjestelystä, kun osaava työntekijä voi palata
takaisin töihin jonkin ajan kuluttua.

tehdä itse niin, että se on arjen pyörimisen
kannalta järkevää.”
“Osa-aikatyö niin, että työskentelen 5pv/vk,
lyhennetyllä työajalla.”
“Saan tehdä osa-aikaisesti (60%).”
“Sain työajan lyhennyksen, kun tarvitsin sitä.”
“Olen saanut tarpeen mukaan lyhennetyn työajan
jaksoja.”

“Kun lapset olivat pienempiä, sain tehdä 80 %
työaikaa.”

“Olen voinut vähentää tunteja aina tilanteen
pahentuessa ja nyt jättäytynyt väliaikaisesti
kokonaan töistä pois.”

“Lyhennetyn työajan tekeminen helpottaa paljon
arjen pyörittämistä. Voin itse valita milloin teen
lyhyemmän työpäivän/-päiviä ja työvuorot voin

“Saan tehdä edelleen osittaista työaikaa, vaikka
tämä ei enää pakollista työnantajan myöntää.”

Kokemukset muista keinoista työllisyyden tukemiseksi työpaikalla
Myös hyvin pieniltä kuulostavat asiat voivat tuoda
paljon
joustoa erityislapsen
vanhemman
työpäivään, kuten se, että henkilökohtaiseen
puhelimeen saa vastata työajalla. Tai kun lapsella
on hätä, koulusta tai päiväkodista soitetaan,
työpaikalla ymmärretään, että silloin on

lähdettävä. Ei tarvitse pelätä työpaikan
menettämistä, kun joutuu lähtemään kesken
työpäivän yllättäenkin.
“Saan pitää puhelinta töissä mukana.”

“Sairastumisia ja äkillisiä tilanteita ei tarvitse
jännittää, työnantaja suhtautuu hyvin ja olen saanut
tehdä etätöitä lasten lomaviikoilla kun itselle ei ollut
lomaa vielä kertynyt.“
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“Olen saanut kaiken tuen ja ymmärryksen
työpaikaltani. -- En ole koskaan joutunut
miettimään töissä, että lapsen asioiden
hoitaminen
(jopa
yllättäen)
nähtäisiin
negatiivisena. Tai uhkana saada potkut.”

“Saan pojan sairauspäivät palkallisena, vaikka on
yli 12v.”

Työnantajat ovat joustaneet myös lasten
sairastaessa. Vastaajat kertoivat saaneensa tehdä
etätöitä, tai olla jopa tilapäisellä hoitovapaalla
palkallisesti myös yli kymmenvuotiaiden lastensa
kanssa. Työntekijän oma työterveys on auttanut
myös muutamaa vanhempaa, sieltä on saanut
tukea ja neuvoja esimerkiksi osa-aikaisen työn
mahdollistamiseen.

“Työterveyslääkäri
ehdotti
osittaista
sairaspäiväraha järjestelyä. Tämän jälkeen on
mahdollista tehdä edelleen lyhennettyä viikkoa
omakustanteisesti.”

“Joskus on etätyö ollut mahdollista, jos lapsi on
ollut kipeä.”

“-- työterveyspalvelut/työnantajan tarjoamat
koulutus/etäseminaarit lapsiperhearkeen liittyen,
jossa asiantuntijaluennot ja vertaistukea työn ja
lapsiarjen yhteensovittamiseen.”

“Olen saanut olla yli 10 vuotiaan sairastuessa
kotona hänen kanssaan.”

Hyvät kokemukset empatiasta ja ymmärtämisestä työyhteisössä
Esihenkilöitä kehuttiin vastauksissa, kun kysyttiin
hyviä kokemuksia työyhteisön joustamisesta.
Esihenkilöiden
ymmärtämys
siitä,
että
erityislasten vanhemmat ovat välillä tiukoilla
ajankäytön ja jaksamisen suhteen, vaikuttaisi
olevan tärkeintä. Se, että esihenkilölle voi
avoimesti kertoa tilanteestaan, hän kuuntelee ja
on näin tukena, ja hänen kanssaan voi yhdessä
pohtia
ratkaisuja
työn
ja
perhearjen
yhteensovittamiseksi, on erittäin tärkeää.
Esihenkilöt ovat avainasemassa myös siinä, että
raskaassa arjen tilanteessa oleva vanhempi on
voinut keventää työnkuvaansa niin, että jaksaa
myös töissä.

“Esimiehen kanssa pystyy keskustelemaan asioista
ja hän osaa ajatella asioita työntekijän kannalta.”
“Esimies ymmärtää tilanteemme hyvin ja voin aina
neuvotella poissaoloista tarpeen mukaan.”
“Nykyinen esimies ymmärtää lasten asioiden
hoitamisen välttämättömyyden. Kunhan työt
tulee tehtyä niin se riittää.”
“Esihenkilöni on suhtautunut ymmärtäväisesti
poissaoloihin.”

“Kun olimme useasti sairaalan osastolla, pomo käski pitämään huolen
vain omasta ja lapsen hyvinvoinnista, eikä miettimään ollenkaan,
miten töissä pärjätään. Kohdalleni on sattunut ymmärtäväisiä pomoja,
toisaalta olen itse ollut avoin koko työyhteisössä siitä, että itselläni on
vammainen pitkäaikaissairas lapsi.”
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“Työyhteisössäni on vahva ymmärrys siihen, että
perhe on aina etusijalla. Esihenkilöstö tukee aina
kuuntelemalla ja pohtimalla yhdessä, kuinka työn
ja perheen saa sovitettua yhteen.”
“Työnkuvaani muutettiin sellaiseksi, mitä jaksan
paremmin.”
“Työnkuvani pohjautuu omiin voimavaroihini.”
Työkaverit ovat myös suuressa roolissa hyvien
kokemusten vastauksissa. Heidänkin kohdallaan
ymmärtämys tilanteeseen on tärkeintä, kuten
esihenkilöilläkin. Työkaverit tarjoavat tukeaan niin
henkisesti kuin fyysisestikin tuuraamalla ja
vaihtamalla tarvittaessa työvuoroja. Työkavereilta
on saatu myös neuvoja esimerkiksi erilaisten
tukien
hakemiseen
ja
vertaistukea
samankaltaisessa tilanteessa olevilta.

“Nykyisessä työpaikassa työkaverini tietävät, että
välillä minun pitää juosta vastaamaan puhelimeen
lapseni vuoksi ja vertaistukea on tullut erittäin
paljon muutamalta työkaverilta, joilla myös eri
ikäisiä erityislapsia.”
“Tsemppaavia viestejä työkavereilta.”
“Työkaverini jaksaa kuunnella huolia ja
murheitani. Ymmärtää ajoittaista uupumusta.”
“Raskaimpina päivinä työkaverit ja johto ovat
olleet lohduttavia ja tukeneet. Myös vertaistukea
on löytynyt työyhteisöstäni.”
“Työyhteisössä kaksi työkaveria, jonka seurassa
olen voinut ilmaista omaa kuormitusta, väsymystä
tai turhautumista. Se on auttanut.“

“Työkaverit ovat olleet ymmärtäväisiä.”

“Työkaverit ovat tukeneet neuvomalla mitä voisi
pyytää
työnantajalta
oman
arjen
helpottamiseen.”

“Työkaverit vaihtavat vuoroja minun kanssa jos on
jokin lääkärikäynti tai palaveri tulossa.”

“Työyhteisö on huippu ja antaa virtaa jaksamaan.”

“Olen voinut puhua tilanteestani muutaman
työtoverin kanssa.”

Erityislasten vanhempien toiveet työllistymisen tai työssä
pysymisen tukemiseen
Erilaiset tuki- ja joustomahdollisuudet ovat
suuressa roolissa työn ja erityislapsiperhearjen
yhteensovittamisessa. Vanhemmilta kysyttiin
millaista tukea he kokevat tarvitsevansa, jotta
voisivat työllistyä tai pysyä työelämässä. Suurin
osa, 64,9 %, kertoi tarvitsevansa joustoja työajan
suunnitteluun ja toteutukseen. 43,6 % kokee, että
palvelut kotiin tukisivat heidän työllisyyttään.
Etätyömahdollisuutta toivoo 39,2 % vastaajista, ja
yksittäisiä vapaapäiviä 38,3 %. Vanhemmista 31 %
kertoo tarvitsevansa apua erityislapsiperheen
joustotarpeiden sanoittamiseen työnantajalle ja /
tai työyhteisölle. Vertaistuesta kokisi hyötyvänsä
22,5 % vastaajista. 11,9 % tarvitsisi
lomarahavapaita työllisyyden tukemiseksi. 13 %
vastaajista ei koe tarvitsevansa apua työllisyyden

tukemiseksi, ja 4,7 % on sitä mieltä, etteivät nämä
tukimuodot auttaisi.

Millaista tukea tarvitsisit, jotta voisit
työllistyä tai pysyä työelämässä?
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Avoimissa vastauksissa mainittiin tarkempia
tarpeita, jotta työllistyminen onnistuisi. Näitä ovat
esimerkiksi:

“Kouluikäisten lasten aamu ja iltapäivähoito
silloin, kun lapsi tarvitsee aikuisen valvontaa,
mutta ei ole keva diagnoosia.”

“AP- ja IP-kerho, koulukyyti.”

“Pienryhmä (tuen tarpeet huomioiva)
aamu-, iltapäivä- ja loma-ajanhoito
lapselle!”

“Mahdollisuuden esim. että puheterapeutin
käynnit voisi järjestää päiväkodissa, jolloin
vanhempi ei joutuisi olemaan töistä pois.”
“Henkilökohtainen avustaja lapselle.”
“Kotiin tuotavaa apua, lomitusta.”
“Nepsy-osaavaa perhetyötä ja kotipalvelua.
Huonot kokemukset tavallisesta kotipalvelusta
nepsy-lapsen kanssa. Konkreettista käytännön
apua kotiin (ruoanlaitto, siivous), jotta
vanhemmat
saavat
levätä.
Edullisempaa
kotipalvelua.”
“Kuljetusapua.”, “Vapaa-ajan tukihenkilö.”
“Kuntoutusta lapsilleni, jotta voisin keskittyä
töihin enemmän kuten muut vanhemmat joilla on
samanikäisiä lapsia.”
“Lapselle terapiaa ja tukea koulunkäyntiin.”

“Kaikkien
verkostojen
tulisi
tarjota
etävastaanottomahdollisuuksia ja aikoja klo 16
jälkeenkin.”
“Koululaisella on yli 15 viikkoa lomaa vuodessa.
Kuka huolehtii hänestä kun olen töissä?”
“Koulun työharjoittelu osapäiväisenä, vaikka
pidemmän aikaa.”
“Mahdollisuus osa-aikaiseen työhön kohtuullisella
toimeentulolla.”
“Tukea
itselleni
omien
voimavarojen
tunnistamiseen ja arjen järjestämiseen.”
“Perheen huomioiminen lapsen hoidossa. Nyt
sairaala hoitaa ”vain” lasta, perheen pitäisi
sairaalan mukaan jatkaa vain normaalia elämää.
Miten? Psyykkinen tuki huoltajille/perheelle
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pitäisi kuulua osaksi hoitoa, koska se tukisi myös
erityislasta/nuorta. Ja auttaisi jaksamaan
paremmin myös työelämässä.”

Toiveet työhönvalmennukseen
Erilaisia
työhönvalmennuksia
on
tarjolla
esimerkiksi TE-toimiston kautta. Erityislasten
vanhemmilta kysyttiin, millaista tukea he
tarvitsisivat työtä etsiessä tai työpaikkaa tai alaa
vaihtaessa. Tarjolla olevat työhönvalmennukset
eivät tarjoa tukea kaikkiin haasteisiin, joita
erityislasten
vanhemmilla
on
työtai
opiskelupaikkaa etsiessään.
56,4 % vastaajista kertoi, että työtä etsiessä tai
työpaikkaa tai alaa vaihtaessa he tarvitsisivat
tukea omien voimavarojen tunnistamiseen ja
arjen järjestämiseen palveluiden avulla. 47,5 %
kokee
tarvitsevansa
tilanteessa
tukea
erityislapsiperheen
joustotarpeiden
sanoittamiseen työnantajalle ja / tai työyhteisölle.
Apua taloudellisen tilanteen selvittämiseen kokee
tarvitsevansa 30,7 % vastaajista. Oman osaamisen
tunnistamiseen ja sanoittamiseen tukea tarvitsisi
30,4 %, ja tukea sopivan alan valintaan 27,5 %.
20,8 % vastaajista kokisi hyötyvänsä työkokeilusta,
jotta näkisi onko kyseinen ala tai paikka oikea
hänelle, ja 20,5 % tarvitsee apua työpaikan
löytämiseen. 20,1 % vastaajista toivoo tukea
koulutustarpeiden
tunnistamiseen
ja
koulutuspaikan löytämiseen. Vanhemmista 11 %
kokee tarvitsevansa apua työnhaun asiakirjojen
laatimiseen
ja
työhaastatteluun
valmistautumiseen.

Millaista tukea
etsiessäsi?

tarvitsisit

työtä

Avoimissa vastauksissa kerrottiin lisäksi tarkempia
tukitarpeita.
“En ole koskaan tullut ajatelleeksi, että asian
suhteen olisi voinut joustoja jossain suhteessa
edes pyytää.”
“Aikuiskoulutuksen opintojenohjaus.”
“Sopivan koulutuksen löytäminen ja tukea siihen.”
“Tieto omista kouluttautumismahdollisuuksista
perheen talouden näkökulmasta. Mitkä ovat
realistiset vaihtoehdot kouluttautumiseen niin,
että perheen talous ei kaadu sillä välin.”
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“En ole ehkä itse ymmärtänyt kuin vasta
viime vuosina, että olen erityislapsen äiti
enkä ole osannut sanoittaa meidän
tilannetta työpaikalla ja pyytää muita
joustoja kuin lyhyempää työaikaa.”

“Paremmat opiskelijan tuet, että opintovapaa olisi
mahdollista taloudellisesti.”

“Työpaikan lapsiystävällisyyden kartoittaminen onko vain pelkkää sanahelinää…”

“Jos työkkärin kanssa pitäisi olla tekemisissä, niin
heitä ainakin pitäisi valistaa erityislapsiperheen
arjesta. Vastuussa oleva aikuinen ei välttämättä
pysty ollenkaan sellaiseen työelämään, jota
yhteiskunta odottaa.”

Suurin osa vastaajista, 59,2 %, toivoo
henkilökohtaista ohjausta. Luennot ja webinaarit
sopisivat 22,6 % vastaajista, luettava materiaali
21,2 % vastaajista, video tms. materiaali 13,1 %
vastaajista, ja 10,4 % toivoi ryhmäohjausta. 36,3 %
vastaajista oli sitä mieltä, että etätoteutus sopisi
heille, ja 21,2 % toivoi toteutusta paikan päällä.
36,1 % vanhemmista haluaisi tukea vain
tarvittaessa, ja 14,2 % säännöllisesti toistuvana.
Avoimissa vastauksissa tarkennettiin vastauksia
muun muassa näin:

“Kuntouttava työtoiminta.“
“Palkkatuki.”
“Työkokeilu vanhalle "osaamista vastaavalle"
alalle.”
“Oikeus
osa-aikatyöhön
hoitovapaaseen heti.”
“Työnohjaus omaishoitajille.”

/

osittaiseen

“Jotakin, joka auttaisi saamaan töitä, kun en pääse
edes työhaastatteluihin.”
“Riittävän pitkäkestoinen.”
“Samassa tilanteessa olevien
vanhempien ryhmäohjaus.”

erityislasten
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Tärkeimmät
perusteella

oivallukset

vanhempien

kokemusten

Mitä erityislapsen vanhempi voi itse tehdä?
1.

.
2.

Tunnista itsesi omaishoitajana - hae tukea ja apua
Vanhemmat kokevat usein olevansa vain äitejä ja isiä, jolloin voi tuntua vieraalta nimetä itsensä
omaishoitajaksi. Jos tunnistat olevasi vanhemman roolin lisäksi myös omaishoitajia, voit sanoittaa
avun tarpeensa paremmin ja saada omaishoitajalle kuuluvia tukimuotoja, muun muassa
omaishoidon tukea ja omaishoidon vapaita.

Kerro tilanteestasi työpaikalla, pyydä rohkeasti tukea ja neuvottele erilaisia
joustomahdollisuuksia
Selvitä mitkä ovat oikeutesi joustoihin.

3.
Pidä huolta omasta jaksamisestasi
Mikäli tunnet olevasi uupunut, hae ja ota vastaan apua ajoissa omien voimavarojesi vahvistamiseksi.
Tee asioita, jotka tuovat sinulle jaksamista ja voimavaroja.

4.

Hakeudu työhönvalmennukseen, jossa kartoitetaan koko perheen tilanne

5.
Muista, että sinulla on oikeus olla muutakin kuin vanhempi
On sallittua olla niin vanhemman kuin työntekijän roolissa sekä toivoa myös omaa aikaa.
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Mitä työnantaja ja työyhteisö voivat tehdä?
1.

Empatia ja ymmärtämys
Lisätkää tietämystänne siitä, millaisia eri tuen tarpeita perheissä voi olla ja mihin tilanteisiin
erityislasten vanhemmat voivat tarvita tukea. Osoittakaa, että arvostatte ja ymmärrätte vanhempia
eri tilanteissa. He eivät tahallaan ole poissa töistä esimerkiksi lapsen palaverien vuoksi.

.
2.

Erilaiset työajan joustot
Etätyöt, osa-aikaisuus - on olemassa ratkaisuja, joiden avulla työn järjestämistä voidaan mukauttaa
ja samalla pitää kiinni hyvistä työntekijöistä.

3.

Panostakaa koko työyhteisön hyvinvointiin konkreettisin, arkisin keinoin
Esimerkiksi rauhallisten taukojen mahdollistaminen, työtehtävien selkeys, vastuunjakojen
selkeyttäminen ja työnkuvan tarkennus tarvittaessa. Mitkä työtehtävät sujuvat kyseisessä tilanteessa
hyvin ja mitkä vaativat uudelleen järjestelyä. Pienilläkin kevennyksillä tai selkeämmillä vastuunjaoilla
voidaan helpottaa kaikkien kuormitusta ja näin parantaa työssä jaksamista.

4.
Tehkää työyhteisöstänne perheystävällinen työpaikka
Sen avulla voitte tukea vanhempien työhyvinvointia ja yleistä jaksamista. Tämä hyödyttää kaikkia
vanhempia, ei vain erityistä tukea tarvitsevien lasten läheisiä. Työpaikkailmoitusta laatiessa kertokaa
perheystävällisyydestä työpaikalla. Työikäisten arki sisältää usein työn lisäksi myös muita vastuita ja
velvollisuuksia, esimerkiksi omista lapsista tai iäkkäistä vanhemmista huolehtimista, ja he valitsevat
mieluummin perheystävällisen työpaikan.
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Mitä ammattilaiset voivat tehdä?
1.

Tarkastelkaa lapsen hyvinvointia ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti
Mihin asioihin voidaan vaikuttaa, jotta arki sujuisi paremmin. Mitä asioita voidaan tukea
ennaltaehkäisevästi ja oikea-aikaisesti.

2.
Ottakaa perheen tilanne huomioon kokonaisuutena
Millainen apu tukisi perheen arjen sujumista sekä jaksamista. Huomioikaa myös sisarusten ja
vanhempien oma jaksaminen.

3.

Suhtautukaa vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseen myönteisesti
Perheelle ja yhteiskunnalle muodostuvat kustannukset menetyistä palkkatuloista, verokertymästä ja
etuuksista ylittävät usein työssäkäyntiä mahdollistavien palveluiden kustannukset. Koko perheen
ennaltaehkäisevät palvelut ovat keino tukea vanhempien työssä pysymistä. Näiden palveluiden
kustannukset ovat pienempiä kuin myöhemmin tarvittavissa korjaavissa palveluissa tai jopa
pysyvässä työkyvyttömyydestä. (Owal Group, 2021.)

4.

Ei jätetä perheitä yksin
Panostakaa selkeään ohjaukseen ymmärrettävällä kielellä. Mikäli apua ei löydy teidän palveluista,
ohjatkaa perhe eteenpäin sinne, josta he saavat tukea tilanteeseen. Tuki- ja palvelumahdollisuuksista
kertominen ja hakemisessa opastaminen ennaltaehkäisevästi. Työntekijöiden lisäkouluttaminen
erityistarpeiden ymmärtämiseen ja tukemiseen.
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Lähteet:
Erityislasten omaishoitajuuden kustannukset. Vaikuttavuuslaskelma. 2021. Owal Group.
Perheystävällinen
työpaikka
-ohjelma.
Väestöliitto.
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Viitattu,

18.11.2021.
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