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Tässä tutkimuksessa tarkastelen vammaisuuden ja ikääntymisen suhdetta fyysisesti vammaisten
ikäihmisten elämäntarinoissaan niille antamien merkitysten kautta. Tutkimuksen tavoitteena on
vammaisten ikäihmisten äänen esiintuomisen kautta hahmottaa heidän sosiaalisen identiteettinsä
kerronnallista rakentumista. Tutkimuskysymykseni ovat: Millaisista elämäntapahtumista ja
kokemuksista vammaiset ikäihmiset elämäntarinoissaan kertovat ja miten? Millaisia merkityksiä
vammaisuus ja ikääntyminen tarinoissa saavat? Millaista ikääntyneen fyysisesti vammaisen
ikäihmisen identiteettiä tarinoiden avulla rakennetaan ja välitetään?

Tutkimukseni on osa vammaisuuden sekä ikääntymisen tutkimuksen kenttää ja ammentaa
teoreettisia ja metodologisia aineksia sosiaalisesta konstruktionismista ja narratiivisuudesta.
Tutkimusaineistoni koostuu 11 fyysisesti vammaisen ikäihmisen kertomuksesta, jotka on kirjoitettu
vastauksena Invalidiliiton jäsenlehdessä julkaistuun kirjoituspyyntöön. Nämä kertomukset olen
luokitellut elämäntarinoiksi niiden täyttäessä omakohtaisuuden, vertikaalisuuden ja
horisontaalisuuden kriteerit.

Narratiivisuus toimii tutkimuksessani teoreettisen viitekehyksen lisäksi myös analyysimenetelmänä
aineiston analyysiprosessini koostuessa kolmesta toisiaan täydentävästä osasta. Ensin olen
elämänkulullisen lukutavan avulla tarkastellut sitä, mitkä määrittyvät tarinoissa merkittäviksi
elämänvaiheiksi ja -tapahtumiksi. Toisekseen olen analysoinut sitä millaisia merkityksiä
vammaisuus ja ikääntyminen tarinoissa saavat sekä niille annettujen määrityksien kautta lukenut
aineistostani esiin kolme erilaista ikääntyneen fyysisesti vammaisen ihmisen sosiaalista
identiteettiä. Nämä identiteetit rakentuvat kerronnassa uhri-, sankari- ja selviytymistarinan avulla.

Fyysisesti vammaisten ikäihmisten elämäntarinoissa vammaisuutta jäsentää erilaisuus kouluun ja
työelämään liittyvässä kerronnassa, kun taas perhe-elämään ja eläkeläisenä elämiseen voidaan
liittää määreenä samanlaisuus. Fyysisesti vammaiset ihmiset määrittelevät tarinoissa itseään
suhteessa sekä terveisiin, että nuoriin. Elämäntarinoissa vammaisuus ja ikääntyminen kietoutuvat
yhteen jakaen samanlaisia merkityksiä. Tämän vuoksi kertomuksista on vaikea tulkita sitä, mitkä
tekijät liittyvät vammaisuuteen ja mitkä ikääntymiseen. Ikääntymisen voidaankin sanoa muuntavan
olemassa olevaa vammaa sekä lisäävän sen aiheuttamaa haittaa ja esimerkiksi kipua. Aineistossani
vammaisuuden ja ikääntymisen ongelmallinen suhde tulee esiin etenkin yksilön ja yhteiskunnan
määritelmien ristiriitaisuuden tai vastaamattomuuden kautta. Ikääntyneet fyysisesti vammaiset
ihmiset määrittelevät vammaisuuttaan ennen kaikkea yksilöllisen eli lääketieteellisen mallin
mukaisesti.
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elämänkulku



Sisällysluettelo
1. Johdanto .............................................................................................................................................................................................. 1

2. Tutkimuskohteena vammaisuus ........................................................................................................................................................... 5

2.1 Vammaisuuden tutkimus ja vammaistutkimus ............................................................................................................................. 6

2.2 Vammaisuuden määrittelyä .......................................................................................................................................................... 7

2.3 Vammaisuuden yksilöllinen ja sosiaalinen malli ........................................................................................................................ 12

2.4 Marginaalisuutta, poikkeavuutta, erilaisuutta? ........................................................................................................................... 16

3. Ikääntyminen ..................................................................................................................................................................................... 22

3.1 Vanhenemisen tutkiminen .......................................................................................................................................................... 23

3.2 Iän määrittelystä ......................................................................................................................................................................... 24

3.3 Sosiaalinen vanheneminen ......................................................................................................................................................... 26

3.4 Elämänkulullinen näkökulma ..................................................................................................................................................... 29

4. Teoreettinen viitekehys ...................................................................................................................................................................... 32

4.1 Todellisuuden sosiaalinen luonne ............................................................................................................................................... 32

4.2 Narratiivisuus ............................................................................................................................................................................. 35

4.2.1 Kertomusten luonteesta ja funktioista ..................................................................................................................................... 36

4.2.2 Elämäntarina oman elämän jäsentämisen ja hallinnan keinona ............................................................................................... 38

4.2.3 Kertomusten kontekstisidonnaisuus ........................................................................................................................................ 40

4.3 Kertoen rakentuva identiteetti .................................................................................................................................................... 42

4.3.1 Identiteetin monet määritelmät ................................................................................................................................................ 43

4.3.2 Sosiaalisesti rakennettu identiteetti ......................................................................................................................................... 45

4.3.3 Narratiivinen identiteetti .......................................................................................................................................................... 48

5. Tutkimuksen toteuttaminen ............................................................................................................................................................... 50

5.1 Aineiston esittely ........................................................................................................................................................................ 51

5.2 Aineiston analyysiprosessi ......................................................................................................................................................... 52

5.4 Eettisyyden pohdintaa ................................................................................................................................................................ 56

6. Analyysi ............................................................................................................................................................................................ 62

6.1 Fyysisesti vammaisten ikäihmisten elämänkulun jäsentyminen ................................................................................................. 63

6.2 Vammaisuus ja ikääntyminen elämäntarinoissa ......................................................................................................................... 78

6.2.1 Erilaisuus vammaisuutta määrittämässä .................................................................................................................................. 79

6.2.2 Vammaisuuden ja ikääntymisen yhteen kietoutuminen ........................................................................................................... 84

6.3 Fyysisesti vammaisen ikäihmisen kerrottu identiteetti ............................................................................................................... 89

6.3.1 "Pelkkää murhetta ja huolenaihetta" – Uhritarina.................................................................................................................... 91

6.3.2 "En anna periksi" – Sankaritarina ............................................................................................................................................ 94

6.3.3 "Vammaisena vahvojen käsivarsien varassa" – Selviytymistarina .......................................................................................... 96

7. Yhteenveto ja pohdinta ...................................................................................................................................................................... 98

7.1 Tulosten pohdintaa suhteessa aikaisempaan tutkimukseen ........................................................................................................ 98

7.2 Vammaisten ikäihmisten elämäntarinoiden erityisyys ............................................................................................................. 102

7.3 Vammaisuuden määrittelystä tulosten valossa ......................................................................................................................... 104

7.4 Tutkimusaineiston pohdintaa .................................................................................................................................................... 107

7.5 Tutkimustulosten sovellettavuus ja jatkotutkimusaiheet .......................................................................................................... 110

Lähteet ................................................................................................................................................................................................. 113

Liite 1 .................................................................................................................................................................................................. 123



1

1. Johdanto

Vammaisuus on tutkimusteema, jota on lähestytty useiden tieteenalojen näkökulmista käsin. Niin

vammaisuutta koskevia tutkimuksia kuin erilaisia selvityksiäkin lukiessaan tulee kuitenkin

havainneeksi, että vammaisuuden tarkastelu on painottunut ihmiselämän alkupuoliskoon.

Vammaisuutta tarkastellaan pitkälti lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuteen siirtymisen kautta.

Keskeisiä ja eri näkökulmista sekä erilaisin menetelmin lähestyttyjä vammaisteemaan liittyviä

tutkimusaiheita ovat olleet vammainen lapsi perheessä, kasvatukseen ja koulutukseen liittyvät

kysymykset sekä vammaisen ihmisen työelämään sijoittuminen. (mm. Walden 2006; Klem 2011.)

Sen sijaan keski-ikää lähestyvät ja etenkin jo ikääntyneet vammaiset ihmiset ja heidän ajatuksensa

ja kokemuksensa ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Viime vuosina on keskusteltu paljon väestön

ikääntymisestä ja vanhusten määrän kasvaessa myös vammaisten vanhusten määrä kasvaa. Näin

ollen myös vammaisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa tulisi tarkastelun laajentua koskemaan

koko ihmisen elämänkaarta ja kaiken ikäisiä vammaisia ihmisiä. Ikääntyneitä ei voida jättää

huomiotta myöskään vammaisuutta koskevassa tutkimuksessa.

Ikäihmisiä ei ole juurikaan huomioitu vammaisuutta koskevassa tutkimuksessa, mikä on

selitettävissä osittain vammaisuuden ja ikääntymisen problemaattisella suhteella. Vammaisuutta on

helpompi määritellä ja rajata tarkasteltaessa sitä suhteessa lapsuuteen tai lapsuuden kautta. Sen

sijaan ikääntyneitä vammaisia ihmisiä ei enää yhtä yksiselitteisesti määritellä vammaisiksi, mikä

näkyy myös esimerkiksi sosiaalipolitiikassa. Vammainen lapsi on erilainen ikätovereihinsa

verrattuna ja tämä erilaisuus nousee esiin aina uudelleen uusien kehitystehtävien ja elämänpiirin

laajentumisen myötä. Sisarukset, kaverit, päiväkoti ja kouluunmeno toistavat kaikki erilaisuuden

kokemusta. (Suokas 1992, 54–56, 121–124; myös. Teittinen 2000, 90–92.) Sen sijaan ikääntymisen

myötä vammainen ihminen alkaa entistä enemmän olla ikätovereidensa kaltainen. Iän myötä

sairaudet ja vaivat lisääntyvät, toimintakyky heikkenee ja ikätoveritkin ovat eläkkeellä. (Suokas

emt., 51, 60.) Näin ollen vammaisuus ei välttämättä enää aiempien elämänvaiheiden kaltaisesti

määrittele ihmistä. Lampisen (2007, 31) mukaan ikäihmisistä puhuttaessa pääpaino siirtyykin niin

sanotuista puhtaista vammaisuuden aiheuttamista ongelmista iän mukanaan tuomaan raihnaisuuteen

ja ongelmiin. Tässä tutkielmassa kiinnostukseni kohdistuukin juuri ikääntyneisiin fyysisesti

vammaisiin henkilöihin. Näin ollen tutkimukseni liittyy sekä vammaisuuden että vanhuuden

tutkimukseen.
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Akateemisessa tutkimuksessa käsitellään vammaisuutta ikääntymiseen liittyen, mutta vammaisena

ikääntyminen on edelleen vähän tutkittu aihe. Myös vanhuuden tutkimuksessa muodostavat

ikääntyneet vammaiset yhden erityisen alaryhmän, joka on jäänyt tutkimuksessa paitsioon.

Vammaisilla ikäihmisillä tarkoitetaan siis sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet lapsuudestaan tai

nuoruudestaan asti vammaisia ja ovat nyt ikääntyneitä. (Zarb 1997, 27–28.) Tutkimuksen puute on

selitettävissä osin sen kautta, että ikääntyneet vammaiset ihmiset ovat suhteellisen uusi ryhmä.

Zarbin (emt.) mukaan tällainen kohortti on ollut olemassa vasta viimeisen parinkymmenen vuoden

aikana, jolloin sodassa sekä 1940- ja -50-luvuilla vallinneen polioepidemian seurauksena

vammautuneet henkilöt ovat alkaneet saavuttaa korkean iän. Myös vammaisten ihmisten

elinajanodotusten parantuminen lääketieteellisen teknologian, hoidon ja kuntoutuksen kehittymisen

myötä on vaikuttanut ikääntyneiden vammaisten ihmisten määrän merkittävään kasvuun. Ja

perustellusti voidaan sanoa, että tämä alaryhmä tulee kasvamaan jatkossakin. Paljon ei siis tiedetä

vammaisena ikääntymisestä ja siihen liittyvistä kokemuksista. Vaikka vammaisen ihmisen

ikääntymisessä ja ikäihmisenä elämisessä onkin oletettavasti yhteneväisyyksiä muun vanhenevan

väestön kanssa, voidaan siihen ajatella liittyvän myös erilaisia ulottuvuuksia ja kokemuksia, joita

vammaisuus sävyttää. (Emt., 27–28; Bigby 2004, 17–19.)

Vammaisuuden ja ikääntymisen suhde näyttäytyy ongelmallisena myös palveluiden ja politiikan

kannalta, joita ei ole luotu vastaamaan vammaisten ikääntyneiden tarpeita. Vanhus- ja

vammaispalvelut on käsitteellisesti ja toiminnallisesti erotettu toisistaan, jolloin vaarana on

vammaisten ikäihmisten putoaminen palveluverkon ulkopuolelle. Nykyiset vammaispalvelut on

luotu nimenomaan vammaisia lapsia ja työikäisiä ajatellen ja esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen

kustantamiin kuntoutuspalveluihin tulee pääsääntöisesti muutoksia tai lakkautuksia 65-vuotiaana.

Myös erilaiset tuet ja etuudet myönnetään erilaisin perustein 65 vuotta täyttäneille vammaisille

henkilöille, kuin nuoremmille. (Laki vammaisetuuksista; myös Britanniassa ks. esim. Zarb 1997,

28, 44.) Kröger (2009, 110–111) toteaakin, että vain harvassa kunnassa ikääntyneet vammaiset

ihmiset nähdään oikeutetuiksi vammaispalveluihin samalla tavoin kuin nuoremmat. Vammaisuus ei

kuitenkaan katoa 65 vuoden iässä. Kunnilla onkin ollut vaikeuksia osoittaa perusteita sille, miksi

vammaisuus päättyisi 65-vuotiaana ja mikseivät toisaalta myös korkeassa iässä saadut liikkumis- tai

kommunikointivaikeudet aiheuta vaikeavammaisuutta. (Emt., 111.) Zarbin (1997, 43) mukaan on

olemassa selvä tarve nostaa palveluntuottajien keskuudessa herkkyyttä ja tietoisuutta niin

vammaisten ikääntyneiden ihmisten tarpeita yleensä kuin yksilöllisiä erityispiirteitäkin koskien.

Pyrinkin tutkimukseni kautta avaamaan vammaisten ikäihmisten omaa näkemystä vammaisuuden ja
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ikääntymisen suhdetta koskien sekä tuomaan esille heidän tapansa määritellä itseään ikääntyneenä

vammaisena ihmisenä.

Vammaisuuden tutkimus on marginaalin tutkimusta. Teittisen (2006b, 38) mukaan tutkimusalasta ja

tutkimuskohteen fokusoinnista riippumatta on käsittelyn alaisena aina marginaalissa oleva ilmiö ja

sen tutkimus, sillä vammaiset henkilöt ovat ihmisoikeudellisesta näkökulmasta

vähemmistökansalaisia. Vammaisten ihmisten marginaalisuudesta kertoo osaltaan jotain jo se, että

pelkästään vammainen sanana herättää meissä erilaisia tuntemuksia. Sitä käytetään myös

haukkumasanana ja Goffmanin (1990, 15) mukaan käytämmekin tiettyjä stigman eli leimatun tai

pilatun identiteetin termejä päivittäin arkipuheessamme metaforana ilman, että uhraamme

ajatustakaan sanan alkuperäiselle merkitykselle. Tästä seuraa se, että myös tutkimuskäytössä sen

käyttäminen herättää epäilyksiä ja siihen liittyy erityisiä pohdinnan ja määrittelyn vaatimuksia.

Kansainvälisen vammaisten vuoden 1981 Suomen komitea mietinnössään (1982:35) onkin

suositellut vammainen-sanan yleisluontoisen käytön välttämistä. Komitean mukaan vammainen-

sana tulisi korvata ihmisen erästä ominaisuutta kuvaavalla sanalla vammaisuus. Mikäli tämä ei ole

mahdollista ja sanaa vammainen käytetään, tulisi siihen liittää jokin henkilöä osoittava pääsana,

kuten vammainen henkilö tai vammainen ikäihminen. Lisäksi vammainen sanan täydennyksenä

tulisi käyttää jotain täsmentävää määrettä, kuten liikuntavammainen tai näkövammainen. (Emt.,

32.) Kun tutkimuskohteena on vammaisuus, ei voi välttyä käyttämästä sanaa vammainen. Komitean

suosituksen mukaisesti pyrin kuitenkin liittämään siihen jonkin täydentävän tai henkilöä osoittavan

sanan. Käytän vammainen-sanaa tässä tutkielmassani ilman minkäänlaista arvolatausta; vammainen

on henkilö, jolla on jonkinlainen vamma (lisää vammaisuuden määrittelyistä ks. luku 2.2).

Tutkimuksessani tarkoitan vammaisilla fyysisesti vammaisia ja pääasiallisesti vielä nimenomaan

liikuntavammaisia ihmisiä.

Samankaltaisiin ongelmiin törmätään puhuttaessa iästä ja ikääntymisestä, sillä myös vanhoista

ihmisistä on vaikea käyttää mitään suomenkielen sanaa ilma, että siihen sisältyisi negatiivinen sävy

(Sankari & Jyrkämä 2005, 9). Vammaistutkimuksessa onkin puhuttu ikääntyneistä vammaisista

ihmisistä kaksinkertaisesti syrjäytettynä ryhmänä, sillä vammaisuus jo sinänsä merkitsee

yhteiskunnallista toisarvoisuutta ja lisäksi vammaisuuden sisällä vanhuus on marginalisoitu (esim.

Priestley 2003, 143–165). Vammaisten ikäihmisten voidaan nähdä olevan kahteen kertaan

toiseutettuja myös sen vuoksi, että yhteiskunnassamme sekä vammaisuutta, että ikääntymistä

yleensä, pidetään ei-toivottuina asioina. Ikääntynyt vammainen ihminen kuuluu siis ikään kuin

kahteen marginaaliseen ryhmään yhdellä kertaa. Toisaalta ikääntyvä työelämän ulkopuolella olevan
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vammainen ihminen voidaan määritellä, esimerkiksi palveluntuottajien taholta, niin sanotusti

normaaliksi eläkeläiseksi.

Oma kiinnostukseni vammaisuuden ilmiötä kohtaan on herännyt työkokemukseni kautta. Olen

työskennellyt erilaisissa tehtävissä ja erilaisilla toimintakentillä vammaisten ihmisten parissa ja

kerta toisensa jälkeen kohdannut heidän kokemuksensa itsestään erilaisina ja ikään kuin

vaiennettuina yhteiskunnan jäseninä. Olen vuosien varrella vakuuttunut aina yhä uudestaan siitä,

että vammaisten ihmisten oma ääni tulisi saada paremmin kuuluviin. Saadessani kuulla

Invalidiliiton keräämistä fyysisesti vammaisten ikäihmisten elämäntarinoista ja liiton halusta tarjota

niitä tutkimusaineistoksi, kiinnostuin heti. Itsekin pääasiassa nuorempien vammaisten henkilöiden

parissa työskennelleenä, olen kiinnostunut kuuntelemaan vammaisten ikäihmisten ääntä, heidän

kokemuksiaan ja näkemyksiään.

Tutkimukseni aineiston muodostavat 11 ikääntyneen fyysisesti vammaisen henkilön kirjoittamat

kertomukset. Kirjoittajat ovat 65-vuotiaita ja sitä vanhempia lapsuudestaan tai nuoruudestaan asti

fyysisesti vammaisia henkilöitä. Tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä millaisista

elämäntapahtumista ja kokemuksista vammaiset ikäihmiset tarinoissaan kertovat ja miten?

Millaisia merkityksiä vammaisuus ja ikääntyminen tarinoissa saavat? Sekä millaista ikääntyneen

fyysisesti vammaisen ihmisen identiteettiä tarinoiden avulla rakennetaan ja välitetään?

Tutkimukseni ammentaa aineksia niin vammaisuuden kuin vanhuudenkin tutkimuksesta ollen osa

kumpaakin tutkimuskenttää. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen

konstruktionismi ja narratiivisuus. Sosiaalisessa konstruktionismissa keskeistä on todellisuuden

sosiaalisen luonteen korostaminen (Bergman & Luckmann 1994). Narratiivista tutkimusta voidaan

luonnehtia sosiaalisen konstruktionismin yhdeksi merkittävimmäksi empiiriseksi

tutkimussuuntaukseksi (Saastamoinen 2006, 178). Narratiivisessa eli tarinallisessa

lähestymistavassa kiinnostuksen kohteena ovat nimenomaan kertomukset ja niiden rooli tiedon,

kokemusten sekä identiteettien rakentajana ja välittäjänä (esim. Hyvärinen 2006). Narratiivisessa

tutkimuksessa on käsitelty paljon identiteetin kysymyksiä (ks. esim. Saastamoinen 1999, 168).

Hahmottelemani tutkimusasetelma on kuitenkin mielestäni relevantti tässä tutkielmassa, sillä

ikääntyneiden vammaisten kohdalla sitä ei ole juurikaan sovellettu. Vammaisten ikäihmisten ääni

kun on vielä suhteellisen kuulumaton.

Tutkimuksellani pyrin siis antamaan äänen vammaisille ikäihmisille. Heidän äänensä kuuleminen

auttaa ymmärtämään ja tuomaan esiin sen, kuinka he itse asemoivat itsensä suhteessa valtaväestön
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ja -kulttuurin tapoihin määrittää heidän paikkaansa ja identiteettiään (vrt. Jokinen, Huttunen &

Kulmala 2004, 11). Heidän kokemustensa ja käsitystensä esiin tuomisella voidaan pyrkiä

vaikuttamaan vallitseviin vammaisuuden määrittelytapoihin. Vammaisten ihmisten aseman voidaan

sanoa viimeisten vuosikymmenien aikana vähitellen parantuneen, kun ennen täysin passiivisiksi

avun vastaanottajiksi mielletyillä ihmisillä on yhä suurempi päätäntävalta omaa elämäänsä

koskevissa asioissa. Kuitenkin yhä edelleen yhteiskunnassa vallitsevat asenteet rajoittavat

vammaisten ihmisten toimimista täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä ja näin tapahtuu myös

silloin, kun vamma itsessään ei aseta esteitä ihmisen toiminnalle. (Suokas 1992, 1.) Kuten

Lampinen (2007, 29) toteaa, vammaisuus ei ole vain tiettyjen ihmisten erityisasia vaan kuuluu

oleellisena osana elämään. Kohtaamme tahtomattammekin vammaisia ihmisiä, lähipiiriimme voi

kuulua vammaisia henkilöitä tai joudumme oman tai läheisemme ikääntymisen myötä pohtimaan

ainakin toiminnanvajavuuksien kysymyksiä. Lisäksi kuka tahansa meistä voi vammautua yllättäen

esimerkiksi liikenneonnettomuuden seurauksena. Vammaisten ihmisten oma näkökulma koskien

vammaisuutta ja sen aiheuttamia haittoja elämän arjessa on oleellisen tärkeä viesti niin

yhteiskunnan päätöksentekijöille, palveluntuottajille, vammaistyön ammattilaisille kuin

tavallisillekin ihmisille (emt).

Tutkielmani rakentuu siten, että toisessa luvussa tarkastelen vammaisuutta tutkimuskohteena ja

esittelen vammaisuuden erilaisia määrittely- ja ymmärrystapoja. Luvussa kolme tarkastelen

puolestaan ikääntymistä ja sen tutkimusta sekä hahmottelen elämänkulullista näkökulmaa

ikääntymisen tarkasteluun. Neljännessä luvussa esittelen tutkielmani teoreettisen viitekehityksen

muodostavien sosiaalisen konstruktionismin ja narratiivisuuden perusajatuksia sekä erilaisten

identiteettiteorioiden referoinnin kautta hahmotan omaa tapaani jäsentää identiteettiä tässä

tutkielmassani. Viidennessä luvussa pohjustan analyysivaihetta esittelemällä aineistoni ja sen

analyysiprosessin sekä pohtimalla tutkimukseni toteuttamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Luvussa kuusi esittelen analyysini, jonka tuloksia tarkastelen ja pohdin tarkemmin ja suhteessa

aikaisempaan tutkimukseen vielä luvussa seitsemän liittäen ne samalla osaksi laajempaa

vammaisuuden ja ikääntymisen tutkimuksen kenttää.

2. Tutkimuskohteena vammaisuus

Tässä luvussa esittelen aluksi vammaisuuteen kohdistuvan tutkimuksen kenttää. Tämän jälkeen

määrittelen vammaisuus-käsitettä tuoden esiin sen moniulotteisen luonteen ja nostan esiin erityisesti
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vammaisuuden yksilöllisen ja sosiaalisen selitysmallin. Lopuksi pohdin vielä vammaisuutta

poikkeavuuden ja marginaalisuuden käsitteiden kautta.

Vammaisuuden tutkimus ei siis muodosta omaa tieteenalaansa, vaan tutkimusteeman, jota

lähestytään eri tieteenalojen lähtökohdista ja näkökulmista käsin. Vammaisuutta on tutkittu

lääketieteen ohella erityisesti kasvatustieteissä, mutta yhä enenevässä määrin myös

yhteiskuntatieteissä. Monitieteellisyydestä johtuen vammaisuutta koskeva tutkimus on hajanaista ja

rajoittunut tutkimuksissa aina jonkin tietyn ulottuvuuden tarkasteluun kunkin tieteenalan

lähtökohdista käsin. Näin ollen vammaisuuden tutkimus ja siihen liittyvät käsitteet voivat näyttää

ensisilmäyksellä jäsentymättömiltä. (Teittinen 2006a, 6; Vehmas 2005, 6.) Monitieteellisyys

voidaan kuitenkin nähdä myös vahvuutena, jonka kautta on mahdollista saavuttaa moniulotteisempi

ja kattavampi kokonaiskuva vammaisuudesta ja vammaisista ihmisistä. Monitieteellisyyden lisäksi

myös vammaisuuskäsitteen moniulotteisuus luo omat haasteensa tutkimusteeman jäsentymiseen ja

jäsentämiseen.

2.1 Vammaisuuden tutkimus ja vammaistutkimus

Ensimmäiseksi on syytä huomioida, että vammaisuuden tutkimus ja vammaistutkimus ovat

käsitteellisesti kaksi erilaista näkökulmaa samaan ilmiöön, vaikka näitä käsitteitä käytetäänkin usein

synonyymeina. Vammaisuuden tutkimus keskittyy vammaisuuden ilmiöön ja edustaa

vammaisuuden kulttuuristen ja rakenteellisten ilmiökokonaisuuksien tutkimusta. Vammaistutkimus

sen sijaan keskittyy vammaisiin henkilöihin yksilöinä tai ryhminä ja tutkii vammaisuuden ilmiön

kautta tuotettua yksilökokemusta. Vammaisuuden tutkimuksen ja vammaistutkimuksen käsitteiden

erottaminen toisistaan ei ole kuitenkaan ollut yleistä Suomessa juuri tutkimusteeman

monitieteellisyydestä johtuen, eivätkä ne sulje toisiaan pois tai ole ristiriidassa keskenään.

(Teittinen 2006a, 6.) Näin ollen molemmat näkökulmat on mahdollista sisällyttää samaan

tutkimukseen, kuten tässä tutkielmassani teen. Aineistoni koostuu fyysisesti vammaisten

ikäihmisten kirjoittamista kertomuksista, minkä vuoksi tutkielmani keskiössä ovat vammaiset

henkilöt ja heidän tuottamansa kuvaukset vammaisena ihmisenä elämisestä. Olen kuitenkin

kiinnostunut nimenomaan vammaisuuden ilmiöstä ja pyrin noiden kertomusten analyysin kautta

ikään kuin ylittämään yksilölliset kokemukset ja siten sanomaan jotain vammaisuuden ilmiöstä ja

vammaisena ikäihmisenä elämisestä yleisemminkin. Tutkielmassani puhunkin yleisesti
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vammaisuuteen kohdistuvasta tutkimuksesta, jolloin sisällytän siihen sekä vammaisuuden

tutkimuksen että vammaistutkimuksen näkökulmat.

Vammaisuuteen ja vammaisiin henkilöihin kohdistuva tutkimus kattaa sekä ammatillisiin tarpeisiin

tehtävän niin sanotun täsmätutkimuksen, kuin myös akateemisen tiedonintressin kautta esiin

nostetun perustutkimuksenkin (emt., 7). Vammaisuuden tutkimuksella on nähtävissä kaksi

tietoteoreettista lähtökohtaa: luonnontieteellinen ja ihmistieteellinen. Luonnontieteiden soveltavana

tieteenä lääketiede keskittyy vammaisuuden tarkasteluun lääketieteellisenä ongelmana.

Medikaalinen eli lääketieteellinen tietokäsitys on Teittisen (2006b, 22) mukaan läsnä esimerkiksi

tavassa jolla Kansaneläkelaitos tarkastelee vammaisuutta ja määrittelee sen vuoksi myönnettäviä

etuuksia ja palveluita. Myös vammaisjärjestöjen vaatimukset yksilöllisten erityisjärjestelyiden

toteuttamiselle kasvatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen alueilla voidaan nähdä perustuvan

näkemykseen vammaisuudesta lääketieteellisenä ongelmana. Tällöin korostetaan sitä, että jokainen

vammainen ihminen on erilainen ja tarvitsee sen vuoksi yksilöllisiä erityisjärjestelyitä ja tukitoimia.

(Emt.) Yhteiskuntatieteet puolestaan pohjautuvat ihmistieteelliseen tietokäsitykseen. Tällaiseen

tiedonintressiin pohjautuva suomalainen sosiaalitieteellinen vammaisuuden tutkimus voidaan

Teittistä (2000, 19; 2006b, 30–33) mukaillen jakaa kolmeen osin päällekkäiseen osa-alueeseen.

Ensimmäisen osa-alueen muodostavat hallintojärjestelmää palvelevat selvitystyyppiset tutkimukset

ja rekisterit, joita esimerkiksi Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus (1.1.2009 alkaen Terveyden ja

hyvinvoinnin laitos) on toteuttanut. Toinen osa-alue koostuu suurien vammaisjärjestöjen, kuten

kehitysvammaliiton, tutkimusyksiköiden tekemistä eri vammaryhmiin keskittyvistä

seurantatutkimuksista ja rekistereistä. Kolmannen tutkimuksellisen osa-alueen muodostavat

yliopistolliset tutkimukset. Akateeminen tutkimus on perustutkimusta ja lähempänä

kokemuksellista tutkimusta kuin esimerkiksi järjestöjen piirissä tehtävä tutkimus.

Kokemuksellisissa tutkimuksissa keskiössä ovat syrjintä ja arjen kokemukset. Kaiken kaikkiaan

sosiaalitieteellinenkin vammaisuuden tutkimus on Teittisen (2000, 19; 2006b, 38) mukaan

pirstoutunutta ja hajanaista sekä useimmiten keskittynyt tiettyihin vammaryhmiin. Tämä pro gradu-

tutkielmani on osa ihmistieteelliseen tietokäsitykseen perustuvaa akateemista ja sosiaalitieteellistä

perustutkimusta.

2.2 Vammaisuuden määrittelyä

Vammaisuus on käsitteenä moniulotteinen, jonka vuoksi sitä on mahdotonta kuvata yleisellä

määrittelyllä. Vammaisuuden perustana on yksilön fyysinen tai psyykkinen erilaisuus valtaväestöön
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verrattuna, mutta käsitteen sisältö ja merkitys muotoutuu aina sosiaalisessa yhteydessä

toimintaympäristöön. (Lampinen 2007, 27.) Priestley (2003) on kuvannut vammaisuus-käsitteen

moninaisuutta neljän toisiinsa limittyvän ympyrän avulla. Nämä neljä ulottuvuutta vammaisuutta

käsiteltäessä ovat keho, identiteetti, kulttuuri ja yhteiskunnan rakenne. Tällainen malli huomioi niin

biologiset ja psykologiset, kuin rakenteelliset ja kulttuurisetkin lähestymistavat vammaisuuteen

liittyen. (Emt., 11–17.)  Vammaisuus saa siis erilaisia merkityksiä kulloinkin kyseessä olevasta

tarkastelu- ja toimintakontekstista käsin. Vammaisuuden selitysmallit sekä käsitteen käyttö ja

sisältö vaihtelevat ensinnäkin sen mukaan, minkä tieteenalan kautta vammaisuutta kulloinkin

tarkastellaan. Toisekseen vammaisuuden määrittelyllä on myös historiallinen ja kulttuurinen

ulottuvuutensa.

Vammaisuutta on aikojen saatossa selitetty esimerkiksi jumalten tai muiden yliluonnollisten

olentojen asettamilla kirouksilla. Moraalisen mallin mukaan vamma oli ”synnin palkka”, jolloin

vammaisuudesta saattoi parantua katumalla tai vaihtoehtoisesti taakkansa hiljaa kärsimällä ihminen

jalostui henkisesti (Lampinen 2007, 137). Moderniin maailmankatsomukseen tällaiset moraalis-

yliluonnolliset selitystavat eivät kuitenkaan sovellu, vaikka niiden kaltaisia näkemyksiä

saatetaankin edelleen arkipuheessa tuoda esiin. Uudemmissa määrittelytavoissa vammaisuus

selittyy yksilön fyysisellä tai henkisellä vajavaisuudella, jolle on löydettävissä selkeät biologiset

syyt. Tällainen lääketieteellinen yksilöllinen vammaisuuden selittäminen juurtui länsimaihin 1900-

luvun alkuun mennessä. Lääketieteellisessä selitysmallissa huomio kiinnitetään ruumiillisiin

poikkeavuuksiin ja niiden aiheuttamiin toimintakyvyn rajoitteisiin. Kun yksilön toimintakyky

poikkeaa millä tahansa tavalla normaalista, määrittyy hän vammaisiin kuuluvaksi. (Vehmas 2005,

111–112.) Vammainen ja vammaisuus ovatkin käsitteinä suhteellisen uusia, vasta 1900-luvulla

käyttöön tulleita. Yleistävän vammaiskäsitteen sijaan aikaisemmin puhuttiin eri vammaryhmistä

niiden omilla nimillä kustakin erikseen, esimerkiksi sokeat, kuurot ja rammat. Tällöin vajavuuden

osoitti siis jokin selvästi havaittavissa oleva poikkeavuus tai puute, jonka mukaan ryhmä nimettiin.

1900-luvun alkupuoliskolla vammaisilla tai invalideilla, kuten heitä silloin invalidihuoltolain

mukaan kutsuttiin, tarkoitettiinkin lähinnä niitä vammaryhmiä, joilla oli selvä ulospäin havaittava

vamma. Käsitteen sisältö on sen jälkeen laajentunut huomattavasti. (Määttä 1981, 11.)

Nykyisin vammaiskäsite kattaa muun muassa niin kehitysvammaiset, aistivammaiset, tuki- ja

liikuntaelinvammaiset kuin kroonisia sairauksia, kuten sydänvikaa, sairastavatkin. Käsitettä

voidaankin pitää ongelmallisena juuri sen vuoksi, että laajana yläkäsitteenä se tietyllä tapaa

määrittää eri tavoin vammaiset ihmiset samaan ryhmään kuuluvaksi ja näin ollen toistensa
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kaltaisiksi. Tällöin kaikille vammaisille ihmisille ikään kuin annetaan yhtäläinen identiteetti.

Vammaiset ihmiset kokevat kuitenkin usein samanlaisuutta ja yhteenkuuluvuutta juuri toisten

samaan vammaryhmään kuuluvien kanssa ja toisella tapaa vammainen voi tuntua yhtä vieraalta,

kuin vammainen ihminen ei-vammaiselle ihmiselle. Myös vammaispalveluissa pyritään yhä

enenevässä määrin huomioimaan kunkin vammaisen ihmisen yksilölliset tarpeet palveluita ja

tukitoimia järjestettäessä (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista,

muutos 1.9.2009 lukien). Kuitenkin määriteltäessä esimerkiksi sitä millaisia vammaispalveluita

kuntien tulisi tuottaa, puhutaan usein vammaisista ihmisistä yhtenä ryhmänä. Hallinnollisissa

yhteyksissä yleisen käsitteen käyttöä voidaan pitää ymmärrettävänä. On kuitenkin hyvä huomioida

kuten Suokas (1992, 2) toteaa, että hallinnolliset määritelmät suuntaavat yhteiskunnan toimintojen

kehittämistä. Näin ollen käsitteellisillä määritelmillä voi olla merkittäviäkin käytännön vaikutuksia

vammaisten ihmisten arkielämään.

Vammaisuuden raja-aitojen purkamisesta keskustellaan tänä päivänä erityisesti kehitysvammaisten

ja muulla tavoin vammaisten ihmisten välillä suunniteltaessa kehitysvammalain ja

vammaispalvelulain yhdistämistä. Tavoitteena on se, ettei diagnoosin perusteella suunnattaisi

esimerkiksi palveluja. Kehitysvammapalveluiden piirissä on hyvin monentasoisia ihmisiä, mikä

puoltaa lakimuutosta ja siirtymistä kehitysvammalain perusteella myönnettävistä palveluista kohti

vammaispalvelulain mukaisia palveluja. Toisaalta voidaan olla huolissaan siitä, kuinka voidaan

turvata kehitysvammaisten ihmisten tarvitsemien palveluiden ja tuen saanti ns. yleisten

vammaispalveluiden avulla. Kehitysvammaiset ovat kuitenkin sikäli erityinen ryhmä, että heidän

vammassaan on kyse ymmärrysvammasta. (Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2011;

Vammaispalveluiden käsikirja.)

Tutkimuksellisestikin tarvitaan sekä vammaryhmittäin eriytynyttä että yleistä tietoa

vammaisuudesta, kuten Määttä (1981) jo muutama vuosikymmen sitten huomautti.

Vammaryhmittäin eriytynyttä tietoa tarvitaan, jotta voidaan vastata kunkin vammaryhmän

erityistarpeisiin. Näiden erityispiirteiden huomioonottamisen lisäksi tarvitaan myös yleisesti tietoa

vammaisuuden vaikutuksista esimerkiksi ihmissuhteisiin, itsetuntoon ja yhteiskunnalliseen

asemaan. (Emt., 9.) Diagnoosin saamisella on todettu (ks. esim. Suokas 1992) olevan hyvinkin suuri

merkitys sekä vammaisille ihmisille itselleen, että hänen läheisilleen. Diagnoosin saaminen koetaan

usein helpotuksena. Se antaa asioille nimen, mikä puolestaan helpottaa suhtautumista omaan tai

läheisen poikkeavuuteen ja voi näin ollen olla merkittävä tekijä vammaisen ihmisen itsetunnon

rakentumisessa. (Emt., 36–38.) Kuitenkin sosiaalisen arvostuksen ja aseman kautta tarkasteltuna
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vammaiset ihmiset voidaan nähdä yhtenä ryhmänä. Vammaisten ihmisten ryhmätietoisuuden

voidaankin sanoa muodostuvan usein juuri suhteessa ei-vammaisiin ja ilmenevän vammaisten

ihmisten yhteisten etujen ajamisessa (emt., 38; myös Määttä 1981, 9–10). Tämän tutkielmani

tutkimustulokset koskevat siis nimenomaan fyysisesti vammaisia ikääntyneitä henkilöitä. Aineistoni

kirjoittajilla on kuitenkin hyvin erilaisia fyysisiä vammoja, jonka vuoksi uskon voivani sanoa jotain

myös yleisemmin vammaisuuden ja ikääntymisen suhteeseen liittyen.

Maailman terveysjärjestön WHO:n vammojen, toimintarajoitteiden ja haittojen kansainvälinen

luokitus (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) julkaistiin vuonna

1980 ja siinä sairauden seurauksia sekä vammaisuutta jäsennetään vamman, toiminnanrajoitteen ja

haitan käsitteiden kautta. Vammalla (impairment) tarkoitetaan psykologisen, fysiologisen tai

anatomisen rakenteen tai toiminnon puutosta tai epänormaaliutta. Toimintarajoitteella (disability)

tarkoitetaan vammasta johtuvaa toimintakyvyn rajoitetta tai puutetta, joka estää jonkin toiminnon

suorittamisen normaalina pidetyllä tavalla. Haitta (handicap) viittaa puolestaan vamman tai

toiminnanrajoitteen yksilölle aiheuttamaksi rasitteeksi, joka estää toteuttamasta yksilölle normaalina

pidettyä, iästä, sukupuolesta sekä sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä riippuvaa roolia. (WHO

1980, 27–29; ref. Miettinen 2010, 44–45.) Haitan käsite kuvaa siis vammaisuuden kulttuurisia,

sosiaalisia, taloudellisia ja elinympäristöön liittyviä seuraamuksia vammaiselle ihmiselle (Määttä

1981, 18). Tätä luokittelua kritisoitiin etenkin vammaisliikkeiden piirissä lääketieteellis-

yksilölliseksi ajattelumalliksi, jossa vammaisuus palautuu yksilön elimelliseen vammaan tai

epänormaaliuteen jättäen huomiotta nimenomaan kokemukseen liittyvät sosiaaliset ja materiaaliset

tekijät, jotka nähdään hyvinkin merkittävinä vammaisten ihmisten elämän muotoutumisessa.

(Miettinen 2010, 48; Vehmas 2005, 113.)

WHO:n Terveyden, toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kansainvälinen luokitus (International

Classification of Functioning, Disability and Health) julkaistiin vuonna 2001 ja suomeksi vuonna

2004. Tässä uudemmassa luokituksessa vammaisuutta hahmotetaan kehon, suorituksen,

osallistumisen ja ympäristön käsitteiden kautta. Kehollinen ulottuvuus kattaa niin kehon toiminnot

kuin ruumiin rakenteenkin. Suorituksella viitataan yksilön toteuttamaan tehtävään tai toimeen ja

osallistuminen on osallisuutta erilaisiin elämän ja arjen tilanteisiin. Ympäristön käsite puolestaan

kattaa niin fyysisen, sosiaalisen kuin asenteellisenkin ympäristön. (WHO 2004, 10, 209.) Tämä uusi

luokittelu nojaa niin sanottuun biopsykososiaaliseen ajatteluun, jossa otetaan huomioon niin

biologiset, yksilöpsykologiset kuin yhteiskunnallisetkin tekijät yksilön terveydentilassa. Mallin

mukaan vammaisuus on seurausta yksilöllisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden välisestä
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vuorovaikutuksesta. (WHO 2004, 19–20; Vehmas 2005, 113.) Tällöin vammaisuus tarkoittaa

muutosta ihmisen toimintakyvyssä. Toimintakyvyn muutos aiheutuu elimellisestä vauriosta,

toiminnan rajoituksista, osallistumisen rajoituksista tai näiden yhteisvaikutuksesta. Luokittelu ei

aikaisemman versionsa tavoin näe elimellisen vamman vaikutusta irrallaan ympäristöstä vaan

korostaa yhteiskunnallisten tekijöiden merkitystä siinä, miten vamma vaikuttaa ihmisen elämään.

(Vehmas 2005, 113.)

Uudempi luokittelu mahdollistaakin terveyden osatekijöiden kuvaamisen sekä toimintakyvyn että

toimintarajoitteiden näkökulmasta. Toimintakyky on yläkäsite ja kattaa niin kehon toiminnot ja

ruumiin rakenteet, kuin suoritukset ja osallistumisenkin. Toimintakyky kuvaa siis yksilön, hänen

lääketieteellisen terveydentilansa ja hänen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen myönteisiä

puolia. Toimintarajoitteet taas kuvaavat kyseisen vuorovaikutuksen kielteisiä puolia. Tämä

yläkäsite sisältää kehon toimintojen ja ruumiin rakenteiden vajavuudet sekä suoritus- ja

osallistumisrajoitteet. Vajavuus puolestaan tarkoittaa kehon toimintojen ja ruumiin rakenteiden

ongelmia, esimerkiksi huomattavia poikkeamia ja muutoksia. Suoritusrajoite on näin ollen vaikeus,

joka yksilöllä on tehtävän tai toimen toteuttamisessa. Osallistumisrajoite puolestaan on ongelma,

jonka yksilö kokee osallisuudessa erilaisin elämän tilanteisiin. (WHO 2004, 209.) Tässä

luokittelussa vammaisuutta pyritään siis määrittelemään toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden

avulla. Moniulotteisen ja monisyisen mallin avulla pyritään huomioimaan kaikki mahdolliset

vammaisuuteen ja sen määrittelemiseen vaikuttavat tekijät. Kuitenkin kuten esimerkiksi Suokas

(1992, 7) on kritisoinut, ei malli anna selkeää kuvaa siitä, milloin voidaan puhua vammaisuudesta.

Vaikka WHO:n luokitteluiden avulla pyritään vammojen ja vammaisuuden jäsentämiseen sekä

rajanvetojen ja käsitteiden selkiyttämiseen, tuovat ne kuitenkin osaltaan esille juuri vammaisuuden

moniulotteisen luonteen. Nostaessaan esille erilaisia vammaisuuden määrittelyyn liittyviä

elementtejä, jättävät ne kuitenkin edelleen joitakin kysymyksiä avoimiksi. Malleissa myös puhutaan

vammaisuuden yhteydessä yleisesti terveydestä. Tämä on mielenkiintoista sikäli, että

vammaisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa tutkijat ovat tarkkoja siitä, että vammaisuus erotetaan

käsitteellisesti sairaudesta. Vammaiset henkilöt mielletään helposti sairaiksi, vaikka ihminen voi

hyvinkin olla vammainen ja terve. Sen sijaan ihminen ei voi samanaikaisesti olla sairas ja terve.

Vammaisuuteen ei ole olemassa lääkitystä eikä sitä voida parantaa, vaikka vamman

liitännäissairauksia toki voidaankin hoitaa ja vammaisuudesta johtuvia toiminnanrajoituksia pyrkiä

lieventämään. Sairaus voi vammauttaa ja vammainen henkilö voi sairastua, mutta toistensa

synonyymeja nämä käsitteet eivät ole. Vammaisuus on pysyvä tila, kun taas sairaus on yleensä
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lyhytkestoinen ja ohimenevä. (Vehmas 2005, 16) Myös ikääntymisen ja vammaisuuden välillä on

suhde, sillä vammautuminen tai vammojen esiintulo kasvaa jyrkästi iän mukana ja teollistuneissa

länsimaissa enemmistö vammaisista henkilöistä on eläkeiän ohittaneita (Lampinen 2007, 31;

Priestley 2003, 5). Ikääntyminen tuo usein mukanaan toimintakykyä alentavia sairauksia ja

vanhuuteen liittyy yleistä fyysistä heikentymistä. Niin sanottuun normaaliin ikääntymiseen kuuluvat

vaivoja ja toimintakyvyn heikkenemistä ei kuitenkaan määritellä vammaisuudeksi, eivätkä niin

sanotut vammattomat ikäihmiset kuulu vammaispalvelujen piiriin. Rajanveto vammaisuuden ja

ikääntymiseen liittyvien toiminnanrajoitteiden välille ei kuitenkaan ole yksinkertaista ja

ongelmatonta.

Myös vamma ja vammaisuus on vammaisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa tapana erottaa

käsitteellisesti toisistaan. Elimellinen vamma on lääketieteellisesti määritelty vaurio, kuten

esimerkiksi raajan puuttuminen tai vajavainen ruumiin tai psyyken toiminto. Vammaisuus

puolestaan tarkoittaa sosiaalista ilmiötä, joka syntyy yhteisön ja vammaisen yksilön välisessä

vuorovaikutuksessa. (Vehmas 2005, 16–17.) Itse ymmärrän Vehmaan tavoin vamman

diagnosoiduksi vaurioksi, jolloin vamma kertoo millaisesta vammaisuudesta on kenenkin

vammaisen henkilön kohdalla kyse. Vammainen on siis henkilö, jolla on jokin vamma. En ole tässä

tutkielmassani kuitenkaan ensisijaisesti kiinnostunut siitä, mikä vamma kelläkin aineistoni

kirjoittajalla on, vaan olen ennen kaikkea kiinnostunut vammaisuudesta. Olen siis kiinnostunut siitä

ilmiöstä, jota tuotetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja jonka avulla vammaisia ihmisiä

määritellään suhteessa ei-vammaisiin. Tätä määrittelyä tapahtuu jatkuvasti niin vammaisten kuin

vammattomienkin ihmisten toimesta. Suokkaan (1992, 3) tavoin lähden tässä tutkielmassani siitä

ajatuksesta, että olennaista on vammaisuus sinänsä eikä se, minkä tyyppisestä fyysisestä vammasta

on kysymys.

2.3 Vammaisuuden yksilöllinen ja sosiaalinen malli

Kaiken edellä sanotun jälkeen voidaan todeta, että vammaisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa

puhutaan yleisesti yksilöllisestä ja sosiaalisesta mallista. Nämä vammaisuuden määrittelyn kaksi

perustavanlaatuista ja osin toisilleen vastakkaistakin näkökulmaa pohjautuvat WHO:n luokituksiin

(ks. esim. Lampinen 2007, 138). Nähdäkseni myös eronteko vamman ja vammaisuuden käsitteiden

välillä liittyy näiden kahden vammaisuuden tarkastelutavan eroihin. Yksilöllisen eli

lääketieteellinen mallin mukaan vammaisuus tarkoittaa yksilön kehossa olevaa vikaa. Tätä vikaa
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pyritään esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten toimesta korjaamaan ja malli asettaakin

vammaisen ihmisen potilaan rooliin. Yksilöllisen mallin mukaisesti ihmistä arvioidaan ja hänet

nimetään diagnoosin mukaan. (esim. Emt.) Vammaisuus määrittyy tällöin ongelmaksi ja

vammattomuus on tavoite ja päämäärä. Yksilöllisen mallin mukaan yhteiskunnassa on siis

normaalia olla terve ja vammaton, minkä vuoksi terveydenhuollon ammattilaisilla on oikeus puuttua

lääketieteellisiin ongelmiin ja he edustavatkin ylintä asiantuntijuutta vammaisuuteen liittyvissä

asioissa. (Barnes 1997, 5; Suikkanen 1999, 92–93; Vehmas 2005, 111–114.)

Vammaisuuden sosiaalinen malli syntyi vammaisaktivistien toimesta (ks. Campbell & Oliver

1998). Vammaisten ihmisten poliittinen aktiivisuus kasvoi 1960- ja -70-luvuilla merkittävästi ja

tämän seurauksena tapahtui vammaisuuden uudelleenmäärittely ennen kaikkea sosiaaliseksi ja

poliittiseksi ongelmaksi yksilöllisen ja lääketieteellisen ongelman sijaan. Tällaiset niin sanotut

sosiopoliittiset teoriat vammaisuudesta voidaan jakaa materiaalisiin ja sosiaaliskonstruktionistisiin

selitysmalleihin. Materialistinen näkökulma kehittyi Isossa-Britanniassa ja se perustuu Karl Marxin

materialistiseen historiankäsitykseen. Mallin mukaan vammaisuuden ydin piilee yhteiskunnassa

eikä yksilössä, jolla on elimellinen vamma. Vammaisuus ja riippuvuus ovat kapitalismin sosiaalisia

luonnoksia ja vammaisuus on ilmiö, joka ilmenee eristämisenä ja poissulkemisena

yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Tällainen niin sanottu sosiaalinen vammautuminen ei siis ole

välttämätön seuraus elimellisestä vammasta. Näin kuitenkin käy mikäli yhteiskunta on järjestetty

yksipuolisesti normaaliväestön ehdoilla. Materialistisen näkökulman sisällä on erilaisia painotuksia

koskien sitä, nähdäänkö vammaisuus sosiaalisten muurien aiheuttamana toiminnan

rajoittuneisuutena vai yhtenä yhteiskunnallisena sorron muotona. Sosiaaliskonstruktionistisen

selitysmallin juuret ovat puolestaan Yhdysvalloissa ja sen mukaan vammaisuuden ongelma on

sosiaalinen konstruktio, joka on syntynyt nykyisen yhteiskunnan evoluution tuloksena.

Vammaisuus ei siis ole universaali ilmiö, vaan se saa merkityksensä aina kulloisessakin

sosiaalisessa yhteydessään. Näkemyksen mukaan vammaisuus on sidoksissa tiettyyn kulttuuriseen

ympäristöön ja sen uskomuksiin ja arvoihin. (Barnes 1997, 5; Vehmas 2005, 109, 120–124.)

Sosiaalisen mallin mukaan vammaisuus siis syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa niin

rakenteellisten kuin asenteellistenkin tekijöiden kautta. Vammaisuus on seurausta yhteiskunnan

epäonnistumisesta vammaisten ihmisten tarpeiden huomioimisessa erilaisilla elämänalueilla.

Materialistisesta näkökulmasta keskitytään tarkastelemaan vammaisuuden

taloudellisyhteiskunnallisia lainalaisuuksia, kun taas sosiaaliskonstruktionistisen näkemyksen

keskiössä on vammaisuuden tarkasteleminen kielen ja kulttuurin avulla tuotettuna sosiaalisen
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rakennelmana. Todellisuudessa tämä jaottelu on liian karkea ja useimmissa tarkasteluissa otetaankin

huomioon sekä materiaaliset, että sosiaaliskonstruktionistiset ulottuvuudet sekä niiden

nivoutuminen toisiinsa. Vammaisuuden sosiaalinen malli ei kiellä vamman ja toiminnanrajoitteiden

vaikutusta yksilön elämään, mutta keskittyy yhteiskunnan esteisiin sekä sosiaalisten ja poliittisten

ratkaisujen etsintään. (Barnes 1997, 5; Barnes, Mercer & Shakespeare 1999, 2–3; Vehmas 2005,

119.) Oliver (1996) on omassa tulkintatavassaan asettanut yksilöllisen ja sosiaalisen mallin täysin

vastakkaisiksi, dikotomisiksi vammaisuuden selittämisen tavoiksi. Hänen tulkintatapaansa onkin

kritisoitu siitä, että se sekoittaa vammaisuuden tieteellisen selittämisen ja vammaisiin ihmisiin

kohdistuvan yhteiskuntapolitiikan muodot ja käytänteet toisiinsa. Oliver aika radikaalissakin

tulkintatavassaan asettaa kyseenalaiseksi tai jopa hylkää yksilöllisen mallin mukaisen

vammaisuuden selittämisen ja hahmottelee vammaisten sosiaalisen liikkeen perusteita sekä

vaihtoehtoista yhteiskuntapolitiikkaa. Oliverin määrittelyn mukaan vammaisuus on kaikkialla aina

samanlaista konkreettisista yksilöistä, tilanteista ja yhteiskunnista riippumatta. (ks. Suikkanen 1999,

77–102.) Voidaankin puhua myös sosiaalisesta mallista hieman eroavasta vammaisuuden

poliittisesta mallista, jossa vammainen ihminen nähdään määräävänä toimijana ja kansalaisena.

Suomi on allekirjoittanut YK:n (2006) vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskevan

sopimuksen, jonka pohjalle rakentuu myös Suomen vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2010–

2015. Sopimuksen merkitys voidaan nähdä tällä hetkellä Suomessa ajattelutapojen muokkaajana.

Voidaan puhua siirtymästä kokonaishoidollisesta paradigmasta kohti ihmisoikeusparadigmaan.

Suhtautuminen vammaisiin ihmisiin on perinteisesti ollut holhoava ja painottanut erilaisia

tukitoimia ja palveluita, joihin henkilö on vammansa takia oikeutettu. Ihmisoikeuksiin perustuva

näkökulma sen sijaan korostaa kaikille ihmiselle annettavaa mahdollisuutta tehdä ja toteuttaa niin

sanotusti tavalliseen elämään kuuluvia asioita. Perinteisestä järjestelmälähtöisestä ajattelutavasta

ihmisoikeuksia ja yksilökeskeisyyttä korostavaan näkökulmaan siirtyminen kääntää asetelmaa

päinvastaiseksi: vammainen ihminen ja hänen läheisensä ovat keskiössä ja heille siirtyy valta

määritellä millaista tukea ja minkälaisia palveluita he tarvitsevat. (Konola ym. 2011, 32–33.)

Erityisesti kehitysvammaisista ihmisistä ja heidän palveluistaan puhuttaessa korostuu nykyisin

tällainen yksilölähtöisyyttä ja ihmisoikeuksia korostava ajattelu.

Kaiken kaikkiaan vammaisuuden sosiaalinen malli on vammaisuuteen kohdistuvassa

sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa hyvin perustavanlaatuinen lähtökohta. Se laajentaa

lääketieteellistä näkökulmaa ja avaa uudenlaisia lähestymistapoja vammaisuuden tarkasteluun.

Kuitenkin myös sosiaalisella mallilla on omat rajoituksensa ja esimerkiksi Vehmas (2006) on



15

tuonut esiin sen sopimattomuuden tarkasteltaessa kehitysvammaisuutta. Teittinen (2000, 155)

puolestaan huomauttaa, että vammaisuus biologisenakin piirteenä on sosiaalisesti rakentunut

ominaisuus. WHO:n uudempi luokittelumalli voidaankin nähdä eräänlaisena kolmantena tienä

vammaisuuden yksilöllisen ja sosiaalisen mallin välissä, kuten Vehmas (2005, 113) toteaa. Oma

ajattelutapani käytännön vammaistyötä tehdessäni on ollut sosiaalisen mallin mukainen ja

teoreettisenakin mallina se on kiehtonut minua aina siitä asti, kun siihen ensimmäisen kerran

joitakin vuosia sitten tutustuin. Myös tässä tutkielmassani ymmärrän ja tarkastelen vammaisuutta

ennen kaikkea sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisten käytäntöjen kautta syntyvänä

ilmiönä. Omassa sosiaalisen mallin mukaisessa ajattelussani materialistinen ja

sosiaaliskonstruktionistinen näkökulma siis kietoutuvat erottamattomasti yhteen, joskin painotan

kenties hieman enemmän kielellisiä ja kulttuurisia ulottuvuuksia. En kuitenkaan halua myöskään

täysin hylätä yksilöllisen mallin mukaista näkökulmaa. Lähdenkin siitä, jo Lampisen (2007, 27)

esittämästä ajatuksesta, että vammaisuuden perustana on aina yksilöllä oleva vamma, mutta se

millaiseksi vammaisuus rakentuu ja määrittyy on sosiaalinen konstruktio eli sidoksissa sosiaaliseen

kontekstiin, aikaan ja paikkaan. Tämän ajattelutavan mukaisesti pyrin myös tässä tutkielmassani

ikään kuin yhdistämään yksilön näkökulman ja yhteiskunnallisen näkökulman.

Vammaisuus on siis monisyinen ilmiö, jonka vuoksi sen määrittely ei ole yksinkertaista eikä

helppoa. Määrittelyitä tehtäessä on tutkijankin hyvä pitää mielessään se Hynysen (1998) korostama

seikka, että vammaisuus myös koetaan eri tavoin vammaisuuden asteen ja laadun sekä muiden

yksilöllisten tekijöiden vuoksi. Lievästi vammainen henkilö voi kokea itsensä hyvinkin

vaikeavammaiseksi, kun taas esimerkiksi sähköpyörätuolia käyttävä vaikeavammaiseksi määritelty

ihminen ei välttämättä koe vammaansa kovinkaan merkittävänä haittana. (Emt, 22.) Myös

vammautumisikä vaikuttaa osaltaan vammaisen ihmisen identiteettiin ja vammaisuuden

kokemukseen (Priestley 2003). Vammaisuus-käsitteen moniulotteisuuden esiin nostaminen on

tärkeää senkin vuoksi, että erilaisilla selitysmalleilla on merkitystä myös moraaliarvostelmien

tekemisessä. Jos vammaisuutta selitetään yksilön viallisuudella, näyttäytyvät yksilöön kohdistuvat

toimenpiteet moraalisesti oikeutettuna. Sen sijaan mikäli vammaisuuden nähdään olevan

ensisijaisesti seurausta yhteisöllisistä käytännöistä, tulisi reiluuden nimessä myös tekojen ja

korjaavien toimenpiteiden kohdistua yhteisöön. (Vehmas 2005, 15.) Seuraavaksi tarkastelenkin

vammaisuutta marginaalisuuden käsitteen ja siihen liittyvien ulottuvuuksien kautta.
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2.4 Marginaalisuutta, poikkeavuutta, erilaisuutta?

Raja vammattomien ja vammaisten ihmisten välillä nähdään arkielämässä usein selvänä ja

vammaisuus näin ollen dikotomisena määreenä. Perustellusti ja todellisuudessa näin ei kuitenkaan

voida sanoa olevan, kuten vammaisuuden määrittelyn vaikeus ja moniulotteisuuskin osaltaan

osoitti. Vammaisuuden raja on sopimuksenvarainen ja määräytyy osin sen yhteisön mukaan, jossa

ihminen elää. (Määttä 1981, 16.) Esimerkiksi erilaisia ruumiillisia poikkeavuuksia on hyväksytty eri

tavoin eri aikoina. Normaaliuden rajojen voidaan nähdä kaventuneen, jolloin vammaiseksi tai

vaikkapa sairaaksi luokitellaan yhä useampi ihminen. (Vehmas 2005, 12.) Vammaisuudesta

voidaankin sanoa muodostuneen länsimaisessa kulttuurissa leimaava ja marginalisoiva asia.

Vammaiset ihmiset nähdään usein oleellisesti erilaisina kuin muut, vaikkeivät ihmiset välttämättä

kykene selittämään mistä tämä erilaisuus loppujen lopuksi juontuu. Asenteet ja yhteiskunnalliset

käytännöt eri aikoina puhuvat sen puolesta, että vammaisuus on jotain, joka saattaa yksilön

ihmisyyden ja sosiaalisen hyväksynnän kyseenalaiseksi. Vaikka nykyisissä

hyvinvointiyhteiskunnissa poliittinen korrektius vaatii myös vammaisten oikeuksien

kunnioittamista, käytännössä vammaisten voidaan sanoa yhä olevan marginaalisia ihmisiä.

(Vehmas 2005, 5; ks. myös Aaltonen, Joronen & Villa 2009.) Vehmas (emt.) toteaa osuvasti, että

vaikka marginaalisen ihmisyyden tarkastelu kertoo siitä, miten jotkut ihmiset joutuvat väheksytyksi,

kertoo se kuitenkin ennen kaikkea jotain olennaista niin sanotuista normaaleista ja täysivaltaisista

ihmisistä. Niistä ihmisistä, jotka määrittelevät jotkin toiset ihmisyyden muodot marginaalisiksi.

Toisin sanoen tutkimalla marginaalista ihmisyyttä tutkitaan samalla myös ihmisyyttä yleensä.

(Emt., 5.) Teittinen (2006b, 16) muotoilee saman asian siten, että vammaisuuteen kohdistuvan

tutkimuksen avulla määritellään aina samalla myös normaliteettia. (ks. myös Abberley 1997, 44.)

Vammaisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa onkin aiheellista pohtia vammaisuuden marginaalista

ja jollain tapaa niin sanotusta normaalista poikkeavaa olemusta. Kuten esimerkiksi Ahponen (2008,

33) omassa väitöskirjatutkimuksessaan toteaa, on kuitenkin aina kyseenalaista nostaa tutkimuksessa

esille negatiivisia ja leimaavia käsitteitä, sillä niin tehdessään tutkija itsekin samalla vahvistaa niitä.

Nimittäessään tutkimaansa ryhmää vaikka vain mahdollisesti marginaaliseksi tulee tutkija jo

liittäneeksi ihmisiin marginaalisen identiteetin tai ainakin sen mahdollisuuden (Jokinen, Huttunen &

Kulmala 2004, 15). Tiedostan tämän riskin ja oman roolini siinä, että mahdollisesti vahvistan juuri

niitä käsityksiä, joita pyrin tutkimukseni kautta osaltani purkamaan. Siitäkin huolimatta pidän

aiheellisena pohtia tämän kaltaisia kysymyksiä vammaisuuden ilmiöön liittyen. En ajattele näin
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ainoastaan omien kokemusteni perusteella. Vammaisuuden kohdalla marginaalisuuden,

poikkeavuuden ja erilaisuuden kysymykset ovat hyvin monissa yhteyksissä läsnä ja minulle on

hahmottunut erilaisia teemaa käsitteleviä tutkimuksia, artikkeleita ja kannanottoja lukiessani

sellainen kuva, että vammaisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa ikään kuin kuuluu pohtia tällaisia

kysymyksiä. Tämä juontunee vammaisuuden ilmiön luonteesta.

Vammaisten ihmisten integraatiolle ja täysivaltaiselle yhteiskunnalliselle osallistumiselle

suurimpana esteenä voidaan nähdä julkinen asenne, joka näkyy ennakkoluuloina, vihamielisyytenä,

säälinä tai huomiotta jättämisenä (Barnes 1997, 4). Tälle ilmiölle on Barnesin (emt.) mukaan

löydettävissä kaksi selitystä. Historiallisesti ja ajallisesti vanhemman selityksen mukaan ihmisiin on

juurtunut syvälle psykologinen pelko kaikkea tuntematonta ja epänormaalina pidettyä kohtaan.

Yhteiskuntien kehittymisen myötä selitykseksi ovat puolestaan nousseet materiaaliset tekijät, kuten

talous ja tuotantomallit. Uudemman selityksen mukaisesti tulkittuna sorto voidaan lopettaa vain

kohtaamalla kapitalismiin perustuva arvomaailma. (Emt.) Vammaisuuteen voidaankin sanoa

maamme kaltaisissa yhteiskunnissa liittyvän tänä päivänä oleellisesti syrjäytyminen taloudellisesta

ja sosiaalisesta elämästä (Barnes, Mercer & Shakespeare 1999, 1).

Vammaisuus nähdään usein ihmistä luokittelevana ominaisuutena. Tällöin ihminen havaitaan joko

vammaiseksi tai vammattomaksi eli niin sanotusti normaaliksi ja tavalliseksi. Luokittelemiseen

liittyy olennaisesti se, että vammaisen ihmisen muut yksilölliset ominaisuudet hämärtyvät tai jäävät

havaitsematta. Samalla vamman mukaisen tyyppiluokan yhteiset, joko todelliset tai uskomuksiin

perustuvat ominaisuudet korostuvat. Näin ollen muodostuu vammaisen stereotyyppi. Vammaisen

ihmisen kannalta tämä merkitsee sitä, että tultuaan määritellyksi ja siten sijoitetuksi ns. poikkeavien

tai epänormaalien luokkaan leimautuu hän ihmisenä yksipuolisesti ja ensisijaisesti vammaiseksi.

Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa hänet nähdäänkin ensisijaisesti vammaisena ja vasta

toissijaisesti inhimillisenä ihmisenä omine tarpeineen ja toiveineen. (Määttä 1981, 89; vrt. Berger &

Luckmann 1994, 52, 106.) Kuten Lampinenkin (2007) toteaa, on lukuisissa sosiaalipsykologian

tutkimuksissa osoitettu yhteisön torjuvan helposti niitä jäseniään, jotka ovat näkyvästi poikkeavia.

Heitä kohtaan esiintyy monenlaisia ennakkoluuloja ja myyttejä, joiden pohjalta luodaan sitkeästi

säilyviä stereotypioita. (Emt., 137.) Kontaktihypoteesin (Allport 1954) mukaan ennakkoluuloja

selittävät vähäiset kontaktit toisen ryhmän edustajiin. Tällöin ennakkoluulojen ajatellaan

hälvenevän tutustumisen ja kanssakäymisen myötä. (esim. Collier, Minton & Reynolds 1991, 194.)

Vammaisten ja vammattomien ihmisten välille syntyy kuitenkin harvoin spontaania kanssakäymistä

erilaistuneiden elämänpiirien vuoksi. Etenkin ennakkoluulojen hälvenemisen edellyttämää toistuvaa
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kanssakäymistä ja läheisten suhteiden muodostumista voidaan pitää harvinaisena. Vammaisuuden

kohdalla voidaankin puhua niin sanotusta vammaisen leimasta (Lampinen 2007, 146–147).

Goffman (1990) viittaa samaan stigman käsitteellä. Stigma on eräänlainen merkki, joka kategorisoi

ihmiset heidän ominaisuuksiensa mukaan. Goffman mainitsee kolme erilaista stigmatyyppiä.

Ensinnäkin stigman voi aiheuttaa näkyvä kehollinen tekijä, kuten fyysinen epämuodostuma tai

vamma, jonka perusteella ihminen poikkeaa niin sanotusta normaalista. Toisekseen syynä voi olla

ihmisen henkinen erikoispiirre, kuten mielisairaus tai alkoholismi. Tallöin voidaan puhua niin

sanotusti tahrasta yksilön luonteessa, jonka aiheuttaa esimerkiksi heikko tahto, vääränlaiset

uskomukset tai epärehellisyys. Kolmas stigmatyyppi on niin kutsuttu heimostigma, joka liittyy

rotuun, kansallisuuteen tai uskontoon. Stigma on siis jonkinlainen ei-haluttu tai ei-toivottu

erilaisuus suhteessa normaalina pidettyyn. Henkilöä, jolla on stigma, ei pidetä muiden tavoin täysin

inhimillisenä, jonka seurauksena harjoitamme erilaista syrjintää häntä kohtaan. Syrjintä puolestaan

vaikuttaa stigmaattisen ihmisen elämänmahdollisuuksiin. Stigmatisointi liittyy kategorisointiin.

Kategorisoinnit auttavat meitä olemaan vuorovaikutuksessa ja toimimaan yhdessä toisten kanssa,

sillä ne toimivat ikään kuin taustaoletuksina, jotka ohjaavat toimintaamme.  Uuden ihmisen

tavatessamme arvioimme hänen ominaisuutensa ja kategoriansa eli sosiaalisen identiteettinsä ja

tämän arvion perusteella osaamme toimia yhdessä ilman, että meidän täytyy sen perusteellisemmin

tai henkilökohtaisemmin tuntea toista ihmistä. Sosiaaliseen identiteettiin liittyy aina normatiivisia

rooliodotuksia. Goffman määritteleekin stigman erityislaatuiseksi suhteeksi ominaisuuden ja

stereotypian välillä. (Emt., 11–15.) Stigmaattisilla henkilöillä korostuu heidän sosiaalinen

identiteettinsä, kuten esimerkiksi vammaisuus, kun taas heidän yksilöllisyytensä ja persoonalliset

ominaisuutensa jäävät helposti huomaamatta. Stigma siis määrittää ihmisen normaalista

poikkeavaksi, marginaaliin kuuluvaksi.

Marginaalisuudella tarkoitetaan sitä, että marginaaliseen ryhmään kuuluviksi katsotut ihmiset

tulevat nähdyiksi ja kohdelluiksi yleisten ja marginalisoivien kategorioiden edustajina eivätkä

yksilöinä. Marginaali on tilallinen vertauskuva sivussa tai reunalla olemiselle. Marginaali on siten

aina suhteessa keskustaan, johon nähden se edustaa toiseutta. Puhuttaessa marginaaleista ja

keskuksista puhutaan niin konkreettisista ja materiaalisista kysymyksistä, kuin myös jäsenyydestä

erilaisissa arjen yhteisöissä. Marginaalisuus kietoutuu niin symbolisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin

kuin poliittisiinkin suhteisiin. Siinä on kysymys vallasta ja siitä kenellä on oikeus tehdä

määrittelyitä. Keskusta ja marginaalia tuotetaan sekä uusinnetaan jatkuvasti niin arkipäiväisissä

kuin institutionaalisissakin käytännöissä, joissa rakennetaan käsitystä siitä keitä me olemme ja keitä
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”ne toiset” ovat. Näissä käytännöissä tehdään eroja suhteessa toisiin, rakennetaan identiteettiä niin

itselle kuin toisillekin ja luodaan näin ollen käsitystä itse kullekin kuuluvasta paikasta siihen

liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.  (Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 10–12, 15.)

Stereotypiat perustuvat vastakohtapareihin (esim. vammainen tai vammaton, tumma tai vaalea) ja

eron tekeminen on vallankäyttöä, sillä meillä on taipumus määritellä erot etuoikeutettujen

kategorioiden ehdoilla (esim. Juhila 2004, 25). Tätä arkipäiväisen ja institutionaalisen sosiaalisen

todellisuuden rakentumista tarkastelen laajemmin sosiaalista konstruktionismia käsittelevässä

luvussa 4.1.

On tärkeää huomioida se, ettei ole olemassa vain yhtä kulttuurista tai symbolista keskusta, vaan

tavoiteltava keskus näyttäytyy erilaiselta eri marginaalista katsottuna (Jokinen ym. 2004, 13).

Goffman (1990) toteaa, että vaikka stigmatisoitujen ihmisten toive on olla normaali ihminen eli

samanlainen kuin muutkin, ei näitä toiveita ja vaatimuksia kohdisteta siihen, mikä on kaikille

mahdollista. Sen sijaan ihminen kohdistaa nämä odotuksensa siihen, mikä on mahdollista tietylle

sosiaaliselle kategorialle, kuten hänen ikäisilleen, saman sukupuolen tai saman ammatin edustajalle.

(Emt., 17.) Myös vammaiselle ihmiselle keskuksen voidaan ajatella näyttäytyvän erilaisena riippuen

esimerkiksi vammaisuuden vaikeusasteesta, työssäkäynnin mahdollisuudesta tai perhetilanteesta.

Reunalla oleminen voi olla myös itse valittua ja on myös mahdollista, että ihminen on jollakin

elämän alueella marginaalisessa asemassa ja jollakin toisella taas ei (emt.). Kuure (1996) toteaakin,

että yksilön näkökulmasta syrjäytyminen ei ole pelkästään putoamista jostakin jo saavutetusta

paikasta tai joutumista uloslyödyksi. Sen sijaan kyse on ihmisen suhteesta kompleksiseen

yhteiskuntaan, muihin ihmisiin ja itseensä. Tämä näkyy siinä, kuinka syrjäytyminen sosiaalisesta

asemasta riippumatta sijoitetaan syrjäytymiseen jostakin, mitä pidetään statukseltaan korkeampana.

Yhteiskunnalliseksi ja poliittiseksi ongelmaksi syrjäytyminen voidaan tulkita silloin, kun se

koskettaa systemaattisesti tiettyjä määriteltävissä olevia sosiaalisia ryhmiä. Sosiaalisen,

vuorovaikutuksessa tuotetun, luonteensa vuoksi marginaalisuus ei siis ole pysyvä asiantila, vaan

siitä voidaan käydä neuvotteluja ja kamppailuja. (Emt., 11–12.)

Erilaisten ihmisiä määrittävien rajojen näkeminen liikkuvina ja neuvottelunvaraisina asettaa ne

kyseenalaisiksi ja tekee niiden luonnollisuuden mahdottomaksi (Jokinen ym. 2004, 15). Esimerkiksi

sosiaalisessa konstruktionismissa marginaalisuus ei tematisoidukaan poikkeavuutena tai

poikkeavuuden hallintana, vaan nimenomaan positiona (Berger & Luckmann 1994, 100).

Marginaalin tuottamiseen erilaisuutena liittyykin olennaisesti se, että omaan erottautumiseen

mielletään määreenä erilaisuus, kun taas muiden erottelemiseen liitetään leimaava poikkeavuus
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(Kuure 1996, 12). Väitöskirjatutkimuksessaan Kulmala (2006) käyttää toiseuden käsitettä, koska

hän oli kiinnostunut marginaaliin asetettujen ihmisten oman itsensä määrityksistä ja identiteetin

rakentumisesta. Toiseus ilmaisee tällöin tarinallisen aineiston kertojan suhdetta toisiin ihmisiin

edeten aina laajempiin toisista koostuviin yhteisöihin ja yhteiskuntaan asti. Toiseuden käsite

nähdäkseni avaakin syrjäytymiseen ja syrjässä olemiseen ikään kuin marginaalisuudelle

vastakkaisen näkökulman. Toiseus on subjektiivinen käsite ja toimii ihmisen omaa kokemusta

kuvaavana käsitteenä silloin, kun hänen tilanteensa ja paikkansa yhteiskunnassa ohjaavat ja jopa

pakottavat kyseenalaistamaan hänelle annettua leimattua identiteettiä. Toiseus on siis seurausta

siitä, että toiseutta kokevat ihmiset nähdään objekteina ja toisiksi tekeminen on teko, jonka

kohteena nämä ihmiset ovat. (Emt., 70–71.) Esimerkiksi Helne (2002) korostaakin syrjäytymisen

relationaalista luonnetta; se syntyy suhteessa toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja sen instituutioihin.

Sopimuksenvaraisuudesta johtuen marginaalisuutta ja marginaalista asemaa vastaan voidaan myös

taistella. Vastapuheella tarkoitetaan niitä puhetapoja, joilla marginaalistetut ihmiset pyrkivät

kyseenalaistamaan heihin kohdistuvia määritelmiä sekä kieltämään ne tai muuttamaan toisenlaisiksi

(Jokinen ym. 2004, 11). Vastapuhe nousee esiin silloin, kun ihmisen oma käsitys itsestään on

ristiriidassa hänelle annetun leimatun ja stereotyyppisen identiteetin kanssa. Vastapuhe koostuu tätä

leimattua identiteettiä kommentoivista ja vastustavista teoista, joiden tarkoituksena on esittää tämä

identiteetti erilaisena suhteessa kulttuurissa vallitseviin kategorisoinnin tapoihin. Leimattuja

identiteettejä voidaan vastapuheessa purkaa kahdella tapaa, joko tavallisuusretoriikan tai eron

politiikan avulla. (Juhila 2004, 28–29.) Tavallisuusretoriikasta on esimerkkinä Goffmanin (1990,

17) esittämä ajatus siitä, että olen tavallinen, muut vain näkevät minut toisin. Tällöin noiden muiden

ihmisten eli identiteettini määrittäjien ja leimaajien inhimillisyys voidaan puolestaan asettaa

kyseenalaiseksi. Eron politiikassa taas käydään kamppailua kategorioista ja etsitään erilaisia minän

esittämisen tapoja suhteessa niihin määrityksiin, jotka tulevat hallitsevien ja etuoikeutettujen

kategorioiden suunnasta. Eron politiikka perustuukin samanlaisten identiteettien tavoittelun sijasta

eron positiivisille merkityksille. (Juhila 2004, 30–31.)

Teittisen (2006b) mukaan Suomessakin on viimeisten viidentoista vuoden aikana noussut

vammaisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa esiin eron politiikan teema. Vaikka sitä ei varsinaisesti

olekaan vammaisuuden tutkimuksessa korostettu, on siitä kuitenkin ollut käytännössä kyse, koska

vammaisuuden ilmiötä ja vammaisia henkilöitä koskeva tutkimus on selvittänyt nimenomaan

kohteensa erityisiä ja poikkeavia piirteitä normaliteettiin verrattuna. Vammaisuuden tutkimus

rinnastetaankin monissa yhteyksissä naistutkimukseen niiden jakamien yhteisten teemojen vuoksi.
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Molempien kontekstissa voidaan sanoa olevan kyse erojen ilmaantumisesta ja eron politiikasta.

Keskeiseksi tutkimuskohteeksi muodostuu tällöin yhteiskunnallisten erojen tuottaminen

normaliteetin, marginalisaation ja syrjinnän välille. Voidaankin väittää, että eron politiikka

monitahoisena yhteiskuntatieteellisenä käsitteenä pystyy selittämään erojen tuottamisen ja

tekemisen mekanismeja modernissa maailmassa. Vammaisuuden tutkimuksessa eron politiikan

käsite sijoittuu vammaisuuden yksilöllisen ja sosiaalisen mallin väliin. (Emt., 15–17, 20.)

Mainitsemani leimatun identiteetin käsite sijoittuukin kategorisoinnin ja vastapuheen väliin.

Leimattu identiteetti on kategoria, johon kiinnittyy poikkeuksellisen vahvoja negatiivisia

määrittelyjä. Omaan identiteettiin kohdistuvaa kielteistä määrittelyä vastaan puhuminen on erityisen

haastavaa. (esim. Juhila 2004, 20.) Puhumisen vastaparina on vaikeneminen. Marginaalistetut

ihmiset eivät aina käytä vastapuhetta, vaan voivat myös vaieta. Vaikenemiselle on löydettävissä

kolmenlaisia merkityksiä. Ensinnäkin ihmiset voivat vaieta, koska ovat äänettömiä eli heidän

äänensä ei tule ylipäätänsä kuulluksi yhteiskunnassa. Toisekseen syynä voi olla kokemus siitä, että

on vaikeaa löytää oikeita sanoja kuvaamaan omaa marginaalissa olon kokemusta. Vaikeneminen

voi olla myös eräänlaista vastapuhetta. Tällöin vastapuhe ilmenee vuorovaikutuksesta

kieltäytymisenä, koska marginaalistettu ihminen on ikään kuin automaattisesti jo lähtökohtaisesti

asetettu vähempiarvoisen keskustelukumppanin osaan. (Emt., 12.)

Kaiken kaikkiaan marginaalisuutta pidetään ei-toivottuna ja interventioita vaativana asiana.

Hyvinvointivaltion institutionaaliset käytännöt pyrkivätkin tunnistamaan ja luokittelemaan

marginaaliset ryhmät sekä niiden ongelmat ja toimillaan vetämään näitä ryhmiä kohti keskustaa.

Näin toimittaessa samalla kuitenkin myös tuotetaan ja uusinnetaan marginaalisuutta.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa katse kohdistetaan usein juuri marginaaleihin, mutta tällöinkin

vain keskuksen ääni puhuu ja tulee kuulluksi. (Jokinen ym. 2004, 13, 19.) Syrjäytymistä ja

marginaalisuutta koskevassa keskustelussa yhteiskunta on läsnä ikään kuin verhoutuneena: sitä ei

problematisoida syrjäytymisen syntypaikkana. Tällöin marginaalisuutta tarkastellaan näkökulmasta,

jonka mukaan ongelmat eivät ole yhteiskunnassa, vaan niissä ihmisissä, jotka eivät osaa hyödyntää

sen antamia tilaisuuksia. Tällaisesta ajattelusta seuraa, että syrjäytymistä yritetään poistaa

aktivoinnin avulla. (Helne 2004, 44.) Marginaaleihin kohdistuva tutkimus voidaankin nähdä

mahdollisuutena ja välineenä kyseenalaistaa marginaaleja tuottavia käytäntöjä ja identiteettejä

(Jokinen ym. 2004, 15.) Tutkimus voi tehdä vastapuheen mahdolliseksi ja kuulluksi antamalla

tutkittaville ihmisille äänen.
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Vammaisuuden kohdalla voidaan puhua myös vähemmistömallista tai vähemmistöryhmäajattelusta.

Tällöin vammaiset ihmiset nähdään syrjittynä vähemmistönä, samoin kuin vaikkapa etniset tai

seksuaaliset vähemmistöt. Syrjittyyn vähemmistöön kuulumisen syy ei tällöin ole vammaisessa

ihmisessä, vaan vammaisuutta selitetään sosiopoliittisista järjestelyistä aiheutuvana ilmiönä. Tällöin

syyn vallitsevaan tilanteeseen nähdään piilevän ympäristössä ja yhteiskunnassa, joka ei vielä pysty

sopeuttamaan toimintaansa kaikille ihmisille soveltuvaksi eikä näin ollen ota huomioon eikä

kunnioita valtaväestöstä poikkeavien ihmisryhmien tarpeita. Yhteiskunnalliset järjestelyt

perustuvatkin arvoille, odotuksille ja oletuksille ruumiillisista ja henkisistä ominaisuuksista, joita

ihmisillä tulisi olla, jotta he olisivat kykeneviä toimimaan yhteisössä. Erityisesti Yhdysvalloissa

vammaisten ihmisten poliittinen toiminta omien oikeuksien ajamiseksi on perustunut

vähemmistöryhmäajattelulle. (Lampinen 2007, 139; Vehmas 2005, 110.) Vammaisuuden

vähemmistöryhmämalli kiinnittyy vahvasti sosiaalisen mallin mukaiseen näkemykseen

vammaisuudesta.

Vammaisuuden ilmiön voidaan siis sanoa kietoutuvan poikkeavuuden ja marginaalisuuden

kysymyksiin. Myös ikääntymiseen liittyen voidaan nostaa esiin samanlaisia pohdintoja.

Kulttuurissamme ikääntymistä ei pidetä kovinkaan suuressa arvossa ja ikäihmiset voidaan nähdä

toiseutettuina yhteiskunnan jäseninä. Marginaalisuuden kysymyksen liittyvät siis myös

ikääntymiseen ja ikäihmisenä elämiseen, joita käsittelen seuraavassa luvussa.

3. Ikääntyminen

Tässä luvussa tarkastelen ikää ja ikääntymistä niin ilmiöinä, kuin tutkimuskohteenakin. Ensin

esittelen vanhenemisen tutkimuksen eli gerontologian kenttää ja sen jälkeen pohdin ikää ja sille

annettavia erilaisia määritelmiä. Tämä jälkeen siirryn tutkimusasetelmani kannalta keskeiseen

aiheeseen eli esittelen sosiaaligerontologian perusperiaatteet ja pohdin ikääntymistä nimenomaan

sosiaaligerontologisesta ja sosiaalipsykologisesta näkökulmasta eli toisin sanoen tarkastelen

sosiaalista vanhenemisesta ja vanhuutta. Esittelen myös lyhyesti erilaisia teorioita, joiden kautta

sosiaalista ikääntymistä on mahdollista tarkastella. Luvun lopuksi hahmottelen vielä

elämänkulullista näkökulmaa ikääntymiseen.

Vammaisuuden tavoin myös ikä ja ikääntyminen ovat moniulotteisia ilmiöitä, joita voidaan lähestyä

useasta eri näkökulmasta käsin. Iän ja ikääntymisen tutkimus on ajankohtaista, sillä kuten Sankari ja

Jyrkämä (2005) toteavat, iästä ja ikääntymisestä vaikuttaa tulleen yhteiskunnallisesti ja
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kulttuurisesti entistä merkityksellisempää. Yhtäältä ikääntymisestä puhutaan ongelmana ja keski-iän

saavuttaneita halutaan jo valmentaa vanhuuteen. Toisaalta voidaan sanoa, että tiukat ikärajat ja

elämänvaiheitten järjestykset ovat monella tapaa löystyneet. Yleisesti ottaen eliniän noususta

huolimatta näyttää kulttuurissamme olevan läsnä vahva näkemys siitä, että on hienoa ja

tavoiteltavaa saavuttaa kaikkea mahdollisimman nuorena. Tämä luo paineita kaiken ikäisille.

Ikäpuhe on myös arvolatautunutta. Tämä näkyy siinä, että vanhoista ihmisistä on vaikea käyttää

mitään suomenkielen sanaa ilman, että se olisi jollain lailla sävyltään negatiivinen. (Emt., 9.)

Käytän tutkielmassani pääsääntöisesti termejä ikääntyminen ja ikääntynyt, joiden synonyymejä ovat

vanheneminen ja vanhus tai vanha. Kaikkia näitä termejä käytetään yleisesti, joskin niiden sisältö

vaihtelee tilanteesta ja sosiaalisesta yhteydestä toiseen (Jyrkämä 2005, 279). Termit myös luovat

hieman toisistaan poikkeavia mielikuvia.

Tässä tutkielmassani suosin termejä ikääntyminen, ikääntynyt ja ikäihminen etenkin analyysissani

sillä koen ne aineistoni tuottajia kohtaan arvostavimmiksi määritelmiksi. Käytän kyseisiä termejä

myös sen vuoksi, että ne saavat aineistossani jossain määrin myönteisemmän merkityksen kuin

termit vanheneminen, vanhus tai vanha: ”Me vammaiset, jotka olemme iäkkäitä, niitä joita

vanhuksiksi haukutaan…”, ”Ikääntymisen myötä jokapäiväisen elämän haasteet vaativat enemmän

voimia”. Aineistoni kirjoittajat puhuvat kuitenkin myös vanhenemisesta ja vanhuudesta ja

kirjoittajan ikä näyttää osaltaan määrittävän sitä, mitä termiä käytetään (vrt. Vanhuusbarometri

1994, 4–5). Käytän kuitenkin itsekin termiä vanheneminen erityisesti esitellessäni seuraavaksi

ilmiön tutkimuskenttää. Gerontologia määritellään nimenomaan vanhenemisen tutkimukseksi ja sen

parissa puhutaan yleisesti vanhenemisesta, sillä se viittaa ennen kaikkea iäkkäimpiin väestönosiin

kuuluvien ihmisten tutkimiseen. Käytän siis osittain eri termejä eri yhteyksissä, voidaanhan niitä

pitää toistensa synonyymeinä. Ikääntyminen on ilmiö, joka koskettaa kaikkia ja kaiken ikäisiä,

ikääntyvä ihminen puolestaan lähestyy vanhuutta ja ikääntynyt on jo vanha.

3.1 Vanhenemisen tutkiminen

Gerontologia on tiede, joka tutkii vanhenemista. Se voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, joista

jokainen lähestyy vanhenemista eri näkökulmista käsin sekä tutkii eri elementtejä vanhenemiseen

liittyen. Biogerontologiassa huomio kohdistuu vanhenemisen biologisiin elementteihin ja se pyrkii

vastaamaan kysymyksiin miten ja miksi vanheneminen tapahtuu. Psykogerontologisessa

tutkimuksessa mielenkiinnon kohteita ovat esimerkiksi vanhenemisen vaikutukset aistitoimintoihin,
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havaintokykyyn ja kognitiivisiin toimintoihin. Kliininen gerontologia eli geriatria puolestaan tutkii

vanhojen ihmisten sairauksia ja niiden hoitoa. Sosiaaligerontologiaksi taas nimitetään sitä

gerontologian osa-aluetta, joka tutkii vanhenemiseen liittyviä sosiaalisia ja yhteiskunnallisia

aspekteja. Sosiaaligerontologisen tutkimuksen perustieteitä ovat sosiologia, sosiaalipsykologia ja

yleisesti yhteiskuntatieteet. Sosiaaligerontologian parissa tehdään sekä perustutkimusta että

soveltavaa tutkimusta. Sosiaaligerontologinen tutkimus pyrkii yhtäältä kuvaamaan ja selittämään

vanhenemista yhteiskunnassa niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Toisaalta

sosiaaligerontologian tehtävänä on etsiä ratkaisuja vanhenemisesta johtuviin ongelmiin.

(Pohjolainen 1990, 17–18, 25.)

Gerontologisen tutkimuksen, sekä samalla iän ja ikääntymisen, moniulotteisuutta havainnollistaa

Lars Tornstamin (1994) esittämä kolmetasoinen vanhenemisen tutkimusmalli. Yksilötasolla

tutkimuksen kohteena ovat ne biologiset ja psyykkiset muutokset, joita yksilössä vanhenemisen

myötä tapahtuu. Ryhmätasolla mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti ne muutokset, joita

ikääntymisen myötä ilmenee yksilön ja yhteiskunnan välisissä suhteissa. Tällöin ihmistä ei

tarkastella enää vain yksilönä ja ryhmätason vanhenemisen tutkimuksessa näkökulma onkin yleensä

sosiaalipsykologinen. Kolmannella, yhteiskunnallisella tasolla tutkimuksen kohteena ovat

yhteiskunnan rakenteet, esimerkiksi väestön ikärakenne, ja vanhenemisen yhteys niihin. Vaikka

gerontologinen tutkimus voidaan jakaa kolmeen tasoon, painottaa Tornstamkin kuitenkin myös

tasojen välisen yhteyden tärkeyttä. (Emt., 17–21.) Oma tutkimukseni on sosiaaligerontologista,

yhteiskuntatieteellistä ryhmätason vanhenemisen tutkimusta. Tarkastelen ikääntymistä ja

vammaisena ikäihmisenä olemista ennen kaikkea sosiaalisena, yksilön ja yhteiskunnan välisenä

suhteena.

Jo ikääntymisen tutkimuksen esittely valaisee sitä, kuinka moniulotteisesta ilmiöstä iässä ja

ikääntymisessä on kyse. Seuraavaksi esittelenkin erilaisia ikään liittyviä määritelmiä. Tämän

jälkeen palaan sosiaaligerontologian ajatuksiin ja pohdin ikää ja ikääntymistä nimenomaan

sosiaaligerontologisesta ja sosiaalipsykologisesta näkökulmasta, joihin oma tutkimukseni kiinnittyy.

3.2 Iän määrittelystä

Jokainen arvioi tai joutuu arvioimaan ikäänsä monissa eri tilanteissa, kuten Sankari ja Jyrkämä

(2005, 7) osuvasti toteavat: ”olenko jo tai enää uskottava työnhakija, miten on lasten hankinnan

laita tai millaisia muita ratkaisuja minun on tehtävä ennen kuin on liian myöhäistä”. Ikä ja
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ikääntyminen eivät koske vain vanhoja ihmisiä, vaan kaikilla on ikänsä ja jokainen ikääntyy päivä

päivältä (emt., 8). Ikää voidaan kuitenkin määritellä eri tavoin ja sitä myös tutkitaan eri

näkökulmista käsin.

Useimmiten ikää kysyttäessä tarkoitetaan kronologista eli niin sanottua kalenteri-ikää, joka kertoo

kuinka monta vuotta sitten henkilö on syntynyt. Ikää kysytään ja arvioidaan monissa virallisissa ja

epävirallisissa tilanteissa. Yhteiskunta ja sen eri instituutiot, kuten terveydenhuolto, koulutus, perhe,

työelämä ja vapaa-aika organisoituvat suurelta osin iän mukaan. Instituutiot järjestyvät iän mukaan

määritellen yksilön suhdetta eri instituutioihin sekä hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan niissä.

Ikään liittyvät arvioinnit, luokittelut ja määrittelyt käyvätkin meille lapsesta lähtien niin tutuiksi,

että niitä pidetään normaaleina, luonnollisina ja järjestyksen kannalta välttämättöminä. Biologisella

iällä viitataan puolestaan niihin fyysisiin ja fysiologisiin muutoksiin, joita yksilössä tapahtuu hänen

kasvaessaan lapsesta aikuiseksi ja edelleen hänen tullessa vanhaksi. Nämä muutokset tapahtuvat

yksilöllisessä tahdissa, minkä vuoksi kronologiselta iältään samanikäiset eivät välttämättä ole

samanikäisiä biologiselta iältään. (Rantamaa 2005, 52–53, 55.) Esimerkiksi vanhuuteen liittyvät

vaivat ja toiminnanvajavuudet tulevat kullekin ikäihmiselle ajankohtaiseksi eri iässä, yksilöllisesti.

Näin ollen kronologiselta iältään esimerkiksi 70-vuotias ja 90-vuotias voivat olla biologiselta

iältään samanikäisiä. Vammaisella ihmisellä vamma aiheuttaa usein jonkin asteisia

toiminnanvajavuuksia. Vamma voi myös olla luonteeltaan sellainen, että se aiheuttaa esimerkiksi

lihasten rappeutumista tai heikentää hermoston tai aistien toimintaa. Tästä syystä vammaisten

ihmisten kohdalla kronologisen ja biologisen iän suhteen voidaan ajatella olevan jossakin määrin

vieläkin monimutkaisempi.

Persoonallinen ikä liittyy yksilön itse itselleen asettamiin tavoitteisiin omaa elämäänsä koskien sekä

näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Persoonallinen ikä määrittyy sen mukaan, miten ihminen itse

kokee omassa elämässään edenneensä. Voidaan puhua myös subjektiivisesta iästä, jolloin iän

tarkasteluun liittyy syvällisemmät henkilökohtaiset ja filosofiset pohdinnat minää ja ikää koskien.

Vaikka ikää voitaisiinkin määritellä hyvin monella tapaa, osoittaa iän eri merkitysten tarkastelu

kuitenkin sen, kuinka vaikeaa kronologinen ikä on sivuuttaa. Yksilön elämää ja eri elämänvaiheita

pohjimmiltaan jäsentää ja määrittää kuitenkin juuri kronologinen ikä. Kronologinen ikä määrittää

paitsi ihmisten kuulumista eri instituutioihin piiriin, niin myös yksilön suhdetta esimerkiksi

yhteiskunnalliseen tuotantoon ja asemaan työmarkkinoilla. Lapset ja vanhat ovat

lainsäädännöllisesti tietyin ikäkriteerein määritelty näiden ulkopuolelle, mikä vaikuttaa

laajemminkin heidän rooleihinsa ja asemaansa yhteiskunnassa. (Emt., 62–65, 81.) Toisaalta monet
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vammaiset henkilöt ovat koko ikänsä työelämän ulkopuolella, mikä vaikuttaa muutoinkin heidän

asemaansa yhteiskunnassa. Vammainen ihminen voi olla nuoresta asti eläkkeellä, jolloin hän ei

ikään kuin koskaan ole oikeassa paikassa ja roolissa kronologisen iän mukaan rakentuneessa

yhteiskunnassa. Toki ihmisillä on mahdollisuuksia vastustaa ikäkategorioihin liitettyjä mielikuvia

(ks. vastapuheesta luvusta 2.4; myös Nikander 1999, 36–41) mutta vammaisuuden ja iän

tarkasteleminen yhdessä tuo esiin kronologisen iän korostamisen ongelmallisuuden.

Olemme arkiajattelussamme tottuneet pitämään ikää luonnollisena, olemassa olevana faktana. Ikä ja

ikääntyminen nähdään ennen kaikkea biologiaan ja psykologiaan liittyvänä asiana, minkä vuoksi

lääketieteellinen ja psykologinen ajattelu on hallinnut ikää koskevaa puhetta ja tutkimusta, aivan

kuten vammaisuudenkin saralla. Näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös ikään ja ikääntymiseen

kohdistuvaa yhteiskunnallista tutkimusta, sillä ikääntyminen ei ole vain hiusten harmaantumista tai

muistin huononemista. Se on myös iälle ja ikääntymiselle annettuja kulttuurisia merkityksiä sekä

niihin liitettyjä käsityksiä ja sääntöjä, jotka määrittelevät eri-ikäisten ihmisten elämistä ja olemista.

Ikä, kuten vammaisuuskin, on aina myös konstruktio. Se on kulttuurinen väline, jolla ihmisiä

merkitään, annetaan heille identiteetti ja asetetaan ihmiset erilaisiin valta- ja auktoriteettisuhteisiin

toisiinsa nähden. (Sankari & Jyrkämä 2005, 7–8.) Nämä sosiaaliset ja yhteiskunnalliset

ulottuvuudet huomioidaan sosiaaligerontologiassa, jonka perusperiaatteita esittelen ja pohdin

seuraavaksi.

3.3 Sosiaalinen vanheneminen

Ikääntyneet eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan he eroavat toisistaan niin elämäntilanteiltaan ja

taustoiltaan, kuin ominaisuuksiltaan ja tuntemuksiltaankin. Näin ollen ikääntyneiden elämistä ja

olemista ei voida teemoitella ja tarkastella vain yhden ikääntymiskuvaston tai viitekehyksen

mukaisesti. Vanheneminen on biologinen prosessi, jota yhteiskunta ja kulttuuri kuitenkin vahvasti

sääntelevät ja määrittävät sekä antavat sille erilaisia merkityksiä. Sosiaaligerontologisessa

tutkimuksessa voidaankin tarkastella sitä, miten vanhenemisprosessia säännellään sosiaalisesti ja

kulttuurisesti. Sosiaaligerontologian keskeinen alue on juuri sosiaalitieteellinen

vanhenemistutkimus, jossa vanhenemisen sosiaalisuutta ja yhteiskunnallisuutta tarkastellaan

suhteessa biologiseen ja psyykkiseen vanhenemiseen. (Jyrkämä 2005, 269–270, 274, 276.)
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Sosiaaligerontologiassa puhutaankin ennen kaikkea sosiaalisesta vanhenemisesta tai sosiaalisesta

ikääntymisestä. Se voidaan nähdä käsitteellisenä viitekehyksenä, joka viittaa siihen, miten erilaiset

ajallisesti ja paikallisesti muuttuvat yhteiskunnalliset tekijät määrittävät ikääntymisprosessia.

Tällöin tarkastelun kohteena on se, kuinka yhteiskunnalliset tekijät aikatauluistavat,

rakenteellistavat ja merkityksellistävät ikääntyvien ihmisten elämänkulkua. Sosiaalisessa

vanhenemisessa on yhtäältä kysymys siitä, miten yhteiskunnalliset tekijät muovaavat ja

muokkaantuvat osaksi ikääntyvien ihmisten elämistä, toimintaa ja kokemusmaailmaa. Toisaalta

sillä viitataan siihen, miten ikääntyvät ihmiset omalta osaltaan muuttavat ikääntymiseensä

vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä eli vaikuttavat ympäristöönsä ja yhteiskuntaan. (Emt., 279.)

Kuten sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä (johon palaan tarkemmin luvussa 4.1)

yleisemmin (Berger & Luckmann 1994), niin myös sosiaalisen vanhenemisen kohdalla keskeistä on

vuorovaikutuksen merkityksen korostaminen. Sosiaalinen vuorovaikutus on molemminpuolista,

jolloin yhteiskunnalliset tekijät eivät yksisuuntaisesti määrittele ikääntymistä ja ikääntyneenä

olemista. Myös ikäihmisillä itsellään on mahdollisuus määritellä ikääntymistä ja ikääntyneenä

elämistä ja vaikuttaa siten osaltaan yhteiskunnassa vallitseviin määrittelytapoihin.

Jyrkämän (2005) mukaan vanhaksi tuleminen voidaankin määritellä sosiaalisena vanhenemisena

ilmenevän vuorovaikutusprosessin tuotteeksi. Sosiaalinen vanheneminen onkin nähtävä

yhteiskunnan ja yksilön, ympäristön ja yksilön sekä yksilön ja hänen sosiaalisten ryhmiensä

välisenä vuorovaikutuksena. Ikääntyminen ja ikääntyneenä oleminen on ilmiökokonaisuus, jota

jatkuvasti tuotetaan, uusinnetaan ja muokataan. Yhteiskunta eri osa-alueineen ja toimintatasoineen

luo siis ympäristön ja puitteet ikääntymiselle ja ikäihmisenä olemiselle. On kuitenkin tärkeää

huomioida, etteivät nämä puitteet ole kaikille samat vaan erilaistuvat esimerkiksi

yhteiskuntaluokittain ja alueittain. (Emt., 276–277.) Nämä puitteet ovat kenties erilaistuneet myös

vammaisuuden vuoksi. Vammaisuuden marginaalisen luonteen ja sen, että vammaisten ihmisten

elämänkulku poikkeaa usein ainakin jossain määrin ns. valtaväestöstä, voidaan ajatella lyövän

leimansa myös vammaisten ihmisten ikääntymiseen ja ikääntyneenä elämiseen. Analyysissani pyrin

tarkastelemaan tätä asiaa tarkemmin aineistoni valossa. Ikääntyminen on sidoksissa myös

sukupuoleen ja naisen ikääntymisen mallin voidaankin sanoa olevan miehen mallia ahtaampi ja

marginalisoiva. Ikääntyvä nainen saa yleisesti merkityksensä suhteessa perheeseen, lapsiin ja

puolisoon. Niin kutsutun vanhenemisen kaksoisstandardin mukaan nainen asettuu ikääntyessään

sekä itsensä, että sukupuolensa kautta alisteiseen asemaan. Sen sijaan miehen sosiaalisen arvon

voidaan nähdä kasvavan hänen ikääntyessään. (Kangas & Nikander 1999, 15–16.) Myös yleisesti

naispuoliseen ikäihmiseen liitettävä sana mummous voidaan nähdä ongelmallisena, sillä se



28

määrittää ikääntyneen naisen automaattisesti suhteessa lapsiin ja lapsenlapsiin (Nikander 1999, 42).

Todellisuudessahan tällaisia suhteita ei kaikilla ole.

Sosiaaligerontologinen näkökulma vanhenemiseen auttaakin hahmottamaan juuri ikääntymisen

prosessin moniulotteisuutta. Kun tarkastelussa huomioidaan niin biologiset ja psykologiset kuin

sosiaaliset ja kulttuurisetkin tekijät, ei ikääntymistä ja ikääntyneenä olemista voida selittää vain

yhden näkökulman tai teorian kautta. Vanhenemista ja vanhana elämistä voidaankin tarkastella

erilaisten teorioiden avulla, jotka voidaan karkeasti jakaa yksilöteorioiksi ja makrotason teorioiksi.

Yksilöteorioita ovat muun muassa irtaantumis-, aktiivisuus- ja jatkuvuusteoria. Vaikka nämä teoriat

poikkeavat varsin paljon toisistaan, on niiden perusasetelma kuitenkin samanlainen. Ne ovat

teorioita yksilön sopeutumisesta vanhenemiseen sekä hyvästä ja onnistuneesta vanhuudesta tämän

sopeutumisen seurauksena. Teorioiden erot liittyvätkin nimenomaan siihen, minkä nähdään

johtavan tähän tavoiteltavaan lopputulokseen. Irtaantumisteorian mukaan ikääntyneen yksilön on

kyettävä irtautumaan aikaisemmista rooleistaan sekä tietyistä tehtävistään ja elämänalueista.

Irtaantuminen on kuitenkin molemminpuolista, jolloin myös yhteiskunnan taholta on sopeuduttava

tähän irtaantumiseen ja siihen, ettei ikääntynyt ihminen enää täytä kaikkia aikaisempia roolejaan.

Aktiivisuusteorian mukaan taas hyvään vanhenemiseen johtaa aktiivisuuden ylläpitäminen ja

mahdollisten menetysten kompensoiminen jollakin aktiivisella tavalla. Jatkuvuusteoriassa hyvä

vanheneminen on seurausta ihmisen elämänkulkunsa aikana omaksumista toimintamalleista ja

päämääränasetteluista sekä niiden johdosta kyvystä sopeutua iän mukanaan tuomiin muutoksiin.

Teoriat toimivat erilaisina näkökulmina, joista vanhenemista voidaan tarkastella erilaisissa

yhteyksissä. Ne voidaan ymmärtää myös kulttuurisina toimintatapoina, joita ikääntyvät ihmiset

käyttävät itse tai joita yhteiskunnalliset tekijät ohjaavat heitä käyttämään. Näitä teorioita saatetaan

käyttää myös erilaisten toimintastrategioiden perusteluun eri yhteyksissä. (esim. Jyrkämä 2005,

292–295.)

Ikääntymisen tarkastelussa voidaan korostaa myös toimintanäkökulmaa. Tällöin on olennaista

nähdä ihmiset aktiivisina ja tavoitteellisina toimijoina, joilla on toiminnastaan sekä sen seurauksista

tietoa ja jotka näin ollen kykenevät myös perustelemaan toimintaansa ja antamaan sille merkityksiä.

Toiminnassa olennaista on ihmisten välinen vuorovaikutus. Ihmisillä on yhteisiä tavoitteita ja

päämääriä, joilla pyritään usein vaikuttamaan muihin ihmisiin tai joihinkin ihmisten muodostamiin

ryhmiin. Toiminnan sosiaalisuuteen sisältyy myös ongelmia: yhdellä ihmisellä ei välttämättä ole

tietoa toisen tavoitteista tai tavoitteet voivat olla vastakkaisia. Tästä seuraa se, että tarkoitettujen
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vaikutusten ohella toiminnalla on myös tarkoittamattomia seurauksia. Toiminnan näkökulma

nousee esiin esimerkiksi fenomenologiassa ja elämänkulkuajattelussa. (Emt., 299–301.)

Myös yhteiskunnallista vanhenemista voidaan tarkastella eri näkökulmista eli eri makrotason

teorioista käsin. Rakennefunktionalistisen perspektiivin mukaan yhteiskunnan rakenteet ja

instituutiot ovat verrattain pysyviä ja yleisesti hyväksyttyjä. Konfliktiperspektiivi taas näkee

yhteiskunnan dynaamisena ja alati muuttuvana. Makrotason sosiaaligerontologisista teorioista

tunnetuimpia ovat vanhusten alakulttuurin muodostuminen, vähemmistöryhmäteoria sekä

modernisaatioteoria, jonka mukaan modernisoituminen heikentää ikääntyneiden ihmisten asemaa.

(Pohjolainen 1990, 37, 42–44.)

Sosiaalisen vanhenemisen käsitteen avulla ikääntymistä tarkastellaan siis sosiaalisena ja

kulttuurisena ilmiönä. Tässä tutkielmassani käsittelen ikääntymistä konstruktiona, kuten

vammaisuuttakin. Sosiaalista vanhenemista tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota sellaisiin

katkos- tai murroskohtiin, jolloin elämänkulussa tapahtuu muutos. Tällöin on mahdollista

tarkastella sitä, kuinka yhteiskunta osaltaan jaksottaa ja vaiheistaa ihmisen elämänkulkua luoden

siihen sosiaalista järjestystä. (Jyrkämä 2005, 276.) Seuraavaksi tarkastelenkin sitä, kuinka ihmisen

elämää ja ikääntymistä voidaan elämänkulullisen näkökulman kautta hahmottaa.

3.4 Elämänkulullinen näkökulma

Elämänkulullisesta näkökulmasta elämän nähdään rakentuvan erilaisista jaksoista, joiden aikana

joko elämä on erilaista tai ihminen itse on erilainen ruumiin tai mielen osalta. Jaksot noudattavat

jonkinlaista kollektiivista rytmiä, mutta eri vaiheiden rajat vaihtelevat kuitenkin myös yksilöittäin ja

kulttuureittain. Kaikki eivät etene samassa rytmissä ja etenkin modernissa yhteiskunnassa ihmisellä

on liikkuma- ja valinnanvaraa elämänvaiheiden sisältöjen osalta. Tästä syystä onkin syytä erottaa

toisistaan termit ikä- ja elämänvaihe. Ikävaiheella tarkoitetaan jotain kronologista ikää tai

ikäryhmää, jossa elämäntilanteet saattavat olla hyvinkin erilaisia, vaikka perusolettamuksena usein

on elämäntilanteiden tietty samanlaisuus. (Marin 2005, 19–21.) Esimerkiksi parikymppisiä nuoria

pidetään usein yhteneväisenä ryhmänä, vaikka todellisuudessa kyseiseen ikäryhmään mahtuu niin

vanhempiensa luona asuvia, opiskelevia yksineläjiä, työssäkäyviä, kuin perheellisiä kotiäitejäkin.
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Elämänvaihe-termi viittaakin määrättyihin samanlaisiin elämäntapahtumiin tai -tilanteisiin, jotka

yhdistävät ihmiset toisiin samaa vaihetta eläviin. Lasten hankkiminen, niin sanottu tyhjä pesä ja

leskeytyminen ovat tyypillisimpiä esimerkkejä tällaisista elämäntapahtumista. Elämänvaiheessa

kronologinen ikä ei ole varsinainen erottelija. Ikävaihe ja elämänvaihe limittyvät kuitenkin usein

toisiinsa, sillä tietyt elämäntapahtumat ja areenat on yhteiskunnassa osin kytketty tiettyihin ikiin.

Tämän ikäsidonnaisuuden voidaan kuitenkin sanoa olevan nyky-yhteiskunnassa osittain

purkaantumassa esimerkiksi koulutuksen ja perhetapahtumien osalta. Toisaalta sidonnaisuus taas on

lisääntymässä etenkin työelämässä ja eläkkeelle siirtymisessä. (Emt., 21.) Rantamaan (2005, 68–73)

mukaan nykykeskustelussa on vahvasti läsnä ikäkäsitysten purkaantuminen, ikien läheneminen sekä

elämänvaiheesta toiseen siirtymisien näkeminen liukuvina ja joustavina. Pidentyneellä

aikuisuudella viitataan juuri siihen, kuinka eri elämäntapahtumat voivat sijoittua eri yksilöillä

hyvinkin eriaikaisesti aikuisuuden elämänvaiheeseen (Nikander 1999, 29). Tästä huolimatta

vallitsevat käsitykset liittävät ikä- ja elämänvaiheen yhteen, luoden paineita siitä millaista elämän

pitäisi tietyn ikäisenä olla. Vammaisten ihmisten esiin tuomat erilaisuuden kokemukset (esim.

Suokas 1992) voivatkin olla osittain selitettävissä juuri sen kautta, että heidän

elämänvaiheistuksensa on jossain määrin erilainen kuin vammattomilla ihmisillä yleensä.

Ikääntymistä ei voidakaan tarkastella vain elämänviivoina, yksilöllisenä tai yleisenä

elämänkulkuna, tai kronologisen iän etenemisenä. Ikääntyminen on prosessi, joka kytkeytyy

historiallisessa ajassa tapahtuviin muutoksiin. Nämä muutokset voivat koskea erilaisia asioita, kuten

sosiaalisia rakenteita, ihmisten välisiä suhteita, kulttuurisia toimintamalleja ja arvoja sekä normeja.

Muutokset voivat vaihdella myös nopeudeltaan, toistuvuudeltaan, suuruudeltaan sekä koskettaa

joko kaikkia tai vain harvoja ihmisiä. Nämä muutokset saavat merkityksensä osana ihmisten

elämänkulkua, ne eletään ja koetaan eri ikä- ja elämänvaiheissa ja ne muuntuvat sekä niitä

muutetaan erilaiseksi toiminnaksi esimerkiksi ikävaiheesta riippuen. Ihmisen ikääntyminen liittyy

aina sosiaaliseen kontekstiin, sillä ihminen on osa yhteiskunnan sosiaalista ja kulttuurista

järjestelmää. Ihminenhän osallistuu elämänsä varrella erilaisten sosiaalisten instituutioiden

toimintaan perheen ja suvun jäsenenä, työntekijänä, poliittisena kansalaisena, ystäväpiirissä ja

kansalaistoiminnassa. (Marin 2005, 23, 27–28.)

Ihmisen elämän etenemistä voidaan kuvata erilaisten termien avulla, jotka nähdäkseni kuvaavat

kaikki juuri elämänkulkua erilaisesta näkökulmasta, erilaisia tekijöitä painottaen. Elämänkulku

(useimmiten life course) voidaan siis mielestäni nähdä eräänlaisena kokoavana yläkäsitteenä ja se
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viittaa sosiologiseen käsitykseen elämän etenemisestä. Elämänkaari (life span) taas kuvaa sitä,

miten muutos läpi elämän riippuu yksilöllisistä tekijöistä, elämänkokemuksista ja elämänhistoriasta.

Elämänkaari on siten elämänkulkua psykologisempi termi ja viittaa siis ihmisen sisäisten tekijöiden

merkitykseen elämänkulussa. Elinkaari (useimmiten life cycle) viittaa elämän jaksottumiseen,

liittyen sykliseen aikakäsitykseen. Elämänkulun hahmottamisessa käytetään myös elämänradan tai

elämänuran käsitteitä. Nämä viittaavat elämän yksisuuntaiseen etenemiseen ja siihen, että elämällä

on selvä päätepiste, jota kohden pyritään. Elämänpolku käsitteenä sen sijaan korostaa päämäärän

tuntemattomuutta, ihmisen eteen tulevia valintoja sekä valinnan mahdollisuuksia, kiertoteitä ja

tavanomaisista ratkaisuista poikkeamisia. (Emt., 28–29.) Käytän itse elämänkulun käsitettä, sillä

olen kiinnostunut nimenomaan yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta ja vuorovaikutuksesta

enkä niinkään esimerkiksi yksilön psykologisista tekijöistä. Elämänkulun käsitteeseen sisältyy

nähdäkseni sekä yksilön, että yhteiskunnan näkökulma ja niiden välinen suhde.

Elämänkulun käsitteen käyttöä elämänkaaren sijaan suosittelee esimerkiksi Nikander (1999) juuri

ikä- ja elämänvaiheiden yksilöllistymisen sekä niiden rajojen hämärtymisen vuoksi. Ihmisen

elämänkulku jaetaan edelleen eri vaiheisiin lapsuudesta vanhuuteen ja ihmisiin suhtaudutaan oman

elämänvaiheensa edustajana, vaikka tarkkojen rajojen määrittäminen onkin vaikeampaa. Voidaan

kuitenkin pohtia sitä, ollaanko siirtymässä kohti yhtenäisyyden kulttuuria, jolloin kronologisen iän

merkityksen vähetessä ihmisen identiteetti määräytyy ennen kaikkea hänen valitsemansa

elämäntyylin, kulutustottumusten ja harrastusten kautta. (Emt., 29–33.)

Ihmisen elämänkulkua ja kehitystä tarkasteltaessa onkin syytä huomioida se, etteivät niihin liitetyt

käsitykset, tiedot ja merkitykset ole pysyviä, vaan ne vaihtelevat aikakausittain, kulttuureittain ja

yhteiskunnittain. (Marin 2005, 58.) Ikää ja ikääntymistä voidaankin tarkastella sosiaalisina

konstruktioina, kuten tässä tutkimuksessani teen. Sosiaalisesta iästä puhuttaessa viitataankin niin

yksilön elämänvaiheisiin kuin myös yksilön tai ryhmän sosiaaliseen asemaan yhteiskunnassa ja sen

osa-alueilla. Sosiaalisen iän käsitettä lähestytään usein myös ikäroolien ja ikänormien

näkökulmasta. Sosiaalisten roolit kytkeytyvät tiettyihin ikävuosiin luoden sosiaalisen aikataulun,

jonka mukaan yksilön oletetaan omassa elämässään etenevän. (Rantamaa 2005, 58–59.) Rantamaa

(emt.) toteaa, että esimerkiksi opiskelijaa pidetään roolinsa vuoksi usein ikäistään nuorempana.

Vammaisten ihmisten kohdalla avuntarve tai esimerkiksi pyörätuolissa istuminen luovat

kokemusteni mukaan usein mielikuvan vammaisista ihmisistä lapsenkaltaisina. Toisaalta vammaiset

ihmiset ovat usein eläkkeellä jo nuorena, eivätkä työntekijän roolissa työikäisyydestään huolimatta.
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Vammaisuuden ja ikääntymisen suhde näyttäytyykin kompleksisena, minkä vuoksi on

mielenkiintoista tutkia ikääntyneiden vammaisten ihmisten omaa näkemystä asiasta.

4. Teoreettinen viitekehys

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni teoriataustaa. Tutkielmani on kvalitatiivinen eli laadullinen

tutkimus, jossa tilastollisten yleistysten sijaan pyritään tuottamaan mielekäs tulkinta tutkimuksen

kohteena olevasta ilmiöstä (Eskola & Suoranta 1998, 61). Laadullisessa tutkimuksessa voi aineiston

koko olla varsin pieni, sillä pyrkimyksenä on analysoida aineistoa mahdollisimman perusteellisesti.

Tutkija pyrkii sanomaan aineistostaan jotain ehdotonta ja koko aineistoon pätevää sekä antamaan

tutkimuskohteestaan yksityiskohtaisen ja tarkan kuvan. (Emt., 17; Alasuutari 1999, 131.) Eskola ja

Suoranta (1998, 83) nimeävät yhdeksi kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteeksi sen, että siinä

edetään usein aineistolähtöisesti yksityisestä yleiseen. Tutkimuksen tarkoituksena ei olekaan kertoa

pelkästään aineistosta, vaan se toimii ikään kuin tutkijan apuna rakennettaessa käsitteellistä

ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä (emt., 62). Tutkimukseni on luonteeltaan emic-tyyppistä

tutkimusta, sillä tutkin aineistossani olevia luokituksia sen sijaan, että lähestyisin aineistoani itse

luomieni luokittelujen kautta (Alasuutari 1999, 134). Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen

muodostavat sosiaalinen konstruktionismi sekä narratiivisuus. Narratiivisuus toimii myös

tutkimukseni analyysivälineenäni eli aineiston lukemisen tapana. Tässä luvussa esittelen ensin

sosiaalisen konstruktionismin perusajatuksia. Sen jälkeen siirryn pohtimaan narratiivisuutta niin

tutkimuksellisena lähestymistapana kuin aineiston luonteenakin. Analyysinteon välineenä tai

menetelmänä erittelen narratiivisuutta tarkemmin luvussa 5.3, jossa kerron tutkimukseni

toteutuksesta. Tämän luvun lopuksi paneudun vielä identiteetin kysymyksiin. Esittelen erilaisia

identiteettikäsityksiä sekä pohdin nimenomaan narratiivisen identiteetin rakentumista.

4.1 Todellisuuden sosiaalinen luonne

Tutkimukseni yleisenä teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan

todellisuus on sosiaalisesti rakentunutta (Berger & Luckmann 1994). Sosiaalinen konstruktionismi

ei ole yksi ja yhtenäinen suuntaus, vaan sen sisällä on erilaisia painotuksia. Kaikki näkökulmat

jakavat kuitenkin samat sosiaalisen konstruktionismin perusajatukset todellisuuden sosiaalisesta

luonteesta. Sekä siitä, että tätä todellisuutta rakennetaan ja ylläpidetään kielen avulla, jolloin

sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen merkitys korostuu. (Gergen 1994, 48–53; 2009, 2–4.)
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Sosiaalinen konstruktionismi siis korostaa vuorovaikutuksen merkitystä. Ihminen elää jokapäiväistä

elämäänsä yhdessä toisten ihmisten kanssa ja sosiaalinen vuorovaikutus on olennainen osa

elämäämme. Vuorovaikutuksessa toisten kanssa jaamme ajatuksiamme ja kokemuksiamme sekä

siten rakennamme yhteisymmärrystä maailmasta. Tulkitsemme jatkuvasti todellisuutta ja koemme

maailman merkityksellisenä ja yhtenäisenä. Vuorovaikutuksessa toisten kanssa, jakaessamme

käsityksiämme, vahvistamme tätä käsitystämme todellisuudesta. Emme pelkästään pidä

elämismaailmaamme itsestään selvänä todellisuutena vaan lisäksi tuotamme sitä jatkuvasti

ajattelullamme ja toiminnallamme. Todellisuus säilyy ajattelun ja toiminnan kautta ja näyttäytyy

itsestään selvänä siihen saakka, kunnes sen jatkuvuuden keskeyttää jonkinlaisen ongelman

ilmaantuminen. (Berger & Luckmann 1994, 29–35.)

Todellisuuden rakentamisen välineenä toimii kieli, joka on tärkein merkkijärjestelmämme. Kielen

perusta on kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa, mutta kieli voi helposti irtaantua siitä ja voimmekin

välittää kielellisiä ilmauksia esimerkiksi juuri kirjoittamalla. Kielelle ominaista on sen kyky välittää

merkityksiä, jotka eivät ole välittömästi tilanteessa läsnä tai joita ihminen ei ole henkilökohtaisesti

kokenut. Kieli ei pelkästään kuvaa maailmaa, vaan myös rakentaa sitä. Kieli voidaankin nähdä

valtavana merkitysten ja kokemusten varastona, joka säilyy sukupolvelta toiselle. Tästä

yhteiskunnallisesta tietovarannosta voimme ammentaa tietoa jokapäiväiseen elämäämme, mutta

myös tuotamme siihen jatkuvasti uutta tietoa esimerkiksi tarinoita kertoessamme. Kieltä luonnehtii

objektiivisuus eli kohtaamme sen ulkoisena tosiasiana, joka kohdistaa meihin vaatimuksia. Kielen

avulla rakentamamme sosiaalinen todellisuus näyttäytyy siis meille yleensä ehdottomana ja

itsestään selvänä, aitona todellisuutena. Kielen ominaisuuksia ovat esimerkiksi tyypittely ja

kategorisointi. (Emt., 47–49, 52, 81–82.)

Yhteiskuntarakenne voidaan määritellä Bergerin & Luckmannin (emt.) mukaan juuri erilaisten

tyypitysten ja niiden myötä vakiintuneiden vuorovaikutussuhteiden kokonaisuudeksi. Yhteiskunta

muodostaakin elämismaailmamme keskeisen elementin ja todellisuus sekä tieto ovat aina

yhteiskunnallisesti sidottuja. Yhteiskunnallinen järjestys on inhimillisen toiminnan tuotosta, mikä

tarkoittaa sitä, että vaikka biologiset ja ympäristötekijät voivat olla jossain määrin määrääviä, on

yhteiskunnallinen järjestys kuitenkin aina pohjimmiltaan ihmisten tuotosta. Yhteiskuntarakenne ja

yhteiskunnallinen järjestys ovat seurausta inhimillisen toiminnan totunnaistumisesta.

Totunnaistuminen edellyttää institutionaalistumista ja rajoittaa valinnanmahdollisuuksia, sillä

instituutiot ilmentävät historiallisuutta ja sääntelyä. Institutionaaliseen toimintaan liittyy aina
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sosiaalinen sääntely ja käyttäytymismallien määrittäminen. Instituutiot myös saavuttavat

objektiivisuuden, jolloin jo vakiintuneita instituutioita ei enää samasteta yksilöihin, jotka

ruumiillistavat ne kullakin hetkellä. Sen sijaan instituutioiden koetaan ilmentävän omaa

todellisuuttaan, jolloin ne nähdään ulkoisena ja yksilöä määräävänä seikkana. Sosialisaation kautta

tämä yhteiskunnallinen järjestys välittyy seuraaville sukupolville ja juurtuu sisäistämisen kautta

ihmisten tietoisuuteen. Ihmisen ja yhteiskunnan suhdetta voidaan kuvata eräänlaisena kehänä

ulkoistamisen, objektivoitumisen ja sisäistämisen käsitteiden avulla. Yhteiskunta on ihmisen tuotos,

joka objektivoitumisen myötä näyttäytyy objektiivisena todellisuutena ja jonka ihminen

sosialisaatiossaan sisäistää. Näin ollen ihminen on sosiaalinen tuotos. (Emt., 13, 44, 64–74.) Koska

tieto, todellisuus ja yhteiskunta ovat ihmisen tuotosta, on niitä mahdollista myös kyseenalaistaa ja

jopa uudelleen määritellä.

Tieto on yhteiskunnallisesti jakautunutta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan tietovaranto

rakentuu sen mukaisesti, mikä on yleisesti relevanttia ja mikä on relevanttia vain tietyille rooleille.

Tiedon ollessa eriytynyttä rooleittain on kysymys myös arvoista, normeista ja jopa tunteistakin.

Tiedon jakautumisesta seuraa yhteiskunnallisesti eriytyneiden merkitysmaailmojen mahdollisuus,

jolloin tietyn roolin edellyttämä tieto jää täysin yhteisen tietovarannon ulkopuolelle. Erilaisten

merkitysmaailmojen muodostuminen tuottaa erilaisia näkökulmia, jolloin kilpailevat todellisuuden

määritelmät voivat asettaa yhteiskunnallisen olemisen kyseenalaiseksi. Erityisesti jollain tapaa

poikkeavat yksilöt luovat uhan kaikille ja horjuttavat vallitsevia käsitejärjestelmiä. He voivat jo

pelkällä olemassa olollaan kyseenalaistaa itsestään selvänä pidetyt kognitiiviset ja normatiiviset

toimintaolettamukset. Vallitsevia käsitejärjestelmiä pyritäänkin ylläpitämään esimerkiksi

mitätöinnin avulla. Tällöin uhka neutralisoidaan liittämällä siihen vähempiarvoisen status ja siten

tekemällä siitä ei vakavasti otettava. Mitätöintiä sovelletaan myös poikkeaviin yksilöihin

yhteiskunnan sisällä. (Emt., 90–100, 122, 129–131; vrt. Goffman 1990, 15.) Vammaisten ihmisten

äänen esille tuominen voi avata meille uusia näkökulmia niin arkipäiväiseen elämäämme kuin

yhteiskunnalliseen todellisuuteenkin. Jo ikääntyneiden vammaisten ihmisten tarinoiden kuuleminen

voi myös osaltaan haastaa vallitsevan vammaisuus-käsityksen, mikäli he itse määrittelevät

vammaisuutensa ja vammaisena ihmisenä elämisen vallitsevista määrittelytavoista poiketen.

Sosiaalinen tietovaranto sisältää tiedon myös kunkin ihmisen asemasta ja sen rajoituksista. Kieli

tekee ihmisen subjektiivisuudesta todellisemman sekä keskustelukumppanille, että ihmiselle

itselleen. Tämä kielen kyky kiteyttää ja vakiinnuttaa itselleni oma erillisyyteni ja minuuteni säilyy

myös kielen irtaantuessa kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta. Kielenkäytön todellisuutta
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rakentavasta luonteesta seuraakin, että sosiaalisen konstruktionismin mukaan emme voi ymmärtää

identiteettiä siten, kuin se on perinteisesti ymmärretty. Tähän palaan luvussa 4.3, jossa tarkastelen

identiteetin kysymyksiä tarkemmin. Tässä yhteydessä todettakoon kuitenkin, että kuten instituutiot

myös roolit voidaan kokea esineellistyneinä ja ei-inhimillisinä. Tällöin rooli ilmenee

väistämättömänä kohtalona. Myös identiteetin kohdalla tällainen reifioituminen eli

esineellistyminen on mahdollista sekä ihmisen itsensä että toisten toimista. Tällöin ihmistä ei nähdä

enää minään muuna, kuin tietyn tyypin edustaja. (Emt., 52, 106; ks. myös Goffman 1990.)

Maailma ja todellisuus näyttäytyvät siis pysyvänä, ennustettavana ja ongelmattomana niin kauan

kuin pitäydymme tutunoloisissa erotteluissa, määritelmissä ja tyypittelyissä. Kaikki, mitä pidämme

itsestään selvyytenä voi kuitenkin muuttua. (Gergen 2009, 4.) Gergenin (emt.) mukaan

konstruktionismi onkin relevanttia juuri siksi, että sen avulla sekä ylläpidetään traditioita että myös

rakennetaan uutta tulevaisuutta. Puhuessamme juuri nyt voimme horjuttaa vanhoja traditioita ja

luoda uusia tapoja hahmottaa ja järkeistää maailmaa. Hänen mukaansa itsestään selvänä pidetyn

maailman reflektointi onkin välttämätöntä hyvinvoinnillemme tulevaisuudessa, sillä me teemme

yhdessä tulevaisuutemme. (Emt., 5, 12.) Jollain tapaa marginaalissa elävien ihmisten äänen esiin

nostaminen ja heidän tulkintojensa kuuleminen onkin mielestäni välttämätöntä, mikäli toivomme

voivamme tulevaisuudessa elää solidaarisessa ja mahdollisimman rauhanomaisessa yhteiskunnassa.

Yksi sosiaalisen konstruktionismin merkittävistä empiirisistä tutkimussuuntauksista on narratiivinen

tutkimus (Saastamoinen 2006, 178). Seuraavaksi käsittelenkin tässä luvussa esittelemiäni

sosiaalisen konstruktionismin perusajatuksia narratiivisesta viitekehyksestä käsin.

4.2 Narratiivisuus

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu myös narratiivisuudesta, joka sopii siis hyvin yhteen

sosiaalisen konstruktionismin ajatusten kanssa. Narratiivisessakin lähestymistavassa sosiaalinen

elämä nähdään ilmiönä, jota on luettava ja tulkittava aina suhteessa aikaan ja kulttuuriin

(Saastamoinen 1999, 165). Narratiivisessa lähestymistavassa huomio kohdistuu nimenomaan

kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana (Heikkinen 2007, 142). Narratiivinen tutkimus ei

muodosta yhtä yhtenäistä koulukuntaa tai rakennu tietyn teoreettis-metodologisen ajattelun pohjalle,

vaan sillä viitataan tutkimukseen, jossa ymmärrysvälineenä käytetään narratiivin, kertomuksen tai
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tarinan käsitettä (Hänninen 1999, 15–16).1 Myöskään analyysimenetelmästä ei tutkijoiden

keskuudessa ole yksimielisyyttä, mutta narratiivisen materiaalin analyysin voidaan sanoa olevan

kvalitatiivisessa tutkimuksessa keskeistä tänä päivänä (Atkinson & Delamont 2006, xx). Muutaman

viimeisen vuosikymmenen aikana mielenkiinto narratiivisuutta kohtaan onkin kasvanut

voimakkaasti sekä laajentunut eri tieteenaloille ja innostus kertomusten käyttöön myös

sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa on voimistunut niin, että voidaan puhua narratiivisesta tai

elämäkerrallisesta käänteestä (Heikkinen 2007, 142; Syrjälä 2001, 203, myös Atkinson & Delamont

2006, xx; Riessman 1993, 1).

Narratiivisen tutkimuksen moninaisesta luonteesta johtuen narratiivisuuden käsite on laajentunut ja

sitä käytetään monissa merkityksissä, minkä vuoksi käsitteen määritelmä on hämärtynyt ja voi

aiheuttaa sekaannuksia, etenkin kaltaiselleni aloittelevalle tutkijalle (Hänninen 1999, 19; Riessman

2008, 5). Heikkisen (2007) mukaan narratiivisuuden käsitettä onkin tieteellisessä keskustelussa

käytetty ainakin seuraavilla neljällä tavalla. Sillä voidaan viitata tiedonprosessiin, jolloin

narratiivisuus nähdään konstruktionistisena tutkimusotteena. Narratiivisuudella voidaan viitata

myös tutkimusaineiston luonteeseen eli kerrontaan perustuvaan aineistoon tai aineiston

analyysitapaan. Käsite on liitetty myös narratiivien käytännölliseen merkitykseen, jolloin viitataan

niiden hyödyntämiseen esimerkiksi terapiatyössä. (Emt., 144–152.) Löyttyniemeä (2004, 24)

mukaillen narratiivisuus on siis ennen kaikkea tutkimuksellinen lähestymistapa ja viitekehys sekä

mahdollisesti aineiston muoto ja aineistonkeruun menetelmä, mutta narratiivisuus ei muodosta yhtä

ja yhtenäistä aineiston lukemisen tapaa tai analyysimenetelmää. Tässä tutkielmassani narratiivisuus

liittyy lähestymistavan lisäksi myös aineiston luonteeseen ja analyysitapaan.

4.2.1 Kertomusten luonteesta ja funktioista

Matkalla narratiivisuuden maailmaan on alkuun syytä pohtia kertomusta, sen määritelmää ja

luonnetta sekä tehtäviä. Näin siitä syystä, että vaikka narratiivisuutta on kaikkialla, ei kaikki

kuitenkaan ole narratiivia. Toisin sanoen kaikki puhe ja teksti eivät ole kertomusta, vaikka

kertomusta voidaankin nähdä olevan kaikkialla ympärillämme ja etenkin arkipuheessa käytämme

kertomuksen käsitettä hyvin monissa yhteyksissä (Riessman 1993, 4–5; Hyvärinen 2006, 2–3). Raja

kertomuksen ja muun puheen välillä onkin usein liukuva, mistä syystä voidaan puhua

1 Narratiivisuus, tarinallisuus ja kerronnallisuus ovat rinnakkain käytettyjä käsitteitä. Kahden viimeisen käyttöä puoltaa
niiden suomenkielisyys. Käytän tutkielmassani narratiivisuuden käsitettä, sillä se on yleisempi tutkimuskirjallisuudessa.
(Hänninen 1999, 15, 18; Hyvärinen 2006, 1, 3.)
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narratiivisuuden aste-eroista (Hyvärinen 1998, 323; 2006, 3). Jo Aristoteles (ks. esim. 1967)

runousopissaan toi esiin, että hyvällä tragedialla on alku, keskikohta ja lopetus. Kertomus koostuu

siis muutamasta toisiaan seuraavasta tapahtumasta. Tapahtumia tulisi kertomuksessa olla vähintään

kaksi, jotta jokin ehtisi muuttua. Juuri muutos tekee kertomuksen, sen kertomisen, kuulemisen ja

tutkimisen mielenkiintoiseksi. (Hyvärinen 2006, 3.) Kertomuksessa olennaista on siis juoni, joka

etenee kronologisesti, sisältää muutoksen ja jossa tapahtumien välillä on kausaalinen yhteys (emt.;

Alasuutari 1999, 127). Näiden lisäksi kertomuksessa on aina läsnä kokemuksellisuus; narratiivisuus

syntyy nimenomaan kokemuksen välittämisestä eikä siinä ole kyse vain tapahtumien

raportoimisesta (Hyvärinen 2006, 3–4).

Narratiivisen tutkimuksen monimuotoisuuden tekee ymmärrettäväksi myös se, että narratiiveilla on

useita erilaisia funktioita eli tehtäviä ja kertomuksia onkin haluttu tutkia monista eri syistä.

Kertomus on tietämisen muoto ja väline ajallisuuden ymmärtämisessä (Hyvärinen 2006, 1).

Tulkitsemme todellisuutta jatkuvasti muuntuvana kertomuksena, joka saa alkunsa kulttuurisesta

kertomusvarastosta eli tiedosta ja jonka osaksi kertomuksemme uudelleen liittyy (Heikkinen 2007,

144). Kertomusten kautta voimme ymmärtää ja hallita menneisyyttä sekä suuntautua tulevaan.

Narratiivien avulla muistetaan sekä jaetaan ja tehdään ymmärrettäväksi kokemuksia. Niiden

välityksellä argumentoidaan ja vakuutetaan, luodaan luottamusta sekä ylläpidetään ryhmiä.

(Hyvärinen 2006, 1–2; Riessman 2008, 7–9.) Ymmärrämme myös itsemme kertomusten kautta sekä

jäsennämme niiden avulla paikkaamme maailmassa. Rakennamme siis identiteettimme narratiivien

avulla. (emt.; Heikkinen 2007, 144.)

Narratiivit ovat sosiaalinen ilmiö, sillä ne tuotetaan ja jaetaan sosiaalisten ja yhteisesti jaettujen

konventioiden mukaisesti ja ne ovat siten juurtuneet sosiaalisiin kohtaamisiin. Kertomukset ovat

osa jokapäiväistä elämäämme, mutta niiden kautta rakentuvat myös sosiaaliset organisaatiot ja

instituutiot (esim. Atkinson & Delamont 2006, xxi). Atkinson ja Delamont (2006) nostavat esiin

myös narratiivien sosiaaliset funktiot. Kertomuksilla on moraalista voimaa ja ne kietoutuvat niin

sosiaalisen statuksen kuin professionaalisen identiteetinkin kysymyksiin sellaisten ulottuvuuksien

kautta, kuin kenellä on oikeus kertoa ja millaisia narratiiveja. (Emt., xxvi–xxvii.) Kertomusten

sosiaalitieteellisen tutkimuksen idea onkin esimerkiksi Hyvärisen (2006, 1–2) mukaan juuri siinä,

että kertomuksilla on kulttuurisesti jaetut mallit, perinteet ja lajityypit. Vaikka kertomusten

voidaankin nähdä avaavan näkökulman ihmisen subjektiiviseen kokemukseen ainakin jossain

määrin, on kertominen kulttuurisesti jäsentynyttä myös silloin, kun kerrotaan kaikkein

yksityisimmistä kokemuksista. (emt.)
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Narratiivisessa tutkimuksessa on vielä syytä tarkastella käsitteitä kertomus ja tarina. Tämä on

aiheellista mielestäni sen vuoksi, että osa tutkijoista käyttää kertomusta ja tarinaa synonyymeinä

tekemättä käsitteellistä eroa niiden välillä, kun taas osa tutkijoista haluaa erottaa ne selkeästi

toisistaan. Esimerkiksi Riessman (1993, 18; 2008, 6) korostaa, että tarina (story) on yhdenlainen

kertomus (narrative) eli narratiivi. Kertomuksia on siis olemassa muunkinlaisia, kuten

tavanomainen tai hypoteettinen kertomus, joilla on omanlaisensa kertomisen tyylit ja rakenteet

(emt.). Tarina viittaa kertomuksen ilmaisemaan tapahtumakulkuun ja samasta tarinasta voi olla

useampi toisistaan poikkeava kertomus. Kertomuksella on aina jokin media, jonka kautta se

esitetään sekä esittämisen tapa ja järjestys. (Hyvärinen 2006, 3.) Tässä tutkimuksessani viittaan

Aaltosen (2002) tavoin kertomuksilla teksteihin, joista aineistoni koostuu ja tarinalla tarkoitan

näistä teksteistä esimerkiksi tutkijan toimesta esiin luettuja juonellisia tapahtumakulkuja. Puhun

kuitenkin ennen kaikkea elämäntarinoista. Tällöin viittaan tutkimusaineistoni kertomusten

luonteeseen tai lajityyppiin eli siihen mikä erottaa kyseiset kertomukset muunlaisista kertomuksista.

4.2.2 Elämäntarina oman elämän jäsentämisen ja hallinnan keinona

Tutkimusaineistoni ei koostu millaisista kertomuksista tahansa, vaan aineistonani olevat fyysisesti

vammaisten ikäihmisten kirjoittamat kertomukset kertovat kirjoittajansa elämästä. Aineistoni

voidaankin sanoa koostuvan elämäntarinoista, sillä elämäntarinan käsite Roosin (1988, 139)

mukaan ilmaisee parhaiten sellaisen aineiston luonteen, jossa henkilö itse kertoo tarinan elämästään

jollekulle toiselle. Vilkko (1997, 73) tarkentaa käsitettä ja liittää sen kirjoitettuihin kertomuksiin

tarkoittaessaan elämäntarinoilla tavallisten ihmisten omasta elämästään kirjoittaen kertomia ja

elämänkulun suurimmalta osin kattavia elämäkertakuvauksia. Elämäntarinoille on ominaista myös

se, ettei näitä kertomuksia ole tuotettu kirjallisuusinstituution piirissä eikä sitä varten.

Elämäntarinan tai omaelämäkerran kieli onkin lähempänä kirjoitettua puhetta, kuin romaaneihin tai

historiallisiin kirjallisuuteen perinteisesti liitettyjä ominaisuuksia (emt., 73–74). Elämäntarinassa

sama henkilö toimii sekä kertojana että päähenkilönä (Brumer 2006, 101). Ero elämäkerran ja

omaelämäkerran välillä onkin merkittävä ja olennainen juuri siitä syystä, että omaelämäkerta tai

elämäntarina perustuu kertovan henkilön omaan elämään ja siinä kertoja on samalla myös

kertomuksen subjekti. Tällöin ihminen myös itse määrittelee mitä kertomukseensa sisällyttää ja

mitä ei. (Roos 1988, 139–140.)
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Aineistoni ei koostu omaelämäkerroista, sillä ne ovat esimerkiksi Roosin (1988, 139) mukaan

normaalisti 30–50 sivua pitkiä tekstejä. Aineistoni kirjoitukset ovat pituudeltaan vain kymmenesosa

tuosta, eivätkä ne muutenkaan kerro kirjoittajien elämästä niin monipuolisesti ja monisyisesti kuin

omaelämäkerran voidaan yleensä ajatella kertovan. Mielestäni aineistoni kertomuksia voidaan

kuitenkin luonnehtia elämäntarinoiksi, sillä ne kaikki kertovat nimenomaan kirjoittajansa elämästä.

Kirjoituksissa kerrotaan useammasta elämänvaiheesta ja suurin osa niistä kattaa kertojan

elämänkulun lapsuudesta aina nykyhetkeen eli vanhuuteen saakka. Kertomukset ovat keskenään

erilaisia, mutta niissä kaikissa on kuitenkin läsnä ajallinen ja elämänkulullinen ulottuvuus, sillä

niissä kerrotaan vähintäänkin sekä lapsuudesta että nykypäivästä. Tämän lisäksi kertomuksissa

käsitellään kirjoittajien elämää monipuolisemmin kuin vain yhden elämänalueen kautta. Vastaavasti

myös Suokas (1992) on omassa tutkimuksessaan luonnehtinut hyvinkin erilaisista kertomuksista

koostuvaa aineistoaan elämäntarinoiksi, sillä ne täyttivät hänen elämäntarinalle asettamansa

omakohtaisuuden, vertikaalisuuden ja horisontaalisuuden kriteerit. Mielestäni elämäntarinan käsite

kuvaa ja selkeyttää myös tämän tutkielmani aineiston luonnetta.2

Kertominen on ihmiselle luonteenomaista toimintaa ja keskeinen tapa hahmottaa maailmaa ja omaa

paikkaansa siinä. Ihminen reflektoi omaa elämäänsä jatkuvasti. Välillä, etenkin elämän

murroskohdissa ja muutoksissa, reflektointi on tietoista ja harkittua toimintaa, mutta ihminen tekee

sitä myös vähemmän tietoisesti, alitajuisesti. Oman elämän pohtiminen onkin ikään kuin ihmisen

hiljaista ja omassa mielessään tekemää tarinan kerrontaa. (Syrjälä 2001, 204.) Hänninen (1999)

viittaa käsitteellä sisäinen tarina tähän ihmisen mielen sisäiseen prosessiin, jossa ihminen tulkitsee

omaa elämäänsä tarinallisen merkityksenannon kautta. Sisäisen tarinan avulla ihminen jäsentää

kokemuksiaan ja tapahtumien kausaalisuhteita sekä mennyttä ja tulevaa aikaa. Sisäinen tarina toimii

arvojen välittäjänä, emootioiden muovaajana sekä identiteetin rakentajana ja ohjaa tulevaa

toimintaa. (emt., 20, 58–71.) Kertomisen avulla ihminen ikään kuin katsoo taaksepäin elämäänsä ja

tulkitsee menneitä tapahtumia nykyhetkestä käsin. Tällöin myöhemmät kokemukset ohjaavat

aiempien tapahtumien logiikkaa (Vilkko 1997, 18). Elämäntarinaansa kertoessaan ihminen

tarkastelee menneisyyttään nimenomaan nykyisyyden kautta ja nykyisyys taas sisältää aina

aavistuksen tulevasta. Se, mitä ihminen on tänään sekä käsitys siitä, mitä hän haluaisi olla

tulevaisuudessa antavat sisältöä ja merkitystä menneisyyden tapahtumille ja ratkaisevat sen, mikä

menneisyydessä on ollut niin merkittävää, että se ansaitsee tulla nyt kerrotuksi. (Suokas 1992, 21.)

2 Nimitän aineistoni kertomuksia elämäntarinoiksi, mutta tässä luvussa käytän elämäntarinan ja omaelämäkerran
käsitettä rinnakkain, sillä niin niitä käytetään myös kirjallisuudessa. Kirjoitettua omaelämäkertaa koskevat määritelmät
ja luonnehdinnat koskevat myös elämäntarinaa.
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 Narratiivisessa lähestymistavassa kertomusten ei ajatella suoraan heijastavan maailmaa tai

kokemuksia sinänsä, vaan ne ovat aina konstruktioita ja tulkintaa (esim. Riessman 1993, 4–5).

Kirjoitettua elämäntarinaa ei tällöin lueta suorana kuvauksena elämäntapahtumista, vaan se on

ennen kaikkea ihmisen jälkikäteen tekemä tulkinta oman elämänsä tapahtumista. Kertomusten

avulla ihminen pyrkii ymmärtämään ja hallitsemaan menneisyyttään sekä suuntautuu tulevaisuuteen

(Hyvärinen 2006, 1). Vilkko (1997, 52) toteaakin, että omaelämäkerrat ovat elämänhallinnan

välineitä, joiden avulla käsitellään menneen suhdetta nykyiseen sekä haetaan aikaisemmasta ja jo

koetusta aineksia tämänhetkisten tapahtumien ymmärtämiseen ja jäsentämiseen. Elämäkerroissa tai

elämäntarinoissa muistot ja kerronta yhdistyvät, sillä kertominen muuntaa muistelemisen

kirjoitukseksi ja jäsentää muistellun elämän tapahtumien ja kokemusten rakennelmaksi, jossa

mennyt ja nykyinen kietoutuvat yhteen (emt., 23). Elämäntarina on elämäntapahtumista tehty

konstruktio, jonka ihminen muokkaa aina kulloiseenkin tilanteeseensa sopivaksi (Vilkko 1990, 82).

Elämäntarina on siis kokemusten tulkintaa ja uudelleentulkintaa ja myös elämä voidaan mieltää

samanlaiseksi konstruktioksi kuin narratiivi (Brumer 2006, 100). Pohtiessaan elämäänsä ihminen

kertoo itselleen ja muille eri tilanteissa erilaisia tarinoita ja nämä tarinat voivat osaltaan avata uusia

näkökulmia tai kätkeä entisiä (Syrjälä 2001, 204). Omaelämäkerta on valikoivaa elämän arviointia,

jonka avulla kertoja luo kuvan itsestään. Kertoja arvioi elämäänsä vuorovaikutuksessa kertomuksen

vastaanottajan kanssa ja tulee tällöin käyttäneeksi kulttuurisesti ehdollisia ilmaisusääntöjä. Näiden

sääntöjen tulisi taata se, että kertoja ja lukija ymmärtävät toisiaan tyydyttävästi. (Tigerstedt 1990,

100.)

4.2.3 Kertomusten kontekstisidonnaisuus

Kokemuksellisuuden ja kertomusten todellisuutta jäsentävän luonteen lisäksi narratiivisessa

lähestymistavassa on olennaista narratiivien kontekstisidonnaisuuden korostaminen. Koska

kertomusta ei pidetä elämän suorana heijastuksena, kiinnitetään narratiivisessa tutkimuksessa

huomio eletyn ja koetun kuvaukseen. Tarkasteltaessa elämäkertoja nimenomaan teksteinä eli

kulttuurituotteina on tärkeää huomioida ne tuotantoehdot, joiden piirissä kertomus syntyy. (Vilkko

1990, 82.) Elämäntarinoiden konstruktionistinen ja tulkinnallinen luonne tekee niistä epävakaita ja

muuttuvia, minkä vuoksi ne ovat alttiita niin interpersoonallisille kuin kulttuurisille ja

kielellisillekin vaikutuksille. Kulttuurilliset jäsennykset vaikuttavat tapaamme jäsentää

kokemuksiamme, muistojamme jne. ja ovat näin ollen aina läsnä myös elämäntarinoissa. (Brumer
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2006, 101–102.) Yksilö- ja tilannesidonnaisuuden lisäksi omaelämäkerta on vahvasti myös

kulttuurisidonnainen (Vilkko 1990, 82).

Jo omaelämäkerta itsessään on sopimuksenvarainen lajityyppi, joka syntyy vuorovaikutuksessa

ympäröivään todellisuuteen ja sen kertomuksiin. Kirjoittaessaan elämäntarinansa kertoja asettuu

vuorovaikutukseen kertomuksen oletettujen vastaanottajien eli sen lukijoiden kanssa. Samoin lukija

käy keskustelua kyseisen kertomuksen kanssa verraten sitä niin omiin kokemuksiinsa kuin muihin

lukemiinsa tai kuulemiinsa elämäntarinoihin. (Emt., 111.) Sekä kertoja kerronnassaan että lukija

kertomusta tulkitessaan nojautuvat konventionaalisiin elämästä kertomisen malleihin.

Elämäntarinan kertomista ohjaa sosiaalinen ja kulttuurinen tieto siitä, millainen omaelämäkerran tai

elämäntarinan tulisi olla. Tämän tiedon avulla pyritään keskinäiseen ymmärrettävyyteen ja se

välittyy esimerkiksi kerrontasääntöjen kautta. (Emt., 75, 129.) Länsimaissa kunnolliseen tarinaan

liittyy Gergenin (2009) mukaan ainakin viisi elementtiä, joiden avulla rakennetaan hyväksyttävä

narratiivi. Kertomuksessa tulee olla arvostettu päämäärä ja tapahtumien tulee olla relevantteja tähän

päämäärään nähden. Tapahtumilla on jonkinlainen järjestys, joka länsimaisissa tarinoissa on usein

juuri lineaarinen. Lisäksi tapahtumilla tulee olla kausaalinen yhteys. (Emt., 37–38.)

Vaikka omaelämäkerta ei suoraan heijasta elämää, voidaan sen olettaa heijastavan teorioita kunkin

kulttuurin mahdollisista elämistä (emt.; Brumer 2006, 102). Esimerkiksi Vilkko (1997, 80) puhuu

omaelämäkerrallisesta sopimuksesta, jolla hän viittaa tietynlaiseen ”yleiseen tarinaan” eli

määrätynlaiseen oletettuun ja hyväksyttyyn tapaan kertoa elämäntarinansa. Elämäntarinassa ei siis

yleensä esimerkiksi korosteta sitä, kuinka hyvin kertojalla menee, muttei myöskään kerrota

avoimen rehellisesti ns. huonosti menemisestä (emt.). Toisaalta omaelämäkerran on huomattu

olevan taipuvainen korostamaan nimenomaan elämän synkkiä puolia valoisien sijaan (Vilkko 1997,

223). Elämäntarinan ja sen kertomisen perusta on kertojan ja häntä ympäröivän yhteiskunnan

erilaisten elämien välisessä vuoropuhelussa. Ihminen itse valikoi omien arvojensa, arviointiensa ja

tärkeyskriteeriensä mukaisesti mitä aineksia hän elämäntarinaansa sisällyttää. Tätä valikointi

kuitenkin ohjaavat kulttuuriset ja kerronnalliset konventiot. (Vilkko 1990, 83–84.)

Elämäntarina on kertomus minästä ja se on luotu kommunikoimaan, ymmärrettäväksi ja

kulutettavaksi (Vilkko 1997, 80). Elämäntarinan kertominen on prosessi, joka tapahtuu aina tietyssä

sosiaalisessa kontekstissa ja ammentaa aineksia aiemmasta kulttuurisesta traditiosta (Hänninen

1999, 15). Elämäntarinoiden kertomisen kautta kulttuuriset elämän jäsennys- ja tulkintamallit

palaavat myös takaisin kulttuurisen tarinavarannon osaksi luokittelemaan elämänkulkua ja -
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tapahtumia. (Vilkko 1997, 80.) Hänninen (1999) viittaa tähän tarinallisen kiertokulun teorialla, joka

asettaa tarinallisuuden eri ilmenemismuodot käsitteellisesti keskinäisiin suhteisiin kytkien ne

samalla ulkopuoliseen todellisuuteen. Hänninen käyttää sisäisen tarinan käsitettä prosessista, jossa

ihminen tulkitsee elämäänsä sekä situaationsa (niiden seikkojen kokonaisuutta, joihin hän on

sidoksissa) tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoja sosiaalisesta tarinavarannosta omaksumiensa

tarinallisten mallien avulla. Tarinallinen kiertokulku on historiaan ankkuroitunut ja sitä tuottava

prosessi, sillä sisäinen tarina muotoutuu historiallisesti kehittyneiden elämäntilanteiden ja

historiallisesti muotoutuneiden tarinoiden ehdolla ja sen ilmaisut myös tuottavat historiaan uusia

aineksia. (Emt., 19–23.) Seuraavat sukupolvet ammentavat aineksia elämäntarinoihinsa nyt

kerrotuista tarinoista. Näin ollen ikääntyneiden vammaisten henkilöiden elämäntarinat jäävät osaksi

sosiaalista tarinavarantoa, josta tulevat sukupolvet voivat ammentaa henkilökohtaiseen

kokemusvarantoonsa sopivia aineksia omiin elämäntarinoihinsa. Vammaisten ikäihmisten nyt

kertomat tarinat luovat pohjaa vammaisten ikäihmisten omille määrittelyille tulevaisuudessa. Nämä

määrittelyt voivat olla nyt tehtyjen määritelmien kaltaisia tai niitä vastustavia.

Kertomusten lukija käyttää hyödyksi kontekstiin liittyvää tietämystään tarinoita tulkitessaan.

Kirjoitetun puheen metaforan kautta voidaan havainnollistaa elämäntarinan sijoittumista kirjallisen

ja suullisen kertomuksen kenttään. Sen avulla kirjoitetun elämänkuvauksen ja kirjoittajaminän

suhde sijoittuu lähelle jokapäiväistä kertomista. Se on säädelty, mutta joustava kaikille arkipuheesta

tuttu muoto kertoa itsestään, jonka kautta välitetään yhteisten merkitysten kentälle aineksia, joista

minä muodostuu. (Vilkko 1997, 24–25.) Myös tutkija antaa tarinalle merkityksiä sitä lukiessaan

(Vilkko 1990, 88). Kertomusten lukijan roolia pohdin tarkemman tutkimuksen eettisyyden

arvioinnin yhteydessä luvussa 5.4.

Narratiivisuus on myös tutkimusmenetelmä. Narratiivisuuteen analyysimenetelmänä palaan luvussa

viisi, jossa esittelen tarkemmin myös sitä, kuinka olen aineistoani analysoinut. Analyysissani on

tutkimuskysymysteni vuoksi keskeistä kertojien itselleen rakentamien identiteettien esiin

lukeminen. Seuraavaksi esittelenkin erilaisia identiteettikäsityksiä sekä hahmottelen narratiivista

identiteettiä.

4.3 Kertoen rakentuva identiteetti

Minuuden ja identiteetin käsitteitä käytetään nykyisin usein synonyymeinä, vaikka niille onkin

löydettävissä toisistaan poikkeavat määritelmät. Minuus on yksilön reflektiivinen tietoisuus
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itsestään. Identiteetti taas voidaan määritellä yksilön itsensä tai muiden ihmisten tekemiksi

määrittelyiksi koskien sitä, kuka minä olen. Identiteetin käsite kietoutuu siis minuuden käsitteeseen.

Identiteetistä puhutaan silloin, kun minuus muuttuu kohteeksi, jota määritellään ja arvostellaan.

(Saastamoinen 2006, 170, 172.) Itse ymmärrän Saastamoisen tavoin identiteetin siten, että yksilö on

määrittelyn kohteena. Identiteetin avulla määritellään niin itseä kuin kanssaihmisiäkin. Tässä

tutkimuksessa olen kiinnostunut nimenomaan ikääntyneiden fyysisesti vammaisten ihmisten

identiteetistä, siis siitä millaisia identiteettejä he vammaisena ikäihmisenä itselleen rakentavat. Olen

kiinnostunut nimenomaan identiteetin sosiaalisesta rakentumisesta enkä pyri tavoittamaan

kirjoittajien hyvinkin henkilökohtaista ja reflektiivistä käsitystä itsestään. Tämä tuskin aineistoni

valossa olisi edes mahdollista. Kuten todettu, identiteetti ja minuus kietoutuvat kuitenkin

käsitteellisestikin yhteen, minkä vuoksi esitellessäni seuraavaksi erilaisia identiteettiteorioita käytän

niin identiteetin kuin minuudenkin käsitteitä.

4.3.1 Identiteetin monet määritelmät

Identiteetin kysymyksiä on pohdittu runsaasti eri tieteiden parissa viimeisen kymmenen vuoden

aikana (Saastamoinen 2006, 170). Rautio (2006) toteaakin, että identiteetin käsitteellä on ollut niin

sanotusti yhteiskunnallinen tilaus. Perinteisessä yhteiskunnassa ihmisten valinnanmahdollisuudet

olivat vähäisiä ja kunkin yksilön paikka toisten joukossa sekä käsitys itsestä määräytyivät pitkälti jo

syntymässä. Tällöin identiteettiä ei ollut tarvetta pohtia. Nykyään ihmisten elämän voidaan sanoa

olevan jatkuvaa valintojen tekemistä ja esimerkiksi markkinayhteiskunta on monin eri tavoin alati

tarjoamassa ihmisille erilaisia identiteettejä sekä esittämässä vaatimuksiaan siitä, mikä ja millainen

ihmisen pitäisi olla. Identiteetin työstämisen voidaankin nähdä olevan tämän päivän ihmisille

arkipäivää. (Emt., 19–20.) Identiteetin pohtimisen tarpeen taustalla on siis yhteiskunnallinen muutos

sekä valinnanmahdollisuuksien lisääntyminen niin opiskeluun ja työelämään kuin yksityiselämään

ja vapaa-aikaankin liittyen. Kollektiivisten rakenteiden ongelmallistuessa identiteetistä on tullut

keskeinen merkityksen lähde, minkä vuoksi sitä on tietoisesti pohdittava ja määriteltävä.

(Saastamoinen 2006, 170.) Identiteettiin onkin liitetty erilaisia määritelmiä ja merkityksiä eri

aikoina.

Hall (1999) on esittänyt kolme yksinkertaistettua käsitystä identiteetistä, joista jokainen on tietylle

historialliselle ajalle ominainen. Hän nimeää ne valistuksen subjektiksi, sosiologiseksi subjektiksi ja

postmoderniksi subjektiksi. Ensimmäisen käsityksen mukaan ihminen omaa keskuksen ja on täysin
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yhtenäinen, järjellä, tietoisuudella ja toimintakykyisyydellä varustettu yksilö. Valistuksen

subjektilla on yhtenäinen identiteetti syntymästään lähtien ja koko elämänsä ajan. Toisen käsityksen

mukaan identiteetti muodostuu minän ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Sosiologinen

subjektikäsitys on ominainen modernille ajalle ja sitä työstivät etenkin George Herbert Mead ja

symboliset interaktionistit. Käsityksen mukaan subjektilla on yhä sisäinen ydin tai olemus. Se ei

kuitenkaan ole enää autonominen, vaan muotoutuu ja muokkautuu jatkuvassa dialogissa

ulkopuolella olevan, merkityksellisten toisten, kulttuurin ja sen tarjoamien identiteettien kanssa.

Postmodernilla subjektilla sen sijaan ei ole kiinteää, olemuksellista tai pysyvää identiteettiä, vaan se

on historiallisesti ja tilanteisesti muotoutuvan ja muokkautuva. Subjektilla on yhden sijasta useita

identiteettejä, jotka voivat olla keskenään ristiriidassa tai jopa yhteen sopimattomia. Ihminen voi

kuitenkin kokea, että hänellä on yhtenäinen identiteetti. Tämä tunne pysyvyydestä rakennetaan

minäkertomusten avulla. (Emt., 21–23.) Tässä tutkielmassani tarkoitan identiteetillä juuri

kolmostavan mukaista käsitystä, sillä niin sosiaalisessa konstruktionismissa kuin narratiivisessa

lähestymistavassakaan minuutta ei nähdä pysyvänä ja olemuksellisena, vaan nimenomaan

muuttuvana ja moniulotteisena eli kulttuurisena prosessina. (Hänninen 1999, 60.)

Tajfel (1978) kehitti sosiaalisen identiteetin teorian havaittuaan kokeellisissa tutkimuksissaan, että

jo pelkästään se, että ihminen tietää tulleensa hyväksytyksi johonkin ryhmään saa hänet suosimaan

oman ryhmänsä jäseniä ja syrjimään toisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä. Näin tapahtuu vaikka

ryhmällä ei olisi selkeitä tunnusmerkkejä eivätkä sen jäsenet koskaan tapaisi toisiaan. Tajfelin

mukaan ryhmään kuuluminen on niin olennaisen tärkeää omanarvontunnollemme, että haluamme

kuulua ryhmiin, vaikka vain lyhyenkin aikaa ja hatarin perustein sekä suosimme omaa ryhmäämme

toisten ryhmien kustannuksella. Sosiaalisen identiteetin teoria koostuukin kolmesta prosessia:

kategorisoinnista, identiteetistä ja vertailusta. Järkeistämme maailmaa kategorisoimalla sitä

erilaisiin luokkiin erilaisten vastakohtaparien, kuten me ja he, kautta. Havainnoissamme meillä on

erityinen taipumus korostaa samaan kategoriaan kuuluvien ilmiöiden yhtäläisyyksiä ja vastaavasti

eri kategorioihin kuuluvien eroja. Tämä korostamisen prosessi selittää osaltaan tapaamme

stereotyypitellä ihmisiä sen mukaan, mihin ryhmään ajattelemme heidän kuuluvan. Identiteettimme

rakentuu näiden kategorioiden ja ryhmiin kuulumisen kautta ja identiteettimme onkin yhdistelmä

kaikista ryhmäjäsenyyksistämme. Nämä kaikki jäsenyydet eivät ole yhtä aikaa esillä, vaan

korostuvat eri tavoin kontekstista ja vuorovaikutuskumppaneistamme riippuen. Toiset

ryhmäidentiteetit ovat hetkellisempiä, kun taas toiset nousevat toistuvasti esiin useissa erilaisissa

tilanteissa. Esimerkiksi sukupuoli ja kansallinen identiteetti ovat tällaisia pysyvämpiä jäsenyyksiä ja

ne muodostavat siten tärkeän osan minuuttamme. Koska itsetuntomme kannalta on tärkeää, että
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rakentamamme identiteetti on positiivinen ja arvostettu vertailemme oman ryhmämme ja toisten

ryhmien välisiä ominaisuuksia. Vertailussa arvostamme oman ryhmäämme ja vastaavasti

vähättelemme muiden ryhmien ominaisuuksia, jotta olisimme niin sanotusti sinut oman itsemme

kanssa. (esim. Burr 2004, 91–96.)

Vammaisuutta voidaan pitää merkittävänä ihmistä kategorisoivana ominaisuutena ja vammaisten

ihmisten ajatellaan kuuluvan vammaisten ryhmään. Tällainen jäsenyys on hyvinkin pysyvä ja

nousee esille lähes jokaisessa tilanteessa. Vammainen ihminen ei kuitenkaan välttämättä haluaisi

itse tuoda tätä jäsenyyttään aina esille eikä siihen usein liity kovinkaan suurta arvostusta

kanssaihmisten silmissä. Voidaankin kysyä, millaisia vaikutuksia tällaisella ristiriitaisella tilanteella

on vammaisen ihmisen identiteetin rakentumiselle?

Goffman (1990) on erottanut toisistaan persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin. Persoonallinen

identiteetti erottaa ihmisen kaikista muista ihmisistä. Se muodostuu yksilöllisesti, kytkeytyen

ihmisen elämänhistoriaan ja rakentuu erilaisten ominaisuuksien ja kokemusten kokonaisuudesta.

Persoonallinen identiteetti luo yksilölle elämänkerran muutoksissa tunteen minäkokemuksen

jatkuvuudesta ja johdonmukaisuudesta. Sosiaalinen identiteetti puolestaan liittää ihmisen erilaisiin

sosiaalisiin ryhmiin tai yhteisöihin ja merkitsee johdonmukaisuutta erilaisissa sosiaalisissa rooleissa

toimittaessa. (Emt., 11–12, 73–75.) Kohdatessaan toisiaan ihmiset herättävät sosiaalisia kategorioita

eloon ja käyttävät niitä. Kategorioinnit tuottavat ihmisille sosiaalisia identiteettejä (Juhila 2004, 22–

23). Tässä tutkielmassani olen kiinnostunut nimenomaan sosiaalisesta identiteetistä eli siitä

millaisia yhteisiä elementtejä vammaisen ikäihmisen identiteettiin liittyen on aineistostani

löydettävissä.

4.3.2 Sosiaalisesti rakennettu identiteetti

Postmodernista näkökulmasta minuus ja identiteetti ovat siis muuttuvia, kielellisesti ja kulttuurisesti

tuotettuja asioita (Kuusela 2006, 37). Postmoderni identiteettikäsitys on sosiaalisen

konstruktionismin mukainen. Sen mukaan minuus ja identiteetti voidaan ymmärtää ainoastaan sen

erityisen sosiaalisen kehyksen kautta, jossa ne muotoutuvat. Ihminen tuottaa itsensä aina

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yhdessä merkityksellisten toisten kanssa. Ihmisyksilöllä on jo

syntyessään taipumus sosiaalisuuteen ja sosialisaation myötä hänestä tulee yhteiskunnan jäsen.

Sosialisaatio on tapana jakaa primaarisosialisaatioon ja sekundaarisosialisaatioon. Yksilö syntyy
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objektiiviseen yhteiskuntaan, johon hänet sosiaalistetaan merkityksellisten toisten toimesta. Yksilö

ei voi valita näitä merkityksellisiä toisia, vaan ne määrittyvät hänelle jo ennen syntymään yleensä

biologisten sidosten ja suhteiden kautta. Merkitykselliset toiset välittävät yksilölle yhteiskunnallista

todellisuutta valikoiden siitä välitettäviä elementtejä niin yhteiskunnallisen asemansa, kuin

elämänhistoriansa kuluessakin muotoutuneiden yksilöllisten ominaispiirteidensä mukaisesti.

Primaarisosialisaatio tapahtuu olosuhteissa, joissa vallitsee voimakas emotionaalinen lataus. Tämä

seurauksena tapahtuu samastumista. Sosialisaation myötä yksilö omaksuu sekä merkityksellisten

toisten häneen kohdistamia asenteita, että myös heidän maailmansa eli laajemmat yhteiskunnalliset

merkityksenannot. Merkityksellisten toisten roolien ja asenteiden yleistämisen myötä syntyy

yleistynyt toinen, joka kattaa esimerkiksi juuri yhteiskunnallisen merkityksenannon synnyttämät

odotukset. Yksilö siis samastuu merkityksellisten toisien lisäksi myös yhteiskuntaan. Ihmisellä

onkin identiteetti sekä suhteessa merkityksellisiin toisiin, että identiteetti yleensä. Tämän yleisen

identiteetin ihminen kokee säilyvän samana riippumatta siitä, keitä hän kohtaa. Sosialisaatio ei

kuitenkaan ole koskaan kaiken kattavaa eikä saavuta milloinkaan päätepistettä, sillä

sekundaarisosialisaatiota tapahtuu aina yksilön kohdatessa uudenlaisia todellisuuksia.

Sekundaarisosialisaatiossa korostuvat roolit ja ne ovat yksilöimättömiä. (Berger & Luckmann 1994,

62–63, 147–151, 156, 161.) Sekundaarisosialisaatiota tapahtuu esimerkiksi työpaikkaa

vaihdettaessa, uuteen harrastusryhmään liityttäessä tai tutustuttaessa uuteen tuttavaporukkaan.

Identiteetin sisällön, sen rakennuspalikoiden, ei tarvitse olla kaiken aikaa ihmisen tiedossa.

Kokemukselle identiteetin pysyvyydestä riittää, että sen sisällöt ovat ihmisen tiedettävissä tarpeen

vaatiessa. Bergerin ja Luckmaninn (emt.) sanoin identiteetille annetaan ylimmän todellisuuden

status, jonka vuoksi kaikki kuviteltavissa olevat minuuden muodot liitetään osaksi identiteettiä.

Identiteetti perustuu jokapäiväiseen elämään ja koostuu hierarkkisesta jatkumosta, joka muodostuu

kaikkein todellisimmasta aina ohikiitävimpiin ja katoavimpiin kokemuksiin omasta minuudesta.

Ihmisellä voi siis olla useita erilaisia ja jopa keskenään ristiriitaisia identiteettejä. Kielellisesti ja

sosiaalisesti rakennettu todellisuus ja yhteiskuntarakenne toimivat järjestystä luovana perustana,

johon tukeutuen ihminen tulkitsee omia elämänkokemuksiaan. Tämä niin kutsuttu

symboliuniversumi mahdollistaa eri elämänvaiheiden järjestämisen ja luo turvallisuuden ja

yhteenkuuluvuuden tunteen. Muistellessaan mennyttä elämäänsä yksilö kokee elämänhistoriansa

ymmärrettävänä ja mielekkäänä ja voi suuntautua tulevaisuuteen tuntien tuntevansa todellisuuden.

Tämän seurauksena ihminen elää yhteiskunnassa vakuuttuneena siitä, että hän todella on se,

millaisena hän pitää itseään esiintyessään vakiintuneissa sosiaalisissa rooleissaan merkityksellisten

toisten edessä. Identiteetti on siis riippuvainen suhteesta merkityksellisiin toisiin ja koska nämä
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merkitykselliset toiset voivat muuttua tai hävitä, voidaan identiteetin sanoa olevan loppujen lopuksi

hyvinkin hatara rakennelma. (Emt., 113–116.)

Merkityksellisillä toisilla on nimittäin identiteetin rakentamisen lisäksi erityinen merkitys myös

identiteetin ylläpitämisessä. Yksilö tarvitsee sekä epäsuoraa, että ennen kaikkea merkityksellisten

toisten antamaa suoraa ja tunnelatautunutta vahvistusta identiteetilleen voidakseen uskoa siihen, että

hän todellakin on se, jona hän itseään pitää. On kuitenkin olemassa mahdollisuus, että

merkitykselliset toiset ja muut ihmiset eivät ole täysin yksimielisiä asiasta. Tällöin yksilö joutuu

vastakkain yhdenmukaisuuden ongelman kanssa, jonka hän voi ratkaista muuntamalla joko

todellisuuttaan tai todellisuutta ylläpitäviä ihmissuhteitaan. (Emt., 170.) Esimerkiksi vammaiset

ihmiset voivat hakea vahvistusta omalle identiteetilleen hakeutumalla toisten vammaisten ihmisten

pariin tai vastaavasti pyrkien välttelemään toisia vammaisia. Ikäihminen voi olla samankaltaisten

kysymysten äärellä, mikäli hän kokee oman ikänsä ja sen mukaiset roolinsa eri lailla, kuin miten

kanssaihmiset hänet määrittelevät. Myös ihmisen persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti voivat

olla ikään kuin ristiriidassa keskenään, mikäli ihminen itse näkee itsensä erilailla kuin toiset hänet

näkevät (ks. Goffman 1990).

Kaiken subjektiivisen todellisuuden tavoin myös identiteetti on dialektisessa suhteessa

yhteiskuntaan. Identiteetti muodostuu sosiaalisissa prosesseissa ja säilyy, muuntuu tai jopa

muodostuu uudelleen sosiaalisissa suhteissa. Yhteiskunnan rakenne määrittää nämä sosiaaliset

prosessit, joissa identiteetti muodostuu ja joissa sitä ylläpidetään. (Berger & Luckmann 1994, 195–

196.) Identiteetti on siis sosiaalisesti ja kulttuurisesti määrittynyt. Niin vammaisten kuin

ikääntyneidenkin asema ja arvostus vaihtelevat eri aikoina ja eri yhteiskunnissa. Tästä seuraa se,

että esimerkiksi vammaisille ikäihmisille tarjoutuu erilaisia identiteetin rakennusaineksia niin eri

aikoina, kuin erilaisissa yhteiskunnissakin. Juuri yksilön ja yhteisön välisestä erityislaatuisesta

suhteesta seuraa, että kuten sosiaalista konstruktionismia käsittelevässä luvussa toin esiin, on aina

olemassa mahdollisuus vaihtoehtoisten todellisuuden määritelmien ja identiteettien syntymiselle.

Näitä voi alkaa syntyä, kun tavalla tai toisella syrjäytetyt yksilöt alkavat toimia yhdessä muodostaen

pysyviä sosiaalisia ryhmiä. Tämä laukaisee muutosprosessin, jonka seurauksena tiedon

jakautuminen monimuotoistuu ja vallitsevien määritelmien vastainen todellisuus voi alkaa

objektivoitua tässä ryhmässä. Muutokset tiedon jakautumisessa muokkaavat osaltaan myös

identiteettejä. (Emt., 187.) Sosiaalisen vammaistutkimuksen esiin nousu voidaan mielestäni nähdä

tällaisena syrjäytettyjen yksilöiden muodostaman ryhmän voimistumisesta seuranneena tiedon

monimuotoistumisena ja uudelleenmäärittelynä. Sosiaalinen vammaistutkimus syntyi vammaisten
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ihmisten toimesta ja siinä korostetaan kokemuksellisuutta ja vammaisten ihmisten itse tekemiä

määritelmiä vammaisuutta koskien (Campbell & Oliver 1998). Tällä hetkellä voidaan ajatella, että

vammaisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa vammaisten naistutkijoiden esiin nousu olisi tällainen

uusia näkökulmia avaamaan pyrkivä suuntaus. Tällöin vammaiset naiset nähdään kahteen kertaa

marginaalistetuiksi tässä ”normaalien” ja miesten hallitsemassa maailmassa. Vammaiset naistutkijat

pyrkivät laajentamaan puhetta vammaisuudesta tuomalla esiin myös vammaisten naisten

näkökulman. (esim. Reinikainen 1999.)

Identiteetin nykykäsityksessä on siis olennaista se, ettei identiteettiä nähdä annettuna. Identiteettiä

on pohdittava tietoisesti ja tuotettava sitä identiteettityön keinoin. Identiteettityö liittyy juuri

valintamahdollisuuksien kasvuun. (Saastamoinen 2006, 170.) Gergen (2009) puhuu

identiteettipolitiikoista, joilla hän tarkoittaa pohdintoja siitä ollako vai eikä olla. Erilaiset tosiasiat ja

arvot ovat keskeisiä eri konteksteissa ja tilanteissa, kuten perheen tai harrastusten parissa. Tästä

syystä meillä on hieman toisistaan poikkeavia identiteettejä eri yhteyksissä. Sosiaalinen elämä

tulisikin Gergenin mukaan nähdä pysyvyyden ja muutoksen voimien välisenä dynamiikkana. Toiset

määrittelevät meitä ulkoisten seikkojen kuten käytöksemme perusteella, mutta nämä määritelmät

eivät välttämättä vastaa omaa kuvaa itsestämme. Esittäessämme julkisesti identiteettejämme ne

leviävät ihmisten tietoisuuteen muuttuen aikaa myöten itsestään selvänä pidetyiksi. Näin syntyvät

stereotypiat, joiden ylläpitämisessä on nykyään medialla suuri vaikutus (Emt., 50–51). Esittämällä

identiteettejä julkisesti esimerkiksi juuri tarinoiden kertomisen kautta, on ihmisillä mahdollisuus

myös vastapuheeseen.

4.3.3 Narratiivinen identiteetti

Narratiivinen identiteetti pohjautuu edellä esittelemiini sosiaalisesti rakennetun identiteetin

määritelmiin jakaen siihen liitetyt ajatukset. Narrativiisessa lähestymistavassa ei sosiaalisen

konstruktionismin mukaisesti nähdä minuutta pysyvänä ja olemuksellisena vaan muuttuvana ja

moniulotteisena, kulttuurisena prosessina. Identiteetti on sen mukaisesti sosiaalisesti rakennettu

tarinallinen luomus. (Hänninen 1999, 60.) Gergenin mukaan (esim. 2009) minuuden rakentuminen

tapahtuukin ihmissuhteissa juuri narratiivisesti eli kertomalla. Ihmiset ovat luonnostaan tarinan

kertojia. Tarinat tarjoavat koherenssia ja jatkuvuutta ihmisen kokemuksille ja niillä on keskeinen

rooli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Narratiivit tarjoavatkin oivallisen mahdollisuuden tarkastella

ihmisten identiteettejä. (Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber 1998, 7.) Kertomalla tarinoita

toisillemme teemme itsestämme ja maailmastamme ymmärrettävän. Elämäntarina on itsestä
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puhumisen narratiivinen muoto (Vilkko 1997, 21). Kertoessaan elämäntarinaansa ihminen arvioi

elämänvaiheitaan ja -tapahtumiaan nykyisen minän selittämiseksi ja samalla esittäessään elämänsä

lukijalle hän rakentaa elämäntarinansa kautta identiteettiään narratiivisesti (emt., 77; Heikkinen

2007, 144; Syrjälä 2001, 204).

Elämäntarinat, kuten kertomukset yleensäkin, eivät kuitenkaan synny tyhjiössä, vaan hyödyntävät

jo olemassa olevia kulttuurisia resursseja. Ne ammentavat aineksia kulttuurisesta tietovarannosta

koskien sitä, mitä ihmisestä voi ja ei voi sanoa. (Gergen 2009.) Näin ollen hyvinkin yksityisessä

puheessa itselle kaikuvat monenlaiset puheet. Myös ihmisen kertomassa elämäntarinassa kuuluvat

aiemmat keskustelut ja tapahtumien kerrontatilanteet, erilaiset mielipiteenvaihdot sekä itseä

koskevat arviot niin kirjoittajan itsensä tekemänä kuin muidenkin lausumana. (Vilkko 1997, 26).

Identiteetti on kuitenkin olennainen osa kertomuksia sen vuoksi, että se koetaan usein

ainutkertaiseksi juuri suhteessa menneeseen. Siitä on syytä kertoa ja muistuttaa, sillä se ei ole

nykyhetkessä välittömästi läsnä. Kertoja luokin kirjoittavan minän vastaamaan tämänpäiväistään

sosiaalista identiteettiä. (Tigerstedt 2001, 101.) Nykyinen identiteettimme on siten elämäntarinan

järkevä tulos. Minänarratiivi eli etenevä ja yhtenäinen elämäntarina ei siten ole yksilön omaisuutta

vaan se syntyy aina vuorovaikutussuhteessa. Konstruktionistisen ja narratiivisen näkemyksen

mukaan ihmisellä ei siis ajatella olevan pysyvää, koherenttia identiteettiä vaan ihminen voi esittää

itsensä usealla eri tavalla kontekstista riippuen. Kuitenkin tunne identiteetin pysyvyydestä ja

jatkuvuudesta luodaan juuri narratiivin avulla, sillä ”olla tietynlainen ihminen” on sosiaalinen

saavutus, joka vaatii jatkuvaa keskustelullista huomiota. (Gergen 1994, 186–187, 205–206.)

Saastamoisen (2006) mukaan tarve tutkia identiteettiä syntyy, kun ihmiset eivät oikein tiedä, keitä

he ovat yksilöinä ja yhteisöinä. Identiteetti tarjoaa tällöin käsitteellisiä välineitä yksityisen ja

persoonallisen sekä kulttuurisen ja kollektiivisten tasojen välisten suhteiden pohdintaan. (Emt.,

173.) Ikääntyneitä vammaisia ihmisiä koskevassa tutkimuksessa identiteetin kysymysten pohdinta

voikin avata uusia näkökulmia tähän vuorovaikutussuhteeseen sekä vammaisuuden, että

ikääntymisen osalta. Narratiivinen lähestymistapa antaa näkyvän aseman ihmisen toiminnalle ja

mielikuvitukselle, minkä vuoksi se soveltuu hyvin identiteetin tutkimiseen (Riessman 1993, 5).
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5. Tutkimuksen toteuttaminen

Ennen analyysini tulosten raportointia esittelen vielä tässä luvussa tutkielmani aineiston, pohdin

narratiivisuutta analyysimenetelmänä sekä esittelen oman analyysiprosessini. Lopuksi pohdin vielä

tutkimukseni toteuttamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Tässä vammaisuuden ja ikääntymisen tutkimukseen liittyvässä narratiivisessa tutkielmassani olen

siis kiinnostunut vammaisuuden ja ikääntymisen suhteesta sekä siitä, millaisia identiteettejä

fyysisesti vammaiset ikäihmiset elämäntarinoidensa kertomisen avulla luovat ja välittävät.

Tutkielmassani pyrin siis vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

- Millaisista elämäntapahtumista ja kokemuksista vammaiset ikäihmiset tarinoissaan kertovat

ja miten?

- Millaisia merkityksiä vammaisuus ja ikääntyminen tarinoissa saavat?

- Millaista ikääntyneen fyysisesti vammaisen ihmisen identiteettiä tarinoiden avulla

rakennetaan ja välitetään?

Tutkimusaineistonani ovat fyysisesti vammaisten ikäihmisten kirjoittamat kertomukset, eivät niiden

kirjoittajat. Tutkielmassani kiinnostukseni kohteena on kirjoitusten avulla saatu kuva fyysisesti

vammaisten (ikä)ihmisten elämästä. En siis tutki objektiivista todellisuutta, minkä voidaan sanoa

olevan kertomusten avulla mahdotontakin, sillä kerrontaan liittyvät esimerkiksi muistamisen ja

unohtamisen moniulotteiset kysymykset (ks. esim. Saarenheimo 1997). Kirjoituksiin voidaan

ajatella sisältyvän myös kerrontatilanteesta lähteviä tulkintoja, jotka saavat uusia merkityksiä

nykyisyydessä. Vaikka narratiivisessa tutkimuksessa päähuomio kiinnitetäänkin kertomukseen, ei

myöskään sen kertojaa voida jättää huomiotta. Kertojan ominaisuudet, arvostukset ja nykyinen

elämäntilanne ovat ratkaisevasti vaikuttamassa siihen, millaisen kuvan hän esimerkiksi

kirjoituksensa avulla elämästään piirtää. (Suokas 1992, 13.) Vilkon (1997) käyttämä kirjoittavan

subjektin käsite kokoaakin alleen niin kertojan nykyisen elämäntilanteen siihen sisältyvine

olennaisine merkityksineen kuin myös kertomisen motiivit ja funktiot. Käsite korostaa kertojan

suhdetta siihen tahoon, jolle elämästä ollaan kertomassa. (Emt. 78.) Narratiivisesti kertomista

voidaankin lähestyä sekä yksilön sisäisenä työnä, että sosiaalisen kanssakäymisen muotona

(Aaltonen 2002, 44). Nämä ajatukset mielessäni olen aineistoani tarkastellut ja analyysiani tehnyt.

Seuraavaksi esittelenkin tarkemmin sekä tutkimusaineistoni, että sen analyysiprosessin.
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5.1 Aineiston esittely

Aineistona tutkimuksessani on Invalidiliiton seniorityöryhmän keräämät fyysisesti vammaisten

ikäihmisten kertomukset. Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen

vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö, jonka piirissä on 33 000 henkilöjäsentä ja 160

jäsenyhdistystä. Invalidiliitto tekee yhteiskunnassa työtä sen eteen, että toimiva arki mahdollistaisi

fyysisesti vammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. (Invalidiliitto Ry 2010a.3)

Seniorityöryhmä on yksi Invalidiliiton työryhmistä. Vuonna 2010 muita työryhmiä olivat muun

muassa naistyöryhmä, perhetyöryhmä ja esteettömyystyöryhmä. Työryhmien tarkoituksena on

tukea järjestötoimintaa toimimalla Invalidiliiton korkeimman päättävän elimen eli liittohallituksen

apuna valmistellen asioita sen esittelyjä varten. (Invalidiliitto Ry 2010b.4) Seniorityöryhmä on

perustettu vuonna 2006 ja sen aikaan saaman toimenpideohjelman käytännön toteutukset ovat

pitäneet sisällään monenlaisia ikääntyneen fyysisesti vammaisen ihmisen elämään kuuluvia teemoja

esimerkiksi seniorilomilla ja seminaareissa.

Työryhmän toiminnan edetessä on tarinoiden vertaistuellinen merkitys noussut esiin ja niinpä

seniorityö tiivistyi vuonna 2010 tarinoiden keräämiseen Invalidiliiton fyysisesti vammaisilta

seniorijäseniltä. Kertomuksia kerättiin Invalidiliiton jäsenlehdessä julkaistulla kirjoituspyynnöllä

(ks. Liite 1), jossa seniorijäseniä pyydettiin kirjoittamaan tärkeistä ja merkityksellisistä

elämänjaksoista tai elämäntilanteista tai halutessaan kirjoittamaan koko elämänsä tarinan.

Kirjoituspyynnössä kehotetaan kirjoittamaan omin sanoin ja omalla tavallaan juuri kirjoittajalle

itselleen tärkeistä vaiheista elämässä, niistä voimaa antavista kokemuksista, joita haluaa jakaa

voimaksi toisillekin. Tavoitteena oli kerätä kokemuksia eletystä elämästä ja sen kulmakivistä,

iloista ja suruista. Tarinoihin pyydettiin sisällyttämään näkemyksiä myös ikääntyneenä vammaisena

ihmisenä elämisestä ja olemisesta nyky-yhteiskunnassamme. Kirjoituspyyntö välitettiin hieman

lyhennettynä ja muokattuna versiona myös Ikäinstituutin ja Vanhustyön keskusliiton Internet-

sivuilla.

Aineistoni koostuu yhdentoista kirjoittajan kertomuksista. Kirjoittajista yhdeksän on naisia ja kaksi

on miehiä. Kaikki kirjoittajat eivät kerro ikäänsä suoraan, mutta kertomuksissa esiin tulevien

seikkojen myötä heidän ikänsä on mahdollista päätellä muutaman vuoden tarkkuudella. Iältään

kirjoittajat ovat 65–82-vuotiaita eli kaikkia voidaan pitää ikäihmisinä (ks. Jyrkämä 2005, 280;

3 http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/invalidiliitto/
4Työryhmät 2010: http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/invalidiliitto/organisaatio/tyoryhmat/
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Marin 2005, 22). Osa kirjoittajista kertoo tarkkaan diagnoosinsa ja sen saamisen ajankohdan, kun

taas toiset vain yleisemmin mainitsevat vammansa olevan esimerkiksi synnynnäinen

liikuntavamma. Kirjoittajista kolme on ollut syntymästään asti vammaisia ja kuusi on vammautunut

lapsena esimerkiksi polion tai ns. riisitaudin sairastamisen seurauksena. Kahden kirjoittajan olen

kertomusten perusteella tulkinnut vammautuneen aikuisiällä. Vaikka kirjoittajat ovat vammautuneet

eri-ikäisinä, eivätkä täten kaikki ole esimerkiksi syntymästään asti vammaisia, ei se kuitenkaan estä

heidän kertomustensa tarkastelua saman otsakkeen alla. Heidän kaikkien kohdalla on

vammautumisesta kulunut sen verran aikaa, että he pystyvät hahmottamaan vammaisena ihmisenä

elämistä (Hynynen 1998, 19). Muutamalla kirjoittajalla on pääasiallisen vammansa lisäksi myös

muita, ehkä myöhemmin ilmenneitä, toimintakykyä alentavia sairauksia ja yksi kirjoittajista on ollut

parissa autokolarissakin. Kirjoittajat ovat siis fyysisesti vammaisia. Kertomusten perusteella

suurimmalla osalla kirjoittajista on tuki- ja liikuntaelinvamma tai he ovat lapsena sairastetun taudin,

kuten polion tai riisitaudin, seurauksena liikkumis- ja toimintarajoitteisia. Kahdella kirjoittajalla on

myös aistivamma, kuten kuulo- tai näkövamma.

Minulla on siis käytettävissäni vain nuo yhdentoista kirjoittajan kertomukset eikä esimerkiksi muita

kirjoittajia koskevia taustatietoja, mikä ei tutkimusasetelmani vuoksi ole tarpeenkaan.  Kertomukset

on Invalidiliitossa kirjoitettu sähköiseen muotoon ja minä olen saanut ne tekstinkäsittelyohjelmalla

kirjoitetussa muodossa sähköpostitse. Kertomukset ovat yhteensä 28 liuskaa, yhden kirjoittajan

kertomuksen ollen pituudeltaan puolesta sivusta neljään sivuun. Osa kirjoittajista kertoo koko

elämäntarinansa, osa keskittyy kirjoittamaan merkittäviksi kokemistaan tapahtumista ja onpa

aineistossa mukana myös pari runoakin. Kertomukset ovat siis keskenään hyvin erilaisia, minkä

vuoksi niitä ei voi suoraan verrata keskenään.

5.2 Aineiston analyysiprosessi

Narratiivista tutkimusta voidaan pitää eräänlaisena yläkäsitteenä, joka kattaa hyvin monenlaisen

kertomuksiin liittyvän tutkimuksen (esim. Hänninen 1999, 15–16). Sen parissa myös analyysia

voidaan tehdä hyvin monella tapaa ja tutkijoiden välillä onkin erimielisyyksiä analyysitapoja

koskien (Riessman 2008, 13). Kuten narratiivisuuden esittelyn kohdalla tuli esille, käytetään

narratiivisuuden ja narratiivisen tutkimuksen käsitteitä hyvin monenlaisissa merkityksissä ja

yhteyksissä, mikä näkyy myös narratiivisten analyysitapojen kirjossa. Seuraavaksi käsittelenkin
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nartrariivisuutta nimenomaan analyysimenetelmänä esitellen aluksi erilaisia analyysitapoja, jonka

jälkeen kerron oman analyysiprosessini etenemisestä.

Polkinghorne (1995) on erottanut toisistaan narratiivien analyysin ja narratiivisen analyysin.

Narratiivien analyysissa tutkimusaineisto koostuu kertomuksista, joita analysoidaan pyrkien

etsimään ja kuvaamaan aineiston läpi esiintyviä teemoja. Näitä yhteisiä teemoja voidaan etsiä

kahdella eri tavalla. Tutkija voi johtaa käsitteet aikaisemmista teorioista tai loogisista

mahdollisuuksista käsin ja aineistoonsa näitä soveltamalla katsoa, mitkä kyseisistä käsitteistä ja

teemoista ovat sieltä löydettävissä. Toisaalta teemat voivat nousta itse aineistosta, jolloin tutkija

kehittää käsitteitä aineistostaan käsin eikä niinkään sovella aikaisempia teorioita

tutkimusaineistoonsa. Tällöin kategorisoinnit ja käsitteelliset määritelmät ovat tutkijalähtöisiä.

Narratiivien analyysissa paitsi kategorisoidaan aineistossa esiintyviä tapahtumia, myös

huomioidaan kategorioiden väliset suhteet. Narratiivien analyysi on tutkimuksessa narratiivista

analyysia yleisempää ja sen vahvuutena on yleisen tietämyksen lisääminen kertomuksia ja niiden

keräämistä koskien. Se kuitenkin jättää huomiotta jokaisen kertomuksen ainutlaatuiset elementit ja

ulottuvuudet. Narrattiivien analyysissa liikutaankin tarinoista yleisiin elementteihin, kun taas

narratiivisessa analyysissa suunta on päinvastainen: yleisistä elementeistä tarinoihin. Narratiivisessa

analyysissa tutkimusaineistoksi kerätään kuvauksia joistakin tapahtumista ja analyysissa tuotetaan

näistä tapahtumista tarinamuotoinen synteesi. Toisin sanoen narratiivisen analyysin tuloksena on

tutkijan tuottama tarina.  Tämän tarinan avulla tutkija vastaa kysymykseen siitä miksi ja miten

tutkimuksen kohteena olevat tapahtumat tapahtuivat. (Emt., 12–20.) Polkinghornen erottelun

mukaisesti oma tutkimukseni on luonteeltaan narratiivien analyysia, sillä aineistoni koostuu

nimenomaan kertomuksista ja analyysini avulla pyrin löytämään kertomuksille yhteisiä tekijöitä eli

koko aineistoni läpäiseviä teemoja. Aineistoni analyysin kautta pyrin sanomaan jotain

yleisemminkin vammaisena ikäihmisinä elämisestä (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 62).

Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber (1998) ovat jäsentäneet narratiivisen tutkimuksen analyysitapoja

kahden eri ulottuvuuden avulla. Nämä narratiivisen materiaalin analysoimisen kaksi ulottuvuutta he

ovat nimenneet holistis-kategoriseksi ulottuvuudeksi sekä sisältö-muoto ulottuvuudeksi. Holistis-

kategorinen ulottuvuus liittyy tutkimuksen analyysiyksikköön. Holistisessa analyysitavassa

henkilön elämäntarinaa tarkastellaan kokonaisuutena ja yksittäisiä tekstinosia tulkitaan aina

suhteessa koko kertomukseen. Kategorisessa analyysissa sen sijaan alkuperäinen kertomus

pilkotaan osiin ja samaan kategoriaan kuuluvat osat kerätään yhteen eri kertojien kertomuksista.
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Kategorinen analyysi on Lieblichin ym. (emt.) mukaan erityisen käyttökelpoinen silloin, kun tutkija

on kiinnostunut ongelmasta tai ilmiöstä, joka koskettaa tiettyä ihmisryhmää. Holistinen analyysi

taas on paikallaan silloin, kun tutkitaan ihmisiä ja heidän kehittymistään nykyisenkaltaisiksi. Toinen

ulottuvuus rakentuu siitä analysoidaanko kertomusten sisältöä vai muotoa eli rakennetta. Näiden

kahden ulottuvuuden ääripäiden kautta muodostuu narratiivien analyysin nelikenttä. Näistä neljästä

luokasta jokainen avaa erilaisen aineiston lukutavan ja ne soveltuvat hieman erilaisten aineistojen

käsittelyyn vastaten hieman erilaisiin tutkimuskysymyksiin. (Emt., 12.)

Holistis-sisällöllisessä lukemisen tavassa huomio kohdistuu kokonaisten kertomusten sisältöön ja

kertomuksen yksittäisen kohdan sisällöllistä merkitystä analysoidaan aina suhteessa koko

kertomuksen sisältöön. Tällainen analyysitapa soveltuu Lieblichin ym. (emt.) mukaan suhteellisen

pienille aineistoille ja sitä käytetään tapaustutkimuksissa ja elämäntarinoiden analyysissa.

Holistisessa muotoon keskittyvässä analyysissa tarkastellaan kokonaisten elämäntarinoiden juonta

tai rakennetta. Tällöin kertomuksista etsitään esimerkiksi sellaista tarinan käännekohtaa, joka

valaisee koko tarinan kehitystä. Myös tällaista lukutapaa käytetään elämäntarinoiden analyysissa

esimerkiksi juonianalyysia tehtäessä. Kategoris-sisällöllinen analyysi tunnetaan yleisemmin sisällön

analyysinä. Tällöin olennaista on tarinoiden luokitteleminen tiettyihin kategorioihin. Kategorinen

muotoon keskittyvässä lukemisen tavassa puolestaan huomio kiinnitetään irrallisiin tyylillisiin tai

kielellisiin tarinoiden ominaispiirteisiin. Kategorisessa analyysissa käytetään hyvin monenlaisia

aineistoja ja siinä tekstistä kerätään sekä lasketaan eri luokkia ja niiden esiintymistä. Kategorisessa

analyysissä käytetään yleisesti myös kvantitatiivisia menetelmiä. Nämä neljä luokkaa auttavat

tutkijaa jäsentämään narratiivisen lukutavan eri ulottuvuuksia ja hahmottamaan omaa paikkaansa

narratiivisen tutkimuksen kentässä. Nämä lukutavat eivät kuitenkaan ole selvärajaisia ja

tutkimuksessa näitä aspekteja käytetäänkin yleisesti yhdessä, täydentämässä toisiaan. (Emt., 12–18.)

Lieblichin ym. (emt.) jäsentämiä lukutapoja vastaavat nähdäkseni temaattinen analyysi ja

rakenneanalyysi, jotka yleisesti erotetaan toisistaan narratiivisessa tutkimuksessa. Temaattisella

analyysilla pyritään vastamaan kysymykseen ”mitä?” työskentelemällä systemaattisesti rajatun

tapauksen parissa. Analyysissa järjestetään tapahtumat kronologiseen elämänkululliseen

järjestykseen ja kertomuksia analysoidaan kokonaisuutena, niitä pilkkomatta, pyrkien tavoittamaan

niiden olennainen sisältö. Rakenneanalyysissa tai rakenteellisessa analyysissa puolestaan huomio

kohdistetaan kertomusten rakenteeseen eli pyritään vastaamaan kysymykseen ”miten?”. Tällöin

ollaan kertomusten sisällön sijaan kiinnostuneita erityisesti niiden ulkoisesta muodosta sekä siitä,

kuinka kertomuksia käytetään ihmisen itsensä ja hänen historiansa rakentamiseen. (Riessman 2008,
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53–103.) Juonirakenneanalyysi on yksi rakenneanalyysin tyyppi, jossa teksteistä etsitään niissä

itsessään olevia rakennepiirteitä, juonityyppejä. Juonirakenteen tutkiminen auttaa löytämään

kertomusten väliset erot ja yhtäläisyydet ja on avain myös kertomusten merkitysrakenteiden

tutkimiseen. Kun juonirakenneanalyysin avulla on todettu tutkittavien kertomusten olevan toisistaan

poikkeavia muunnelmia tietystä tai muutamista tietyistä juonirakennetyypeistä, voidaan pohtia sitä,

miksi juonirakenteet ovat juuri kyseisenlaisia ja mitä ne kertovat laajemmasta todellisuudesta.

(esim. Alasuutari 1999, 131–134.) Kuten Lieblich ym. (1998) hahmottelemansa narratiivisen

nelikentän kohdalla totesivat, myös temaattinen analyysi ja rakenneanalyysi limittyvät usein

tutkimuksessa toisiinsa. Kertomukset rakentuvat aina tietyllä tavalla, vaikka ne tulkitsevatkin eri

asioita ja tapahtumat saavat merkityksensä nimenomaan tarinallisen paikkansa kautta (Riessman

1993, 18). Hyvärinen (esim. 2006) onkin painottanut sitä, ettei kertomusten sisältöä voida tutkia

huomioimatta myös niiden rakennetta.

Analyysissani olen yhdistänyt sekä temaattista, että rakenteellista analyysia sekä käyttänyt kaikkia

Lieblichin ym. (1998) hahmottelemia narrativiisen tutkimuksen analyysitapoja. Olen aloittanut

analyysiprosessini lukemalla aineistoani holistisen lukutavan mukaisesti läpi useaan kertaan

kertomus kertomukselta. Tällöin olen pyrkinyt muodostamaan kokonaisvaltaisen kuvan aineistoni

sekä kunkin kertomuksen sisällöstä. Aluksi olen siis temaattisen analyysin kaltaisesti kiinnittänyt

huomiota ennen kaikkea kertomusten sisältöön lukiessani kertomuksia elämäntarinoina. Muutaman

lukukierroksen jälkeen minulla oli kokonaiskäsitys sekä koko aineistoni, että kunkin yksittäisen

kertomuksen sisällöstä. Sisällöllinen lukutapa alkoi tässä vaiheessa limittyä rakenteelliseen eli

muotoon keskittyvään lukutapaan, sillä holistisesti kertomuksia lukiessani olin vähitellen

väistämättä tullut kiinnittäneeksi huomiota myös kertomusten rakenteeseen ja siihen, kuinka ne

eroavat toisistaan. Kertomusten sisällön tultua minulle tutuksi alkoi myös kertomusten rakenne

hahmottua, jolloin minun oli mahdollista tarkastella aineistoni kertomusten välisiä yhtäläisyyksiä ja

eroavaisuuksia.

Useamman holistisen sekä sisältöön, että muotoon keskittyvän lukukierroksen jälkeen vaihtui

lukutapani kategoriseksi. Etenkin vammaisuuden ja ikääntymisen kertomuksissa saamia

merkityksiä analysoidessani olen pilkkonut kertomukset osiin keskittyen kerrallaan tietystä

teemasta kertoviin kohtiin. Tätä kategorista eli narratiivien analyysia olen pyrkinyt tekemään

aineistolähtöisesti, lukemalla aineistoani avoimin silmin ja nostamalla teemat aineistostani sen

sijaan, että olisin tarkastellut aineistoani etukäteen määrittelemieni käsitteiden kautta (vrt.

Polkinghorne 1995). Tutkimusasetelmani kannalta ei tutkielmassani olekaan ollut oleellista pyrkiä
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vahvistamaan tai kumoamaan aikaisempien tutkimusten tuloksia, vaan sanoa jotain olennaista juuri

tästä aineistosta. Kategorista analyysia tehdessäni olen kuitenkin aina yhä uudelleen palannut myös

holistiseen lukutapaan, sillä aineistoani luokitellessanikin olen pyrkinyt huomioimaan koko

kertomuksen ja analysoimaan sen osia aina suhteessa kokonaisuuteen. Kategorista analyysia

tehdessäni olen keskittynyt ennen kaikkea teemojen sisältöön, mutta huomioinut myös kerronnan

muodon, kuten analyysia esitellessäni tuon esiin. Lukuisin aineistokatkelmin olen pyrkinyt

takaamaan sen, että lukija voi seurata analyysiani mahdollisimman hyvin ja näin ollen vakuuttua

tekemieni tulkintojen paikkansapitävyydestä.

Kaiken kaikkiaan aineiston lukutavasta riippumatta narratiiviselle tutkimukselle on olennaista

tutkittavien äänen esiin nostaminen. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti elämän käännekohtia,

jotka voivat ratkaisevasti muuttaa niitä merkityksiä, joita ihmiset itselleen ja omille kokemuksilleen

antavat. (Syrjälä 2001, 205; Bruner 2001.) Analyysissa on tärkeää kiinnittää huomiota myös

sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin (Atkinson & Delamont 2006, xxvi). Erityisesti tutkittaessa

kulttuurisia jäsennyksiä tarkastellaan miten ihmiset tai tekstit asioita jäsentävät, eli kyse on tekstien

merkitysrakenteiden tutkimisesta eikä niiden jakamisesta luokkiin (Alasuutari 1999, 121). Hyvä

narratiivinen analyysi laittaa lukijan ajattelemaan tekstiä pintaa syvemmältä ja siinä liikutaan kohti

laajempaa kommentointia (Riessman 2008, 13). Narratiivinen analyysi tarjoaakin Hallidayn (1973)

mukaan metodin tutkia kielen merkityksiä kolmella seuraavalla tasolla: sanotun tarkoitus,

sanomisen tapa sekä kertojan ja kuulijan välinen suhde (ref; Riessman 1993, 21). Analyysissa

kiinnostuksen kohteena on se, kuinka kertoja kokoaa ja jäsentää tapahtumia sekä käyttää kieltä

välittääkseen merkityksiä ja tiettyjä asioita yleisölleen. Oltaessa kiinnostuneita siitä, miten ja miksi

tapahtumat on kerrottu, on olennaista kokonaisuuden huomioiminen eikä niinkään tapauskeskeisyys

ja aineiston pilkkominen osiin. (Riessman 2008, 11–13.)

Seuraavaksi tarkastelen vielä tutkielmani tekemistä ja aineistoni analyysia tutkimuseettisestä

näkökulmasta, minkä jälkeen esittelen analyysini tulokset.

5.4 Eettisyyden pohdintaa

Aineistoni on ollut olemassa, ennen kuin olen tutkijana ollut siitä kiinnostunut. En siis ole kerännyt

sitä itse tutkimustarkoitusta varten, enkä myöskään ole vaikuttanut tai osallistunut sen keräämiseen

millään tavalla. Omat kiinnostuksenkohteeni, tutkimuskysymykseni tai näkökulmani eivät ole olleet
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ohjaamassa aineistonkeruuta, vaan niin tutkimusasetelmani, tutkimuksen teoriatausta kuin

analyysinikin ainekset ovat aineistolähtöisiä. Aineistoni on ns. luonnollinen aineisto siinä mielessä,

että se on syntynyt ilman tutkijaa ja olisi olemassa tutkimuksestani riippumatta. Toisaalta se ei

kuitenkaan ole täysin luonnollinen aineisto siinä mielessä, että se on tuotettu vastauksena

Invalidiliiton esittämään kirjoituspyyntöön (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 15). Itse aineistoon ja sen

tutkimuskäyttöön ei kuitenkaan liity suurempia eettisiä ongelmia. Aineistoni koostuu nimenomaan

fyysisesti vammaisten ikäihmisten kirjoittamista tarinoista. He ovat kirjoittaneet nämä tarinat

vastauksena kirjoituspyyntöön vapaaehtoisesti ja omatoimisesti. Kirjoituspyynnössä tuotiin esiin,

että tarinoiden pohjalta kootaan julkaisu ja niitä voidaan käyttää myös tutkimustarkoitukseen.

Kirjoittajat ovat siis olleet tietoisia siitä, että heidän kertomuksiaan tullaan mahdollisesti käyttämään

aineistona tieteellisessä tutkimuksessa.

Kirjoitukset pyydettiin kirjoittamaan nimimerkillä, mutta mikäli kirjoittaja halusi osallistua

arvontaan, on mukaan voinut liittää yhteystietonsa. Minulla ei kuitenkaan ole kenenkään nimi- tai

yhteystietoja, vaan olen saanut sähköiseen muotoon tallennetut kertomukset vain nimimerkeillä

varustettuina. Myöskään mitään muita taustatietoja yms. minulla ei kirjoittajista ole. Analyysissani

olen tarvittaessa muuttanut tai jättänyt mainitsematta kertomuksissa esiintyviä ihmisten tai

paikkojen nimiä tai muita sellaisia yksityiskohtia tai tietoja, joiden perusteella kirjoittaja olisi

kenties tunnistettavissa. Olen siis pyrkinyt kaikin tavoin varmistamaan sen, ettei yksittäistä

kirjoittajaa voida tästä tutkimusraportistani tunnistaa.

Eettiset kysymykset liittyvät tässä tutkielmassani ennen kaikkea tutkimuskohteeni luonteeseen.

Hienovaraisuus tutkimuksen teossa korostuu silloin, kun tutkittavana on jokin tavallista

arkaluontoisempi tutkimuskohde (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Saaranen-Kauppisen

ja Puusniekan (emt.) mukaan vammaisia pidetään lasten ja vanhusten ohella tällaisena

erityisryhmänä, jonka kohdalla eettisiä kysymyksiä tulee pohtia normaalia enemmän.

Tutkimuskohteenani ovat ikääntyneet vammaiset, joten edellisen perusteella heitä voidaan pitää

ikään kuin kaksinkertaisena erityisryhmänä. Kuten edellä totesin, aineistoni on syntynyt

nimenomaan vastauksena kirjoituspyyntöön. Kirjoittajat ovat ikääntyneitä fyysisesti vammaisia

ihmisiä, joiden kirjoittamiensa kertomustensa perusteella voidaan sanoa olevan kykeneviä

itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon. Tutkielmani kohdalla liittäisin tällaiset eettiset pohdinnat

kysymykseen marginaalien tutkimisesta yleisemminkin.
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Yhteiskunnassa käydään jatkuvaa keskustelua marginaaleihin liittyen, mutta tässä keskustelussa

harvoin kuuluu marginaalissa elävien ihmisen oma ääni (Jokinen ym. 2004, 19). Ihmistieteellisessä

ja erityisesti jollain tapaa marginaalisiin ryhmiin kohdistuvassa tutkimuksessa puhutaankin yleisesti

äänen antamisesta tutkittaville. Tutkimuksen nähdään antavan välineitä marginaaleja tuottavien

käytäntöjen kyseenalaistamiseen sekä mahdollisuuden vaihtoehtoisten identiteettien esiin tuomiselle

(emt., 15). Kuure (1996) on tutkinut erityisesti rikollisuutta ja selittää omaa kiinnostustaan

marginaaleja kohtaan marginaalin oletettuun poikkeavuuteen sisältyvän uhkakuvan sekä siitä

nousevien marginaaliin liitettävien kurissapidon, sivilisoinnin ja hallinnan vaatimusten kautta.

Toisaalta kiinnostus marginaalisuuteen liittyy hänen mielestään juuri marginaalin muusta

yhteiskunnasta poikkeavaan näkökulmaan. Sosiaalisen todellisuuden voidaankin olettaa

konstruoituvan marginaalissa eri tavalla kuin valtavirrassa. (Emt.) Marginaalien tutkimisella ja

äänen antamisella tavoitellaan usein vaihtoehtoisten määritelmien löytämistä ja esiin tuomista sekä

kenties sitä kautta vallitsevien käsitysten horjuttamista. Tutkijan on kuitenkin syytä muistaa, että

tutkiessaan marginaalisuutta tulee hän samalla vahvistaneeksi tätä käsitystä tutkimuskohteensa

marginaalisesta luonteesta (Ahponen 2008, 33; Jokinen ym. 2004, 15). Tällöin pohdittavaksi

nousevat kysymykset siitä, osaanko antaa tutkittavilleni äänen heitä kunnioittaen? Kuulenko todella

aineistoni kirjoittajien äänen ja osaanko tuoda sen esille siten, etten omalla toiminnallani vaikeuta

heidän asemaansa tai vahvista entisestään heidän määrittymistään marginaalisuuden ja

poikkeavuuden käsitteiden kautta?

Vammaisuuteen kohdistuvassa tutkimuksissa on tapana tuoda esille se, onko tutkija itse vammainen

vai ei. Ei-vammaisen oikeus tutkia vammaisia ihmisiä ja vammaisuutta nostetaan toistuvasti

pohdinnan kohteeksi. On epäilty pystyykö ei-vammainen tutkija uskottavasti tavoittamaan

vammaisten ihmisten kokemuksia ja samaistumaan heidän asemaansa syrjittyinä yhteiskunnan

jäseninä. Tutkijan vammaista tai ei-vammaista identiteettiä voidaankin pitää yhtenä tutkimuksen

uskottavuuskriteerinä. (Vehmas 2005, 136.) Vaaranahan on, että tutkija tulee tutkimuksellaan

uudistaneeksi ei-vammaisten stereotyyppisiä käsityksiä vammaisista ihmisistä ja näin ollen

ylläpitämään yhteiskunnallista syrjintää. Tämän vuoksi ”vammattomalta” tutkijalta vaaditaankin

erityistä valppautta, jotta hän kykenisi tunnistamaan oman identiteettinsä ja asemansa sekä

tutkimuksensa vaikutukset omaan tutkimusaiheeseensa. Mielestäni Hynynen (1998, 18) avaa tätä

kysymystä mielenkiintoisella tavalla kertomalla esimerkkejä siitä, kuinka ei-vammaiset ihmiset ovat

huolestuneet ja jopa suivaantuneet esimerkiksi sellaisesta tv-ohjelmissa vammaisiin kohdistuvasta

pilkasta, jota vammaiset ihmiset itse eivät ole kokeneet lainkaan loukkaavana. Esimerkiksi

Hynynen (emt., 28) pitääkin elinarvoisen tärkeänä sitä, että vammaiset ihmiset itse kohottautuvat
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tutkimaan omaa kulttuuriaan ja osoittavat siten, ketkä loppujen lopuksi ovat todellisia asiantuntijoita

omalla alueellaan.

Itse kuulun ainakin toistaiseksi ei-vammaisten tutkijoiden joukkoon, mutta katson kuitenkin

itselläni olevan mahdollisuuksia kirjoittaa uskottavasti vammaisuudesta. En tietenkään pysty

vammaisen tutkijan tavoin samaistumaan vammaisten ihmisten maailmaan ja kokemuksiin, mutta

pystyykö kukaan koskaan täysin tavoittamaan toisen ihmisen kokemusmaailmaa? Suhteeni

vammaisiin ihmisiin sekä heidän elämänsä ja arkensa tunteminen ovat vaikuttaneet siihen, että

lähestymistapani on emansipatorinen. Minulla on siis kokemuksiini perustuvaa tietoa ja ennakko-

oletuksia tutkimusaihettani koskien. Olenkin koko tutkimusprosessin ajan pyrkinyt tiedostamaan

tämän ja reflektoimaan suhdettani tutkimusaiheeseeni. Etenkin analyysivaiheessa olen lukenut

aineistoani lukuisia kertoja ja pyrkinyt useaan otteeseen varmistamaan, että tekemäni tulkintani on

oikea ja saa tukea aineistostani laajemminkin. Olen tietoinen siitä, että olen ikään kuin kahteen

kertaan ulkopuolinen suhteessa kirjoittajiin ja heidän elämismaailmaansa. En ole vammainen enkä

ole elänyt vielä kovin montaa vuosikymmentä eli kirjoittajien silmissä olen todennäköisesti jopa

todella nuori. Nämä erot tuodaan esiin myös aineistossani. Tiedostan tämän asetelman ja siihen

liittyvät rajoitukset, mutten koe sitä esteenä perusteltujen ja luotettavien tulkintojen tekemiselle.

Tutkielmassani en ole ensisijaisesti kiinnostunut yksittäisen ihmisen kokemuksista, vaan pyrin

aineistostani löytämään yhteisiä ja yleisiä teemoja fyysisesti vammaisena ikäihmisenä elämiseen

liittyen. Esittelen, analysoin ja tulkitsen aineistostani esiin nousevia aspekteja. Näin tehdessäni en

arvostele, vaan pyrin ymmärtämään.

Tekemistäni sävyttää kuitenkin emansipatorinen lähestymistapa. Vammaisuuteen kohdistuva

tutkimus on aina luonteeltaan emansipatorista tai ainakin sen tulisi vammaistutkijoiden mielestä olla

sellaista. Vehmaan (2005, 137–138) mukaan tutkijan on lähdettävä siitä, että vammaiset ihmiset

ovat yhteiskunnallisen sorron kohteena ja siksi pyrittävä tutkimuksensa kautta auttamaan vammaisia

ja parantamaan heidän asemaansa. Emansipatorisella vammaistutkimuksella pyritään

vammaisuudesta aiheutuvien yhteiskunnallisten ja kulttuuristen rakenteiden ja prosessien

systemaattiseen paljastamiseen, näkyväksi tekemiseen ja arkipäiväistämiseen. Tällöin

mahdollistetaan se, että vammaiset ihmiset tulisivat entistä tietoisemmiksi heihin kohdistuvista

valtasuhteista. (Teittinen 2000, 26.) Hyvistä tarkoitusperistä huolimatta tutkijan on kuitenkin syytä

tiedostaa, että emansipatorisuudellakin on rajoituksensa eikä se lähestymistapana takaa

automaattisesti positiivisia aikaansaannoksia. Esimerkkinä tästä Teittinen (2000, 28) nostaa esiin

sen, että vaikka Brittiläisessä sosiologisessa vammaistutkimuksessa emansipatorisuus tarkoittaa
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nimenomaan lääketieteellisten lähtökohtien ja niitä tukevan pedagogisen, psykologisen ja

sosiaalipoliittisen vammaistutkimuksen itsestäänselvyyden vastustamista, ei tällainen tutkimus

kuitenkaan ole edesauttanut vammaisten omaa tiedostamisprosessia ja pyrkimyksiä määritellä

itsensä ei-vammaisten tavoin yhteiskunnan jäseninä.

Työskentelyni vammaisten ihmisten parissa ja kokemukseni heidän usein vaiennetusta asemastaan

ovat toimineet sysäyksenä tämänkin tutkimuksen toteuttamiselle. Oman suhteeni

tutkimuskohteeseeni olen pyrkinyt tuomaan tutkielmassani avoimesti esiin, mutta myös

etäännyttämään analyysivaiheessa niin sanotun työminäni tutkijaminästä. Hakala (2001) varoittaa

erityisesti graduntekijää siitä laadullisen tutkimuksen ongelmasta, että tutkimusraportista uhkaa

muodostua tunteita, hajuja ja makuja pursuava matkakertomus. Näin voi käydä etenkin silloin, kun

tutkijalla on suuri houkutus elää mukana tutkimuskohteensa elämänrytmissä. Osa tutkimukseen

mukaan tuotua subjektiivisuutta voi olla tahallistakin, mutta graduntekijän on syytä pitäytyä

aloittelevan tutkijan roolissa eikä toimia tutkivana reportterina. (Emt., 18.) Tämän tutkimuskohteen

valintaan liittyvän seikan olen tiedostanut tutkimusprosessini alkumetreiltä lähtien. Juuri omat

kokemukseni ovat motivoineet ja innostaneet tämän tutkimuksen teossa. En ole kuitenkaan

työskennellyt ikääntyneiden vammaisten ihmisten parissa, joten sikäli tutkimuskohteeni on minulle

vieras ja uusia näkökulmia avaava. Tutkimuksessani ja sen raportoinnissa olen pyrkinyt

pitäytymään tutkijan roolissa ja tuomaan esiin omia kokemuksiani ja omaa suhdettani

vammaisuuteen vain siinä määrin, kuin ne toimivat perusteluna tekemilleni valinnoille tai avaavat

näkökulmaani lukijalle. Eskolan ja Suorannan (1998, 17) mukaan objektiivisuus voikin syntyä

nimenomaan subjektiivisuutensa tunnistamisesta, jolloin omien esioletustensa ja arvotustensa esille

tuominen tutkimusraportissa on tärkeää. Aaltosen (2002, 105–106) tavoin näen, että omaamani

esitieto tutkimusaiheittani koskien voi, siihen liittyvien riskien ohella, myös auttaa minua

ymmärtämään aineistoni kertomuksissa kuvattuja asioita. Lehtosen (1998, 120) mukaan

kertomusten toiminta nojaakin aina siihen, että lukijoilla on hallussaan tietoa, jonka avulla

kertomukset tulevat heille ymmärrettäviksi.

Narratiivisessa tutkimuksessa on olennaista nostaa esiin tutkittavien ääni ja heidän omat

merkityksenantonsa. Näiden ihmisten ääntä tulee kohdella kunnioituksella ja tutkijan tehtävänä on

välittää heidän viestinsä laajemmalle yleisölle. (Gergen 2009, 66.) Omaelämäkerrassa tai

elämäntarinassa on, kuten Vilkko (1997, 23) huomauttaa kuitenkin kysymys yhtä lailla lukijasta

kuin kirjoittajasta tai tekstistä. Lehtonen (1998) viittaa tähän korostaessaan merkityksen

prosessuaalista luonnetta. Tällä hän tarkoittaa sitä, että merkitystä ei koskaan ole kirjoitettu ikään
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kuin valmiiksi tekstin sisään, vaan merkitys muotoutuu tekstin luennassa. Tähän luentaan

puolestaan vaikuttavat tekstin lisäksi lukijan sijoittuminen konteksteihin ja kulttuurisiin

käytänteisiin. (Emt., 114.) Elämäntarinaa luettaessa lukijan kokemukset ja elämäntapahtumat

kietoutuvat kirjoittajan elämäkertaan. Elämäntarina koostuu kirjoittajan kertomukseen

sisällyttämistä ja lukijan siitä löytämistä merkityksistä (Vilkko 1990, 87). Voidaan sanoa, että niin

tekstin kielelliset, kuin kaikki muutkin piirteet, joiden nojalla tekstit kykenevät merkitsemään jotain

lukijoilleen ovat sidoksissa lukijoiden ennakkotietoon. Lukijat lähestyvät tekstejä, kuten

kirjoitettuja kertomuksia, aktiivisesti ja tietyin odotuksin. Alkaessaan lukea tekstiä he etsivät siitä

itselleen tuttuja elementtejä ja rakentavat tekstien merkityksiä koskevia oletuksia. Samalla lukijat

myös tekevät tekstistä päätelmiä ja täyttävät tekstin aukkoja. Näin tehdessään lukija myös sijoittaa

tekstin suhteessa tiettyihin paikkoihin, aikoihin ja toisiin teksteihin. (Lehtonen 1998, 116, 175–

176.)

Elämäntarinan niin sanottu autobiografinen lukutapa tarkentaakin suhtautumista kirjoittajan

perspektiiviin, sillä siinä hyväksytään lukijan subjektiivinen vastakaiku osaksi prosessia, jossa

kertomus luetaan valmiiksi (Vilkko 1990, 88). Elämäntarina on siis kirjoittajansa jälkikäteen

tekemä tulkinta omasta elämästään, mutta lukija luo siitä vielä oman tulkintansa omien

kokemustensa ohjaamana. Elämäntarinoiden lukemisessa on kyse kirjoittajan ja lukijan välisestä

vuoropuhelusta. Kertojan suhde esitystapaansa on tärkeä sekä kirjoitustapahtumassa, että

kertomusten tulkinnassa (emt., 86), sillä kertoja toivoo lukijan ainakin suurimmalta osin jakavan

samat merkitykset, mitä kirjoittaja oman elämänsä tapahtumille antaa. Erilaisilla sosiaalisilla

ryhmillä on kuitenkin erilaisia tapoja, joilla rakentaa kertomusta, ilmaista kokemuksia tai jäsentää

elämänvaiheita (Tigerstedt 1990, 100). Tämä vuoksi etenkin silloin, kun tutkimuksen kohteena on

jollain lailla marginaalistettu ryhmä tai ilmiö, on vaarana lukea väärin. Tällöin jäljelle jää vain

tutkijan tulkinta. Välttääkseen tämän tutkijan tulisikin huomioida elämäntarinan lajityypilliset

ominaisuudet ja pyrkiä autobiografiseen lukutapaan. (Vilkko 1990, 86.) Kertojan ja vastaanottajan

välinen vuorovaikutus on narratiivisen aineiston tärkeä ominaisuus ja sitä analysoimalla voi

paljastua kokonainen sosiaalisten merkitysten maailma (Vilkko 1997, 76). Juuri kirjoittajan ja

lukijan merkityksenannon prosessi, jossa tutkija lukee tarinan valmiiksi, on tutkimusprosessin

tärkeä osa (Lehtonen 1998, 152; Vilkko 1990, 88). Tällöin ”me” on kuka tahansa, joka löytää

itsensä elämäntarinoista ja tutkijan kirjoittamasta tulkintatekstistä (Vilkko 1997, 28).

Omaamastani tutkimusaihettani koskevasta esitiedostani ja lukutavastani huolimatta aineistoni

kertomuksista esiin lukemani merkitykset ovat aina viime kädessä omaa tulkintaani. Kuten
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esimerkiksi Saastamoinen (2006) toteaa, ei tesktuaalisesta maailmasta ole löydettävissä lopullisia

totuuksia. Tutkijoiden tehtävänä onkin selvittää kuinka totuudet syntyvät, kuinka ne pysyvät ja

muuttuvat sekä kuinka ne voivat vaientaa muut totuudet. (Emt., 175.) Aineistoni analyysissa olen

kiinnostunut siitä mistä kerrotaan ja miten eli millaista identiteettiä kirjoittajat itselleen

kertomuksensa kautta ja vuoropuhelussa sen lukijoiden kanssa rakentavat. Kuten laadullisessa

tutkimuksessa yleisemminkin, on myös narratiivien tutkimuksessa kyse kuitenkin aina tulkinnasta,

yhdestä vaihtoehtoisesta tavasta analysoida kertomuksia. Raportoimalla mahdollisimman tarkasti

tekemäni valinnat ja analyysiani aineistokatkelmin havainnollistamalla pyrin siihen, että tämän

tutkimusraporttini lukija voisi seurata analyysiini kulkua. Ja näin ollen vakuuttua siitä, että

aineistostani tekemäni tulkinnat ovat tutkimuskysymysteni ja -asetelmani valossa relevantteja ja

paikkansa pitäviä.

Invalidiliitto on siis kerännyt tutkimusaineistoni, tallentanut sen sähköiseen muotoon ja tarjonnut

minulle tutkimuskäyttöä varten. Tutkimukseni aihepiiri on Invalidiliitolta lähtöisin ja näin ollen

teen liiton kanssa yhteistyötä, tosin löyhää sellaista. Tutustuttuani esimerkkiaineistoon ja

keskusteltuani seniorityöryhmään kuuluvan ja tarinat keränneen Invalidiliiton järjestötyön

suunnittelijan kanssa, sain sähköpostitse koko aineiston käyttööni. Minulla on ”vapaat kädet”

toteuttaa tutkimustani haluamallani tavalla enkä saa tutkielmantekoon esimerkiksi rahoitusta

Invalidiliitolta. Näin ollen tutkimukseni ei ole sidoksissa Invalidiliiton linjauksiin eikä heijasta

liiton näkemyksiä.

6. Analyysi

Tässä luvussa tarkastelen ja analysoin aineistoani esitellen sieltä löytämiäni asioita. Olen jakanut

analyysini kolmeen hieman eri näkökulmista toteutettuun, mutta toisiaan täydentävään osioon.

Ensin luen aineistoani elämänkulullisesta näkökulmasta tarkastellen sitä, millaisista elämänvaiheista

ja -tapahtumista kertomuksissa kerrotaan. Tämän jälkeen kiinnitän huomioni erityisesti

vammaisuuteen ja ikääntymiseen liittyvään kerrontaan tarkastellessani sitä millaisia merkityksiä ne

kirjoittajien kertomuksissa saavat. Tällöin luen kertomuksia pyrkien löytämään ja kuvaamaan

aineiston läpi esiintyviä teemoja (vrt. Polkinghorne 1995). Näiden analyysivaiheiden kautta

esittelen lopuksi kertomuksista esiin lukemani kolme fyysisesti vammaisen ikäihmisen identiteettiä.

Lukuisten aineistokatkelmien avulla havainnollistan tekemiäni tulkintoja ja autan lukijaa

seuraamaan analyysini kulkua. Kuten olen jo tuonut esille, tutkin aineistoni kertomuksia enkä
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niiden kirjoittajia. Näin olleen en ole ensisijaisesti kiinnostunut myöskään siitä, mikä vamma

kullakin kirjoittajalla on. Aineistokatkelmien yhteydessä tuon kuitenkin esiin kirjoittajan vamman ja

vammautumisajankohdan mikäli ne ovat tiedossa tai kertomuksista pääteltävissä , kuten myös

kirjoittajan sukupuolen. Näin siitä syystä, että oletan tiedon kuitenkin kiinnostavan lukijoita. En

myöskään halua puhua kirjoittajista nimimerkeillä siitä syystä, että kaikki kirjoittajat eivät ole

käyttäneet nimimerkkiä. Vamma ja sukupuoli siis toimivat taustatietoina. Lukijan on hyvä

huomioida se, että useamman kirjoittajan vamma voi olla sama, esimerkiksi: lapsena sairauden

seurauksena vammautunut. Näin siitäkin syystä, että aineistokatkelmien suuren määrän vuoksi

kirjoittajien anonymiteetin turvaamiseksi en ole halunnut tarkemmin tuoda esiin esimerkiksi sitä,

onko kirjoittaja vammautunut polion vai riisitaudin sairastamisen seurauksena. Vamman olen myös

määritellyt kertomuksissa kerrotun perusteella, koska käytettävissäni ei ole taustatietoja

kirjoittajista. Näin ollen tekemäni "diagnoosi" voi poiketa lääketieteellisestä diagnoosista tai jopa

kirjoittajan omasta arviosta. Tällä ei kuitenkaan ole tutkimustehtäväni ja analyysini kannalta

ratkaisevaa merkitystä.

Aineistokatkelmat esitän kursiivilla. Mikäli aineistokatkelman ymmärtäminen edellyttää

kertomuksen kokonaisvaltaisempaa lukemista, olen täydentänyt katkelmaa sulkeissa

nimikirjaimieni (SH) kera. Näin olen toiminut myös silloin, kun kirjoittajan anonymiteetin

suojelemisen vuoksi olen esimerkiksi korvannut erisnimiä yleisillä ilmauksilla. Katkelmasta pois

jättämäni osan olen merkinnyt seuraavasti: (...).

6.1 Fyysisesti vammaisten ikäihmisten elämänkulun jäsentyminen

Tutkimusaineistoni kirjoituspyynnössä (ks. Liite 1) Invalidiliitto toivoi seniorijäsentensä

kirjoittavan tärkeistä ja merkityksellisistä elämänjaksoista tai -tilanteista tai kertomaan halutessaan

koko elämäntarinansa. Kirjoituspyynnön mukaan olennaista oli kirjoittaa itselle tärkeistä vaiheista;

elämän kulmakivistä, iloista ja suruista. Aineistossani kirjoittajat eivät keskitykään yksittäisen

merkittävän tapahtuman kuvaamiseen vaan kirjoittavat elämästään laajemmin. Suurimmassa osassa

kertomuksista kirjoittajat kertovat elämästään aina lapsuudestaan tähän päivään saakka ja myös

tulevaa pohtien. Näin ollen kertomuksia on ollut mahdollista lukea elämäntarinoina. Osa

kertomuksista on itsessään hyvin elämäkertamaisia, lineaarisesti eteneviä sekä usean elämänalueen

kattavia kertomuksia ja lopuistakin minun on ollut mahdollista lukea esiin ajallisesti etenevä

elämäntarina.
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Aloitankin analyysini tarkastelemalla aineistoani elämänkulullisesta näkökulmasta. Tällöin olen

kiinnostunut siitä millaisista elämäntapahtumista ja -kokemuksista vammaiset ikäihmiset

tarinoissaan kertovat ja miten eli mitkä määrittyvät merkittäviksi elämänvaiheiksi ja -tapahtumiksi.

Lähden liikkeelle siitä ajatuksesta, että ihminen kertoo itselleen merkityksellisistä tapahtumista.

Kaikki tapahtumat eivät jää yhtä vahvasti ihmisen muistiin eikä kaikista tapahtumista kertomista

koeta aiheelliseksi. Kerrottaviksi valikoituvat jollakin tavalla, positiivisesti tai negatiivisesti,

merkittävät tapahtumat elämän varrelta. Kertominen ja arvottaminen ovatkin varsin läheisessä

yhteydessä toisiinsa (Lehtonen 1998, 118). Elämänkulullisessa analyysissa kertomuksia

elämäntarinoina lukien nostan esiin kertomuksille yhteisiä piirteitä. Kertomukset rakentuvat eri

tavoin, mutta tässä vaiheessa olen niistä lukenut esiin lineaarisesti eteneviä elämäntarinoita, joiden

yhteisiä teemoja esittelen kuvailevan analyysin avulla. Samalla teen aineistoani tutuksi lukijalle.

Aineistokatkelmin havainnollistaen tarkastelen niitä merkittäviä elämänvaiheita ja -tapahtumia,

jotka esiintyvät kaikissa kertomuksissa, toki niissä erilaisia painotuksia saaden.

Koululaisen elämää

Suurin osa tarinoista käsittelee siis elämää lapsuudesta aina tähän päivään saakka. Kuitenkin

aineistossani on vain pari mainintaa lapsuudesta perheen parissa ja pihapiirissä. Tarinoissa

mainitaan "ankea lapsuus" kirjoittajan halutessa tuoda esiin elämänsä olleen rankkaa alusta lähtien.

Tästä leikki-ikäisen elämästä kerrotaan myös painotettaessa vastaavasti esimerkiksi lapsuuden

kodista saatujen onnellisten elämän eväiden merkitystä, kuten seuraava kirjoittaja tekee.

"Olen syntynyt sodan alla. Olin 8 kk kun talvisota alkoi. Asuimme maalaistalossa,
meitä oli kolme sukupolvea saman katon alla, elämä oli omavaraista ja henkisesti
rikasta. Sain vahvat eväät kodistani, siksi kai olen jaksanut kaiken tämän
sairauskierteen joka minulla on ollut matkan varrella." (aikuisiällä vammautunut
nainen)

Sen sijaan elämästä koululaisena kerrotaan aineistossani yleisesti ja laajastikin. Erityisesti koulun

aloittaminen määrittyy kertomuksissa tärkeäksi elämäntapahtumaksi. Koulun aloittamista

voidaankin pitää ihmisen elämänkulun yhtenä merkittävänä tapahtumana, jolloin siirrytään

elämänpiiristä toiseen. Leikki-ikäisestä tulee kodin ja pihapiirin ulkopuolelle astuva koululainen.

Tämän elämänpiirin muuttumisen myötä vammainen lapsi saattaa tulla aikaisempaa tietoisemmaksi

omasta vammaisuudestaan (esim. Suokas 1992, 56). Kirjoittajien käydessä koulua poikkesi

koulujärjestelmä nykyisestä myös erityisopetuksen järjestämisen suhteen. Kirjoittajat kertovat

käyneensä koulua yhdessä paikkakunnan muiden lasten kanssa, mitä he pitävät positiivisena asiana.
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”Olen kiitollinen vanhemmilleni, jotka panivat minut tavalliseen kouluun ja
kannustivat opinnoissa, mutta eivät mitenkään painostaneet lukemaan.”
(syntymästään saakka vammainen nainen)

”Kuljin kouluun naapureiden lasten kanssa, samat metkut kaikilla, alussa vähän
oudoksuntaa, mutta kun tottuivat ei minua erityisemmin kiusattu tai syrjitty. Koulussa
oli myös vammainen poika sulassa sovussa. Nuo ajat olivat kauan sitten
maalaiskunnan kirkonkylän koulussa, vanhanajan opettajien aikaan.” (lapsena
sairauden seurauksena vammautunut nainen)

Jälkimmäinen kirjoittaja tuo kertomuksessaan esiin historiallisen ajankuvan ja sen, että nykyisin

asiat saattavat olla toisin. Hänen lapsuudessaan vammaiset ja vammattomat lapset kävivät yhdessä

koulua toistensa erilaisuuteen tottuen. Kirjoittajienkin lapsuudessa vammaisen lapsen erilaisuus tuli

kuitenkin koulussa esille. Näin siitäkin huolimatta tai juuri siitä syystä, että koulua käytiin yhdessä

muiden ns. terveiden lasten kanssa. Erilaisuuden kokemus juontui erilaisista tekijöistä, joihin

vammainen lapsi ei itse juurikaan voinut vaikuttaa.

Jo kouluun kulkeminen saattoi osoittautua hankalaksi tai ylivoimaiseksi, sillä kirjoittajien käydessä

koulua ei ollut koulukyytejä eikä invatakseja, kuten nykyisin, vaan koulumatkat kuljettiin jalan.

Pitkä koulumatka, vaativa koulutie tai runsaslumiset talvet saattoivat tehdä kouluun kulkemisen

mahdottomaksi. Tällöin esimerkiksi sisarus tai serkku toi tehtävät kotiin ja etenkin ensimmäiset

koululuokat suoritettiin kotoa käsin.

”Kotoa oli kouluun matkaa kolme kilometriä ja se oli mentävä jalkaisin metsän läpi.
Koulun kaksi ensimmäistä vuotta suoritin kotona siten, että sisareni kuljetti opettajan
lähettämiä kotitehtäviä ja hän vei taas minun kirjoitukseni kouluun. Kolmannelta
luokalta asti kävin koulussa, mutta huonolla kelillä olin poissa koulusta tai asuin
koulun lähellä olevien tuttavien luona kortteeria.” (lapsena sairauden seurauksena
vammautunut nainen)

Mikäli kouluun asti pääsi, saattoi vammaisuutensa vuoksi joutua sivuun joiltakin oppitunneilta.

Vaikka oppiaineesta vapautuksen saaminen saattoikin tuntua helpotukselta, lisäsi se kenties

kuitenkin yksinäisyyden ja erilaisuuden kokemuksia.

”Myös koulussa tunsin toisinaan yksinäisyyttä, vaikka minua ei kiusattukaan. Kipeää
teki, kun kansakoulun kolmannella luokalla minut pantiin voimistelusta pois.
Opettajan mielestä kuulemma hidastin toisten oppilaitten edistymistä. Käsitöistä pois
joutuminen ei sen sijaan tuntunut pahalta. Muistan kuitenkin kerran katselleeni
haikeana luokkatovereitten aikaansaannoksia kevätjuhlanäyttelyssä. Minullahan ei
ollut mitään näytettävää.” (syntymästään saakka vammainen nainen)

Aineistossani koulusta kertomiseen liittyy läheisesti kiusaamis-teema. Edellisen aineistokatkelman

kirjoittaja kertoo tunteneensa koulussa toisinaan yksinäisyyttä, vaikkei häntä kiusattukaan. Osa
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kirjoittajista sen sijaan kertoo kiusaamiskokemuksistaan. Kiusaaminen liittyi esimerkiksi erilaiseen

fyysiseen ulkonäköön.

”Koulussa pojat kiusasivat kovasti, minä kehitin puolustukseksi terävän kielen avulla
vahvan vastaansanomisen taidon. Puolustin myös muita kiusattuja tyttöjä
haukkumalla kiusaajia.” (lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

”Sairastin lapsena ns. riisitaudin, josta muistona on pieni rintakehä, lyhyt ylävartalo
ja suhteessa pitkät jalat. Olin koulussa jossain määrin ”koulukiusattu”, nimiteltiin.”
(lapsena sairauden seurauksena vammautunut mies)

Koulumaailma erosi kotipihasta siinä määrin, että sellaisia asioita mitä kotona tehtiin yhdessä

kavereiden kanssa, ei koulun pihalla rohjettukaan tehdä.

”Itse olin olemukseltani liikunnallinen ja pienempien lasten kanssa olin vapaa-aikana
pelannut palloa ja leikkinyt ulkoleikkejä. Sen verran arka olin koulussa, etten
uskaltanut välitunneilla hypätä ruutua luokkatovereitteni kanssa vaan katselin sivusta.
Kotioloissa sen sijaan leikkitoverini kanssa ruudun hyppääminen onnistui.”
(syntymästään saakka vammainen nainen)

Katkelman kirjoittaja vapautettiin opettajan toivomuksesta voimistelutunneilta, mikä heijastunee

myös välituntikäyttäytymiseen ja arkuuteen osallistua liikunnalliseen tekemiseen. Koulumaailmassa

vammaisen lapsen rooli erosi hänen roolistaan kotipihassa ja perheen parissa.

Fyysisesti vammaiset ikäihmiset kirjoittavat elämäntarinoissaan koulusta ja koululaisen elämästä

sitä muistellen. Elämänkulullisen lukutavan kautta ikään kuin ensimmäiseksi merkittäväksi

elämäntarinan vaiheeksi määrittyy koulun aloitus ja koululaisen elämä. Tätä voidaan selittää

ensinnäkin siten, että ihminen ei ylipäätänsä muista kovin nuorena kokemiaan asioita. Etenkin

pyrittäessä kokemusten selkeään kirjalliseen jäsentämiseen voivat alle kouluikäisenä koetut asiat

olla niin sanotusti liian hataria muistoja kerrottaviksi. Tulkitsen kuitenkin aineistoani siten, että

koululaisen elämästä kerrotaan sen vuoksi, että koulun aloitus elämänpiirin laajentumisen ja

muuttumisen myötä tuo uudella tavalla esiin vammaisen lapsen erilaisuuden suhteessa

ikätovereihin. Koulun aloittaminen voidaan nähdä muutoksena. Kouluun kulkemisen vaikeus, tietyn

oppiaineen oppitunneilta sivussa oleminen ja kiusaamiskokemukset toistavat kaikki erilaisuuden

kokemusta. Tätä tulkintaa tukee havainto siitä, että aineistossani koulusta kerrotaan niissä

kertomuksissa, joiden kirjoittaja on ollut syntymästään saakka vammainen tai vammautunut

varhaislapsuudessaan, kun taas myöhemmin vammautuneiden kirjoittajien kertomuksissa ei

koulunkäyntiä mainita. Nämä kouluaikaiset kokemukset voivat sävyttää myös elämän myöhempiä

vaiheita ja niiden kerrontaa elämäntarinassa.
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Kirjoittajat kertovat päässeensä kansakoulusta ”kohtuullisin, tyydyttävin arvosanoin ulos” tai

vaihtoehtoisesti oppikouluun siirtyminen koettiin helpotuksena. Myöhemmästä ammattiin

tähtäävästä opiskelusta ja erilaisista kursseista kerrotaankin yleisesti miellyttävinä kokemuksina,

jolloin opiskeluun ei enää liity samassa määrin ja samanlaisia erilaisuuden tunteita.

Opiskelu ja ammatinvalinnan kysymykset

Jos koulusta kerrottaessa ovat erilaisuuden kysymykset läsnä, kietoutuvat myöhempään opiskeluun

ja ammatinvalintaan liittyen pohdinnat oman paikan etsimisestä ja löytämisestä. Kuten nuoruus

yleensä, näyttäytyy se myös aineistoni tuottajien kertomuksissa tulevaisuuteen liittyvien

pohdintojen ja elämänvalintojen aikana. Ammatinvalinnan kysymykset sekä mieluisan

opiskelupaikan ja sitä kautta laajemminkin oman paikkansa pohtiminen ja löytäminen elämässä ja

yhteiskunnassa ovat vahvasti läsnä myös aineistoni kertomuksissa. Opiskelupaikkaa vaille jääminen

olikin rankkaa ja saattoi tuntua siltä, ettei omaa elämäänsä pääse aloittamaan ollenkaan.

”En päässyt (hakemaansa opistoon, SH) ja olin yhden vuoden kotona vanhempieni
luona. Se oli rankkaa, minusta tuntui, ettei minusta tule koskaan mitään, en saa
milloinkaan oikeata omaa elämää.” (lapsena sairauden seurauksena vammautunut
nainen)

Aineistossani erilaisista, lyhyistäkin kursseista kerrotaan merkittävinä ja tärkeinä kokemuksina ja

niistä saatuja oppeja arvostetaan. Haluamaansa paikkaan opiskelemaan pääseminen tuntui

mahtavalta ja jopa hieman uskomattomaltakin. Opiskelusta kerrotaankin mukavana ajanjaksona,

jota sävyttivät onnistumisen kokemukset.

”Isäni kuoli, mutta vähistä varoista äiti kustansi minulle kansanopiston kurssin, se oli
onnellista aikaa, kaiholla voin muistella. Kaikenlaista työtä opin tekemään, melkein
kaikkea muuta paitsi ojankaivuuta. Raha oli silloinkin kiven takana, leipä pieninä
palasina. Olen kiitollinen opeista! Sain käydä (erityis-, SH) ammattikoulun. Minusta
piti tulla pukuompelija, mikä kaikensortin tuunaaja lie tullut?” (lapsena sairauden
seurauksena vammautunut nainen)

”Lukion suoritin kolmessa vuodessa ja pääsin sen jälkeen opiskelemaan valtiotieteitä
yliopistoon. Muistan yhä vieläkin sen täydellisen onnen tunteen istuessani yliopiston
rappusilla. Tunsin, että minulla oli nyt mahdollisuus valloittaa koko maailma.”
(lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

”Ylioppilaaksi tulin kolme vuotta muita vanhempana, mutta ikä ei minua haitannut.
Pidin välivuoden ja opiskelin vuoden aikuisoppilaitoksessa. Se oli mukavaa aikaa.
Siellä koin lämmintä toverihenkeä ja ystävyyttä ja opin tenttimään kokonaisia kirjoja,
mistä oli hyötyä myöhemmin. Tarkoituksenani oli nimittäin päästä opiskelemaan
yliopistoon, vaikka en uskonutkaan, että toiveeni toteutuisi. Niin kuitenkin kävi.
Opiskelin yliopistossa suomen kieltä, ja minusta tuli äidinkielen opettaja. Valmistuin
toisena kurssiltani. Tulevaisuuden suunnitelmat olivat selvät. Halusin töihin
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opettajaksi (tiettyyn paikkaan, SH). Vielä oli kuitenkin mietittävä, miten se
onnistuisi.” (syntymästään saakka vammainen nainen)

Opiskelupaikan suhteen koettiin myös pettymyksiä. Tulevaa alaa pohdittiin suhteessa omiin

kykyihin ja rajoituksiin.

”Mutta vaikka Helsingin reissulla hankin tietoa koulutuksesta, eivät ne vähäiset
koulut minulle sopineet. Innostuin kultaseppäkoulun kaivertajalinjasta. Tunsin sen
omaksi alakseni. Laitoin kyselyn ja haaveilin työstä kultasepänliikkeessä.
Kultakimpaleet olisivat kevyempiä nostella kuin maitotonkat. Pian sainkin tylyltä
kalskahtavan vastauksen, jonka sisältö oli, että kurssi kyllä alkaa, mutta siihen
otetaan vain miesoppilaita. Siinä se! Ja näitä pettymyksiä sitten sain kokea toisen
toisensa perään.” (syntymästään saakka vammainen nainen)

Kirjoittaja ei päässyt toivomalleen kurssille, sille sinne kerrottiin otettavan vain miesoppilaita.

Kirjoittaja kuitenkin tarinassaan antaa ymmärtää todellisen syyn olleen hänen vammaisuutensa, sillä

kertomus jatkuu: "Tulos on se, että terveitä nuoria en halua auttaa, mutta kaikki sympatiat ovat

vammaisen nuoren kohdalla.". Kirjoittajan voidaan sanoa määrittyneen toiseutetuksi sekä

vammaisuuden, että naiseuden vuoksi. Vammaisuus saattoi rajoittaa liikuntavammaisen nuoren

valinnanmahdollisuuksia. Se, ettei päässyt opiskelemaan haluamaansa opiskelupaikkaan, voidaan

näin jälkikäteen katsottuna kuitenkin nähdä positiivisenakin asiana.

”Olin nuorena liikunnallinen monella tavalla ja haaveilin jumppamaikan ammatista,
mutta onneksi en päässyt jumppalaitokselle, oli väärä ”pärstäkerroin”! En olisi
varmaan kestänytkään, polttamatta päreitäni murrosikäisten tyttöjen purnaamisista ja
pinnaamisista jumppatunneilla. (...) Jossain vaiheessa sain kuulla
”lääkintävoimistelijan ”ammatista, kävin kysymässä mitä sellainen tekee ja siinä oli
minulle toiveammatti. En tiennyt vielä, että minut olikin tarkoitettu ”kevyen työn
tekijäksi”. Jo kurssiaikana lonkat kipeytyivät seisomisesta, mutta luulin sen vain
johtuvan tottumattomuudesta.” (lapsuudestaan saakka vammainen nainen)

Kirjoittaja on ollut lapsuudestaan saakka vammainen, mutta saanut diagnoosin vasta aikuisiällä.

Ammatinvalinnan kysymyksiä pohtiessaan hän ei vielä tiennyt, että hänet olikin tarkoitettu "kevyen

työn tekijäksi". Sopimaton työ aiheutti kirjoittajalla vuosien saatossa fyysisiä ongelmia.

Kaikki eivät tällaisia ammatin ja opiskelupaikan valintaan liittyviä kysymyksiä voineet pohtia, sillä

esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen vuoksi oli jo nuorena ryhdyttävä työntekoon.

”Kun koti oli pieni ja minä jo 14 -vuotias täytyi lähteä elättämään itseään omalla
työllä, ja kun oli sota aika työtä löytyi, koska miehet oli siellä jossakin. Pääsin
ravintolaan töihin, näin suopea oli kohtalo, ei hätäpäivää. Aikuistuin elämä oli
suurena ja lupaavana edessä, ravintolasta siirryin toiseen työpaikkaan pääsin
ruokasalinhoitajaksi, näin paljon monenlaisia kasvoja, ihmiset oli hyviä, tapasin työni
puolesta piispoja, pappia ja ulkomaalaisia koska sota oli jo ohi ihmiset pääsi
liikkumaan jo vapaammin.” (aikuisiällä vammautunut nainen)
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Koulutukseen liittyvä kerronta kietoutuu työstä kertomiseen, sillä opiskelun tavoitteena on

mieleisen, itselle soveltuvan ammatin saaminen ja työllistyminen.

Työ

Kuten opiskelusta, myös työstä kerrotaan aineistoni kertomuksissa laajasti. Nykyisin vammaisten

ihmisten työllistymisen voidaan erilaisten tutkimusten ja selvitysten (esim. Klem 2011) perusteella

sanoa olevan vaikeaa ja työssäkäynnin harvinaista muuhun väestöön verrattuna. Aineistossani tämä

ei näy, sillä suurin osa kirjoittajista kertoo olleensa työelämässä mukana, ainakin joitakin vuosia ja

osa eläköitymiseensä saakka. Kirjoittajat kertovat työurastaan ammattiaan ja työpaikkaansa

arvostaen. Koulutustaan ja ammattiaan vastaavan työpaikan saaminen ja työssä onnistuminen

vahvistivat tunnetta omasta osaamisesta, antoivat itseluottamusta ja saivat kirjoittajat tuntemaan

itsensä työelämässä tarpeellisiksi.

"Koulusta (konttoriopisto, SH) päästyäni pääsin ensimmäiseen työpaikkaani. Se oli
ensimmäinen voitto." (lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

”Valmistuin yliopistosta parin vuoden päästä ja sain ammattiani vastaavan työpaikan
pian valmistumiseni jälkeen. Työni sisälsi monenlaisia vaativia asiakastapaamisia ja
alkuun pelkäsin osaamistani. Mutta ajan kanssa sain varmuutta ja kaikki hoituivat
kuitenkin ihan hyvin… Kolmen vuoden päästä vaihdoin työpaikkaa, menin valtion
liikelaitokseen, jossa sitten olinkin 17 vuotta erilaisissa tehtävissä. Alkuun
suunnittelijana ja myöhemmin erilaisissa projekti- ja esimiestehtävissä. Siellä en
kokenut olevani erilainen, tärkeintä oli osaaminen, töiden ja ihmissuhteiden
hoitaminen. Tunsin onnistuneeni ja sain siitä monia todisteita. Pysyvin todiste on, että
silloin tiimityönä valmistamamme tietojärjestelmä on edelleen käytössä, tietysti
tekniikan muuttumisen takia uudistettuna, mutta perusteiltaan samanlaisena.”
(lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

”Muutaman työskentelyvuoden jälkeen olinkin "luottomies" työnantajalle. Jos tuli
kentällä (sähköasennuspalveluksissa) jotain ongelmia, niin johtaja tuli
työhuoneeseeni, (sähkökorjaamoon) sanoi: kävisitkö tuolla ja "katsoisit", että kaikki
on hyvin. Minulla työsarkani meni hyvin, vaimoni on ollut tukenani, tuttava- ja ystävä-
toimintapiirit hyväksyneet minut.” (lapsena sairauden seurauksena vammautunut
mies)

Edellisen katkelman kirjoittaja oli aikaisemmin yrittänyt "tehdä samoja töitä, kuin terveet", muttei

jaksanut ja eteen tuli "Depressio (henkinen voimattomuus)". Hoitokeskustelujen ja

ammatinvalinnan palveluiden kautta kirjoittaja kertoo päässeensä Invalidihuoltolain perusteella

ammattikouluun ja perheen saaneen eläkkeensaajan perhetukea. Ammattiin valmistumisensa

jälkeen hän työllistyi kotiseudulleen ollen muutaman vuoden jälkeen "luottomies" työnantajalleen.

Vamman aiheuttamien rajoitusten huomioiminen auttoi soveltuvaan koulutukseen pääsyssä ja sitä
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kautta itselle sopivampiin tehtäviin työllistymisessä. Vammaisuus voi siis asettaa omat kriteerinsä

sopivalle ammatille ja sopivakin työ saattoi rasittaa ns. terveitä työtovereita enemmän.

”Opettaminen oli monipuolista mutta minulle myös haasteellista aikaa. Pidin nuorten
parissa työskentelystä ja sain heiltä paljon. Toki työ rasitti minua enemmän kuin ns.
terveitä. Työtoverit kohtelivat minua tasavertaisesti. En kokenut koskaan syrjintää.
Ehkäpä olen saanut syntymälahjana ominaisuuden tulla toimeen hyvin erilaisten
ihmisten kanssa. Työssä jaksamisen kannalta oli tärkeää, että sain joskus oppilailta
kannustavaa palautetta. Luonnollisesti oli myös kritiikkiä, joskus kovaakin. Ehkäpä
jotkut kokivat vammaisuuteni hämmentävän heitä ja halusivat vaihtaa opettajaa. Syytä
oli varmaan myös minussa.” (syntymästään saakka vammainen nainen)

Työstä kerrottaessa vammaisuus kulkee tarinoissa mukana usein ikään kuin rivien välissä, kuten

esimerkiksi edellisessä katkelmassa kirjoittajan kertoessa työtovereiden kohdelleen häntä

tasavertaisesti ja ettei hän kokenut koskaan syrjintää. Toisaalta kirjoittaja epäilee vammaisuutensa

kuitenkin hämmentäneen oppilaita ja heidän halunneen kenties vaihtaa opettajaa.

Vaikka työstä kerrotaan pääasiassa onnistumisten ja tasavertaisuuden kautta, liittyy työelämään

kuitenkin myös negatiiviseksi koettuja piirteitä. Seuraavan kirjoittajan vammaa ei oltu diagnosoitu

hänen työssä ollessaan, joten kykenemättömyyttä raskaaseen työhön pidettiin laiskuutena.

”Siihen aikaan, ”kun isä oli juuri lampun ostanut”, teki jumppari ankaraa
ruumiillista työtä. Poliot olivat uusia ja raskaita ja töitä riitti. Oli kuitenkin hyvin
palkitsevaa nähdä työnsä tuottavan tulosta. Tulipa hankittua 2 lastakin vaikeimman
kautta; 3 keskenmenoa ja lapset viikko sairaslomaa ja viikko töitä. Mitään ei olisi
saanut nostaa eikä ponnistaa. Töissä olivat sitä mieltä, että siinä on tosi laiska
ihminen! Ehdin tehdä töitä 14 vuotta, ennen kuin selvisi, miksi en jaksanut enää tehdä
koko päivää. Tein vielä 15 vuotta puolta päivää osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Se on
outoa työntekoa jolta ei kerry lainkaan eläkettä!” (lapsuudestaan saakka vammainen
nainen)

Aina ei myöskään koulutusta vastaavaa työtä löytynyt ja aineistoni kertomuksissa on esillä myös

työttömyys erilaisine seurauksineen.

”Ammattikoulun jälkeen olin vuoden ajan työssä Helsingissä, en pukuompelijana
vaan lastenpukimossa leikkaajana. Mies sai työtä lähempää kotiseutuaan, joten
muutimme tänne. Etsimisen jälkeen sain minäkin työtä, en ompelijana vaan
leikkaamoapulaisena; ”joka paikan höylänä”. (lapsena sairauden seurauksena
vammautunut nainen)

”Olin työkyvytön ja kaiken sosiaalisen avun ulkopuolella vuosia, (saatanallinen
tilanne) kerjää ruokaa, kerjää yösijaa.” (tuki- ja liikuntaelinvammainen mies)

Opiskeluun ja työhön liittyvistä asioista siis kerrotaan laajasti aineistossani, minkä voidaan osaltaan

nähdä liittyvän vammaisuuden ja osaamisen erityislaatuiseen suhteeseen (esim. Määttä 1981, 95).

Vammaisen ihmisen voidaan ajatella joutuvan perustelemaan ja tuomaan esiin omaa osaamistaan



71

vammattomia ihmisiä enemmän. Työstä kertomisen laajuutta voidaan selittää sen kautta, että

osaamisen osoittaminen liitetään yleisesti juuri formaaliin työhön liittyväksi asiaksi. Aineistoni

kirjoituksissa kerrotaan kuitenkin myös informaalista työstä (ks. esim. Koistinen 2009) perheestä

kertomiseen liittyen.

Perhe

Ikääntyneiden fyysisesti vammaisten ihmisten kirjoitetuissa, elämäntarinoiksi määriteltävissä

kertomuksissa kerrotaan myös perhe-elämään liittyvistä asioista. Kuitenkin toisin, kuin koulutuksen

ja työn kohdalla, perhe mainitaan kertomuksissa vain ohimennen. Kirjoittajat kertovat perhe-

elämään liittyvistä asioista eri laajuudessa, mutta läpi aineistoni perheestä kerrotaan huomattavasti

vähemmän, kuin esimerkiksi juuri työstä. Parisuhteesta, avioitumisesta ja lapsista kerrottaessa on

myös kerronnan muoto erilainen.

”(...) niin minä tyttö reppana rakastuin, menin naimisiin ja sain kolme suloista lasta.”
(aikuisiällä vammautunut nainen)

”Tuli lyöttäydytyksi miehen matkaan, löysimme toisemme saman koulun tantereilta…
Siinä sivussa töitten lomaan tekaisin kaksi lasta.” (lapsena sairauden
seurauksena vammautunut nainen)

Parisuhde ja lapset koetaan kuitenkin tärkeiksi asioiksi elämässä ja ne nähdään myös merkittävinä

tekijöinä omalle jaksamiselle ja vaikeista ajoista selviämiselle.

 "(Sairaus- ja tapaturmakierteen seurauksena, SH) Muutama vuosi meni toipuessa,
sain parantumattoman raajahalvaantuneen tuomion. Mutta kummaa, ihme tapahtui,
opin kävelemään kävelykepin turvin. Lapset olivat pieniä he varmaan opettivat,
pakottivat äidin jalkeille hoivaamaan heitä ja kotiaskareisiin." (lapsena sairauden
seurauksena vammautunut nainen)

"(Kolarissa loukkaantumisen jälkeen, SH). Seuraava pelastava enkelini oli
ylioppilastansseissa tapaamani mies (SH), jonka vilpitön ihailu kohotti itsetuntoani
niin, että työ ja opiskelu alkoivat sujua paremmin." (lapsena sairauden
seurauksena vammautunut nainen)

Vaikka kertomuksissa parisuhde ja perheen perustaminen mainitaan vain lyhyesti, välittyy niistä

kuitenkin se, että lasten kasvattaminen, kouluttaminen ja maailmaan saattaminen nähdään

saavutuksena ja tärkeänä. Seuraavat aineistokatkelmat havainnollistavat tätä asiaa hieman eri

näkökulmista.

"Aviomies on elänyt maan mullissa yli 20 vuotta, lapsilla oma elämä, 4 lastenlasta ja
4:ttä sukupolvea 2 pientä poikaa." (lapsena sairauden seurauksena vammautunut
nainen)

”Mies kuoli 55 -vuotiaana sydäninfarktiin. Tämä oli minulle kova paikka, että
ajattelin millä tavalla tästä selviäis kun tuki ja turva vietiin näin äkkiä, mutta kyllä
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siitäkin on selvitty, nuorityttö jäi silloin 10 -vuotiaaksi muut lapset oli jo kotoa
lähtenyt. Minä koulutin tämän tytön ylioppilaaksi ja siitä sitten yliopistoon. Nyt
hänellä menee hyvin, saa olla koulutustaan vastaavassa työssä. Hän on nyt
kahdenkymmenenkahdeksan. Yksi sievä tyttö, oma uusi koti.” (lapsena sairauden
seurauksena vammautunut nainen)

"Vaikka itse en ole avioliitossa, niin minulla on "13 lastenlasta". Tällä tarkoitan
kahden veljeni lastenlapsia. He ovat tulleet minulle läheisiksi." (syntymästään saakka
vammainen nainen)

Omien lastensa pärjääminen ja menestyminen omassa elämässään on vanhemmille tärkeä ja

kunniakas asia, kuten myös isovanhemmuus. Samantapaisia tunteita on kuitenkin mahdollista kokea

vaikkei omia lapsia olisikaan, esimerkiksi sukulaisten ollessa läheisiä.

Perheen ja työn voidaan nähdä kietoutuvan toisiinsa informaalina työnä (esim. Koistinen 2009) ja

aineistossani perheestä kerrotaankin paljon juuri informaalin hoivan kautta. Sukupuolittuneesti

näyttäytyy aineistossani informaalin hoivan antaminen naisten tehtävän, erityisesti lasten

hoitamisena.

”Saimme neljä tervettä lasta, mies kulki töissä ja minä hoidin kotia ja lapsia.”
(lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

Lasten hoivaamisen lisäksi kerrotaan omaishoitajana toimimisesta, jolloin myös mies voi määrittyä

hoivan antajaksi.

”Hoidimme vajaakykyisen veljeni hautaan saakka ihmisenä, tasavertaisena. Vaimoni
on ollut suuri, vahva lenkki siinä asiassa.” (lapsena sairauden seurauksena
vammautunut mies)

”Jouduin vielä omaishoitajaksi, työnsin elämän kaveria pyörätuolissa noin kuusi
vuotta, syötin jo loppuvuosina, pesin annoin lääkkeet, pistin insuliinit, ja kaiken mitä
hän tarvitsi, taas ajattelin, kyllä rupeaa joskus helpottamaan.” (aikuisiällä
vammautunut nainen)

Perhe-elämään liittyvä kerronta on siis aineistossani verrattain suppeaa, minkä lisäksi myös

perhekerronnan muoto poikkeaa muusta kerronnasta. Tämä havainto poikkeaa muiden tutkimusten

tuloksista. Suokas (1992) on todennut tutkimusaineistonsa valossa vammaisten ihmisten

elämäntarinoissa elämisen mallin rakentuvan kahden yhtä vahvan pilarin, perheen ja työn, varaan.

Savilahti (2009) puolestaan pro gradu -tutkielmassaan narratiivisen aineistonsa valossa sosiaalisten

verkostojen merkitystä vammaisten ihmisten elämänkululle tarkastellessaan totesi perheen

määrittyvän vammaisille ihmisille merkityksellisimmäksi sosiaalisen verkoston osa-alueeksi. Sen

jälkeen tärkeimmiksi määrittyivät työ ja koulu sekä naapurit, ystävät ja harrastuspiirit. Aineistossani

perhepuheen vähyyttä ei kuitenkaan mielestäni voida tulkita siten, ettei perhe olisi kirjoittajille
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tärkeä elämän osa-alue. Kirjoittajat kertovat kuitenkin perhe-elämästään ja siihen liittyvistä

onnellisista tapahtumista ja kokemuksista perhettään arvostaen. Sen sijaan huomionarvoista on

perhekerronnan muoto, joka eroaa muusta kerronnasta. Muilla elämänaluilla kertojan oma toimijuus

on vahvempaa, kun taas parisuhteesta, naimisiin menosta ja lasten saamisesta kerrotaan ikään kuin

automaattisesti toisiaan seuraavina tapahtumina. Kerronnan muodolla ei kuitenkaan nähdäkseni

vähätellä noiden tapahtumien merkitystä vaan sen sijaa tulkitsen sen olevan sidoksissa kirjoittajien

ikään.

Aineistoni kirjoittajien nuoruudessa seurusteluun, parisuhteeseen ja naimisiin menoon voidaan

ajatella liittyneen erilaisia näkemyksiä, tapoja ja normeja kuin nykyään. Nyt jo ikääntyneistä

ihmisistä nykyajalle yhä enenevässä määrin ominaiset pitkät seurustelusuhteet ja avoliitot ilman

avioliittoon siunaamista voivat tuntua vierailta ja jopa ei-toivottaviltakin asioilta. Ihmisten halun ja

kyvyn sitoutua tai siihen liittyvien merkityksen voidaan sanoa vuosikymmenten aikana muuttuneen.

Myös eri sukupuolten edustajiin liitetyt odotukset ovat muuttuneet aineistoni kirjoittajien

elinaikana, minkä vuoksi tämän päivän nuoresta naisesta voi ilmaisu ”minä tyttö reppana

rakastuin” kuulostaa varsin vieraalta. Etenkin mediassa tuodaan nykyään vahvasti esiin ajatusta

romanttisesta rakkaudesta ja täydellisestä kumppanista sekä oikeudesta niiden etsimiseen, jolloin

”se oikea” voi löytyä vasta usean seurustelusuhteen tai avioliiton jälkeen. Myös avioliiton

instituutiona voidaan sanoa menettäneen merkitystään sitten kirjoittajien nuoruuden. Kirjoittajien

ikä näkynee perhekerronnassa myös siten, että parisuhteen alkuaikojen muistelu ei tunnu tärkeältä

sen ajallisen etäisyyden vuoksi. Perheen perustaminen on pääsääntöisesti kuulunut aikuisuuden

alkuvuosiin, minkä vuoksi se ei ole tänä päivänä kirjoittajien ajatuksissa samalla tavoin läsnä

esimerkiksi eläköitymiseen liittyvät asiat. Tutkimusaineistoni on koottu kirjoituspyynnön avulla,

minkä voidaan ajatella vaikuttaneen kertomuksiin siten, että niissä kerrotaan elämäntapahtumista ja

kokemuksista, joissa olennaista on vammaisen ihmisen ja ympäristön tai yhteiskunnan välinen

suhde. Perhe-elämä voi tällöin määrittyä yksityiseksi asiaksi, josta kertomisen ei ajatella olevan

olennaista Invalidiliiton esittämään kirjoituspyyntöön vastatessa.

Aineistossani perheestä kertominen ei myöskään lisäänny eläkkeelle jäämisestä kerrottaessa työn

roolin ja merkityksen vähenemisen myötä.

Eläkkeelle jääminen

Eläkkeelle jääminen mainitaan ikääntyneiden fyysisesti vammaisten ihmisten kertomuksissa

merkittävänä elämäntapahtumana ja vaiheena, jonka voidaan sanoa määrittyvän jopa erääksi
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käännekohdaksi elämässä. Koska aineistoni kirjoittajat ovat pääpiirteissään olleet mukana

työelämässä, ovat he myös kokeneet eläköitymisen myötä väistämättä jonkinasteisesti tapahtuvan

elämänmuutoksen. Suurin osa kirjoittajista on jäänyt työkyvyttömyys- tai sairauseläkkeelle eli

eläköitynyt nuorempana kuin ns. normaalissa eläkkeelle jäämisen iässä. Aineistoni kertomusten

kirjoittajat ovat eri-ikäisiä ja he ovat myös siirtyneet eläkkeelle hyvin eri-ikäisenä, joten toisilla

eläköityminen on vielä niin sanotusti tuoreemmassa muistissa. Ikäihmisinä kaikille kirjoittajille

kuitenkin määrittyy vahvasti eläkeläisen asema tai rooli (esim. Atchley 1985, 193).

Pääsääntöisesti kertomuksissa eläkkeelle päästiin eikä jouduttu ja eläköityminen koettiin siis

tietynlaisena helpotuksena. Työnteko oli monen kirjoittajan kohdalla käynyt vamman vuoksi

hankalaksi tai raskaaksi ja eläkkeelle hakeuduttiin siitä syystä itse. Vaikka eläkkeelle pääseminen

koettiin yleisesti helpotuksena, liittyi siihen kuitenkin läheisesti pohdinnat siitä, miten saada

elämäänsä työn tilalle uutta sisältöä. Eläkkeelle jäämisen myötä voi päiviin syntyä useita

ylimääräisiä tunteja.

”Pääsin sairauseläkkeelle, mistä olin todella kiitollinen. Nivelreuma oli nimittäin
runnellut tervettä kättäni niin paljon, että kirjoitelmien korjaaminen ja luentojen
tekeminen tuntuivat hankalilta. Käteni ei enää oikein kestänyt kirjoittamista käsin.
Elämä työpaikalla oli muuttunut vuosien myötä ja vaati tuolloin monenlaisia muita
tehtäviä, jotka tuntuivat liian raskailta minulle. Niinpä hakeuduin oma-aloitteisesti
eläkkeelle. Enää minun ei tarvinnut ponnistella yli voimieni. Reumasairautenikin alkoi
sen myötä rauhoittua. Luotin siihen, että Jumala oli johdattanut minua ja antaisi
elämääni edelleen sisältöä ja mielekkyyttä. Niin kävikin.” (syntymästään saakka
vammainen nainen)

”Jäin työkyvyttömyyseläkkeelle 50 -vuotiaana, se oli suuri muutos, oli tottunut
hektiseen työilmapiiriin ja tuntui, että ei enää ole mitään mistä pitää kiinni. Samaan
aikaan tapahtunut muutos yksityiselämässä antoi kuitenkin uutta ajateltavaa.”
(lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

Eläkkeelle jääminen voi siis olla hyvinkin suuri elämänmuutos ja siihen voi helpotuksen ohella

liittyä myös negatiivisia tunteita. Lisääntynyt vapaa-aika saattaa luoda tyhjyyden tunteen ja

eläkeläinen saattaa tuntea itsensä tarpeettomaksi. Vapaaehtois- ja järjestötyön kerrottiin antaneen

elämään uutta sisältöä ja niiden kautta eläkeläinen voi kokea taas olevansa tarpeellinen.

”Työ-elämäni päättyi työkyvyttömyyseläkkeeseen, kestettyään n. 28 vuotta. Ylpeänä
muistelen sitä aikaa, kun tunsin, että minä olen jotain, jota ei ehkä kaveri olekaan.
Nämä ovat niitä elämän helmiä, joita kannattaa kalastaa, kun tuntee itsessään
johonkin aiheeseen vetovoimaa ja kiinnostusta, on lähdettävä kiinnostustaan kohti ja
se tuo elämänsisältöä, koulutuksen kautta työtä, vahvan itsetunnon, ostovoimaa ja
kaikin puolin parantaa elämänlaatua. Tunnen nykyhetkestä, että minua täällä
"kentällä" tarvitaan, kokemuksieni kautta voin epäilevälle kertoa, kuinka rujosta
ihmisparasta voi tulla haluttu: esim. järjestöhenkilö, ammattinsa johtava oivaltaja,
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eläkkeelläkin kysytty ammattineuvoja.” (lapsena sairauden seurauksena vammautunut
mies)

”Järjestötyö on antanut runsaasti sisältöä elämääni ja tunnen taas olevani
tarpeellinen. Käyn pitämässä kirjallisuuspiiriä vanhusten palvelutalossa ja osallistun
järjestöjen maahanmuuttajanaisille pitämien käsityökerhojen toimintaan. Olen lisäksi
kahden maahanmuuttajaperheen varamummi, saan paljon iloa osallistumisesta
nuorten perheiden elämään. Tässä työssä ei koskaan ole liian osaava, olen hankkinut
lisätietoa opiskelemalla yliopistossa ja se kaikki on tuonut iloa elämääni.” (lapsena
sairauden seurauksena vammautunut nainen)

”Minua pyydettiin mukaan seurakunnan toimintaan (...) Oli hyvä nähdä, kuinka en
joutunut ikään kuin tyhjän päälle jäätyäni työstä pois. Minulle avattiin uusia tehtäviä.
Se antoi voimia ja luottamusta elämän uusiin haasteisiin… Yksi uusi elämänalue
eläkkeelle jäätyäni olivat Israel-matkat ja niitten mukana tullut kielten harrastus.”
(syntymästään saakka vammainen nainen)

Kuten aineistokatkelmistakin on käynyt ilmi, ovat aineistoni kirjoittajat siirtyneet työkyvyttömyys

tai sairauseläkkeelle normaalia eläköitymisikää nuorempina. Eläkkeelle jäämistä voidaan pitää

samankaltaisena tapahtumana, kuin valmistumista tai esimerkiksi naimisiin menoa. Siihen ei

kuitenkaan liity rituaaleja muiden elämäntapahtumien tavoin ja eläkkeelle siirtymistä

juhlistetaankin usein pienimuotoisemmin. Eläkkeelle jääviä muistetaan erilaisin tavoin, joista ei ole

kerätty systemaattista tietoa. Voidaan kuitenkin perustellusti sanoa, että etenkin yllättäen tai

esimerkiksi sairauden vuoksi normaalia eläkeikää nuorempana eläkkeelle lähteville ei yleensä

järjestetä muiden tavoin seremonioita. (Atchley 1985, 193.) Voidaankin kenties ajatella, että mikäli

eläkkeelle siirtymisestä ei ole muodostunut tapahtumaa ja selkeää taitekohtaa, voi sopeutuminen

eläkkeellä olemiseen olla jossain määrin hankalampaa. Mikäli eläkkeellä jäädään huomattavasti ns.

normaalia nuorempana, voi asiaa olla tarpeen jäsentää ja työstää enemmän. Tällöin eläkeläisenä

myös eletään pidempään, mikä asettaa uuteen rooliin sopeutumiselle omat haasteensa.

Eläköitymistä voidaan kuvata prosessina, joka koostuu useista vaiheista eläkkeelle jäämiseen

valmistautumisesta aina uusien rutiinien luomiseen ja uuteen elämäntapaan sopeutumiseen saakka.

Mitä epärealistisimmiksi odotukset eläkkeellä olosta osoittautuvat, sitä todennäköisemmin ihminen

kokee tyhjyyden ja pettymyksen tunteita. Uudelleen orientoitumisen vaiheessa nämä tunteet

kuitenkin usein vähenevät ihmisen löytäessä uusia osallistumisen tapoja ja väyliä esimerkiksi juuri

vapaaehtoistyön kautta. Eläköityminen ja eläkkeellä oleminen ovat moniulotteisia ilmiöitä, joiden

ymmärtäminen edellyttää ihmisen ja työn välillä olevan yhteyden luonteen ymmärtämistä. (emt.,

185–196.) Jokaisella ihmisellä on omanlaisensa suhde työhön, minkä vuoksi myös eläköityminen

koetaan eri tavoin. Myös sosiaaliseen statuksen suhde eläköitymiseen liittyviin asenteisiin on
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monimutkainen (emt., 185). Aineistoni kertomuksissa eläköitymisestä ja siihen liittyvistä

ajatuksista ja tunteista kerrotaan eniten niissä kertomuksissa, joissa myös työstä kerrotaan varsin

laajasti. Näin ollen eläköitymisen voitaisiin sanoa olevan merkittävämpi elämänmuutos heille, jotka

ovat kokeneet työnsä mieluisaksi ja tärkeäksi ja joille työ on ollut merkittävä osa elämää ja

identiteettiä.

Tulevaisuus

Suurin osa kirjoittajista kertoo elävänsä nyt hyvää vanhuutta, jollaista voisi elää vielä vuosikausia.

Kirjoittajien voidaan sanoa ikänsäkin puolesta elävän nyt ns. kolmatta ikää (esim. Jyrkämä 2005).

Kirjoittajat kertovat olevansa kohtalaisessa kunnossa ja monen kertomuksessa varsinaisen kunnon

huononemisen ja vanhuspalveluiden tarpeen nähdään olevan vasta edessäpäin. Tulevaisuutta

pohditaankin tarinoissa jonkin verran. Nykyiseen elämään ja tulevaisuuteen suhteudutaan

pääsääntöisesti myönteisesti, vaikka hoivapalveluiden riittävyys kirjoittajia hieman mietityttääkin.

Aineistoni kirjoituksissa heijastuukin yhteiskunnassamme tällä hetkellä käynnissä oleva keskustelu

hoivapalveluiden tilasta sekä niiden riittävyydestä ja laadusta.

”Henkisesti olen kypsä ja vahva, en anna periksi. Elän nyt sanoisin kuuloa ja astmaa
lukuun ottamatta terveitä eläkepäiviä suorastaan on elämän nälkä. Haluaisin tässä
tilassa elää kymmeniä vuosia. Vammaispalvelu tarjoaa hyviä palveluita ja apua, niitä
on tarjolla sitten kun niiden aika tulee.” (aikuisena vammautunut nainen)

”Olen rakentanut aarrekartan nykytilasta ja tulevaisuudesta ja suhtaudun
tulevaisuuteen positiivisesti odottaen mitä jännää vielä on tulossa. Olen elänyt täysillä
ja olen utelias näkemään mitä ihmeellistä kohtalo vielä tuo elämääni. Välillä mieleen
pyrkii pelko siitä, riittäkö hoivapalveluja sitten kun niitä mahdollisesti tarvitsen.
Mutta, se on tulevaisuutta ja onneksi sitä ei tiedä etukäteen.” (lapsena sairauden
seurauksena vammautunut nainen)

”Jotain on pakko yrittää itse (kuntonsa ylläpitämiseksi, SH) sillä muuten jää sänkyyn
ja se on ”hyvä renki, mutta huono isäntä”. Hirvittää tulevaisuus jos joutuu laitokseen
missä on liian vähän henkilökuntaa tai haluttomia hoitamaan ja vaippaa vaihtamaan.
Kunpa kaikki henkilökuntaan kuuluvat muistaisivat, että ”älä tee toiselle, mitä et
haluaisi itsellesi tehtävän” ja että hekin tulevat vanhoiksi ja tarvitsevat apua!”
(lapsuudestaan saakka vammainen nainen)

Tulevaisuuteen ja omaan lisääntyvään avuntarpeeseen liittyy siis eriasteista pelkoa. Monessa

kertomuksessa kuitenkin todetaan, että onneksi tulevaa ei voi etukäteen tietää ja näin ollen voi olla

luottavaisin mielin ja uskoen siihen, että kaikki kyllä järjestyy. Aikaisemmat elämänvaiheet ja

kokemukset jossain määrin sävyttävät myös suhtautumista tulevaan, kuten seuraavissa alaluvuissa

analyysini edetessä tulen esittämään tarkastellessani fyysisesti vammaisten ikäihmisten narratiivisen

identiteetin rakentumista.
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Aineistoni kertomusten voidaan sanoa rakentuvan hyvin pitkälle ns. normaalin elämänkulun kautta.

Nikander (2002, 77–78) puhuu yleispätevästä listasta silloin, kun elämästä kerrotaan ikään kuin

numeroiden kronologisen jatkuvuuden avulla. Tällainen "mikä ensin ja mikäs sitten" -jatkumo

kattaa kaikki ns. normaaliin elämään kuuluvat tapahtumat tietyssä järjestyksessä koulun aloituksesta

naimisiin menon ja lasten saamisen kautta aina eläköitymiseen saakka. Kertomuksissa näkyykin

ihmisen elämänkulun yhteiskunnallinen sosiaalista järjestymistä tuottava jaksottuminen ja

vaiheistus (Jyrkämä 2005, 276). Toki olen elämänkulullisella lukutavallani lukijana tulkinnut

kertomuksia vaiheittaisesta etenevinä elämäntarinoina, mutta läpi aineiston on siitä löydettävissä

yhteiskunnallisesti keskeiset ihmisen elämää jäsentävät vaiheet. Kertomukset rakentavat nyt jo

ikääntyneen vammaisen ihmisen elämästä kulttuurisesti hyväksyttyä elämisen mallia. Suokkaan

(1992) omaelämäkerta-aineistoon perustuvan tutkimuksen mukaan kulttuurisesti hyväksytty

elämisen malli rakentuu kahden vankan pilarin eli työn ja oman perheen varaan. Vammaisen

ihmisen voidaankin nähdä näiden kahden elämänalan saavuttamisen kautta ikään kuin täyttävän

ihmisen mitat. (emt., 23.) Tutkimusaineistossani sen sijaan korostuu työn merkitys. Tämän voidaan

nähdä liittyvän aiemmin mainitsemaani osaamisen korostamisen vaatimukseen. Suokas (emt., 72)

tuo esiin myös sen, että vaikka työ on kulttuurissamme jossain määrin menettänyt merkitystään

muille elämänalueille, voidaan sen sanoa edelleen olevan keskeinen ihmisen arvon mitta. Työn

tekeminen on myös eräänlainen terveyden osoitin, sillä se on osa niin sanottujen normaalien

ihmisten toimintaa. Tällöin työ on keino osoittaa, että vammastaan huolimatta ihminen on

hyödyllinen ja samanarvoinen kuin muutkin ihmiset, mikä selittänee työn korostunutta asemaa

vammaisten ihmisten kertomuksissa. (em.) Esimerkiksi jo Määttä (1981, 95) on nostanut esiin sen,

että akateemisen tutkinnon suorittaneesta vammaisesta ihmisestä tulee niin sanotusti poikkeava

vammainen. Tämän voidaan sanoa pätevän myös moneen muuhun asiaan etenkin työelämän saralla.

Fyysisesti vammaisten ikäihmistenkin elämäntarinoissa näkyy ikä- ja elämänvaiheiden

yhteenliittyminen, mikä aiheuttaa pohdintaa siitä millaista elämän tulisi minkäkin ikäisenä olla.

Tämä näkyy esimerkiksi opiskeluun liittyvässä kerronnassa. Tarinoissa esimerkiksi korostetaan,

kuinka kirjoittajaa ei haitannut kolme vuotta vanhempana ylioppilaaksi pääseminen. Fyysisesti

vammaisten ikäihmisten elämäntarinoiden kerronnasta on löydettävissä yhteiskunnallisesti

määritelty elämisen malli ja elämänkulun jäsennys. Näin siitä huolimatta, että nykyisin voidaan

puhua pidentyneestä aikuisuudesta viitattaessa elämäntapahtumien sijoittumiseen hyvinkin

eriaikaisesti aikuisuuden eri vaiheisiin (Nikander 1999, 29). Vammaisten ihmisten elämänvaiheistus

poikennee joiltain osin ns. tavanomaisesta. Aineistoni kertomuksissa tämä näkyy selkeimmin
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eläkkeelle siirtymisen ajankodassa, mutta jossain määrin myös koulun käyntiin ja opiskeluun

liittyen. Kertomusten perusteella voidaan sanoa nyt jo ikääntyneiden fyysisesti vammaisten

ihmisten sosiaalisesti määritellyn aikuisuuden ajanjakson määrittyvän hieman lyhyemmäksi, kuin

ei-vammaisilla ihmisillä keskimäärin.

Aineistoni kertomuksissa kerrotaan myös vammautumisesta, sairasteluista ja ikääntymisestä sekä

vammaisena ja ikäihmisenä elämisestä. Vammaisuuteen ja ikääntymiseen liittyvää kerrontaa

analysoin tarkemmin seuraavaksi tarkastellessani millaisia merkityksiä ikääntyneet fyysisesti

vammaiset ihmiset vammaisuudelle ja ikääntymiselle tarinoissaan antavat.

6.2 Vammaisuus ja ikääntyminen elämäntarinoissa

Tässä luvussa syvennän analyysiani lukien kertomuksia kysyen: millaisia merkityksiä vammaisuus

ja ikääntyminen tarinoissa saavat? Elämänkulullisen lukutavan avulla tarkastelin kertomuksia

kokonaisuudessaan, mutta nyt siirryn kategorisen lukutavan (Lieblichin ym. 1998, 12–18)

mukaisesti tarkastelemaan aineistoni kertomuksia teemoittain. Ensin olen lukenut kertomuksia

etsien niistä vammaisuuteen liittyvää kerrontaa. Olen poiminut aineistoni kertomuksista kaikki ne

kohdat, joissa kirjoittajat kertovat vammaisuudesta ja vammaisena ihmisenä elämisestä kysyen

millaisia merkityksiä vammaisuus tarinoissa saa. Olen siis pilkkonut aineistoni kertomukset osiin

jäljittäessäni niistä vammaisuuteen liittyvää kerrontaa. Näin tehdessäni olen kuitenkin pyrkinyt

koko ajan huomioimaan kertomukset myös kokonaisina ja tekemiäni tulkintoja tarkistaakseni olen

lukenut kertomuksia myös kokonaisuudessaan. Kirjoittajan vammaisuudelle ja vammaisena

ihmisenä elämiselle antamia merkityksiä olen siis tulkinnut ja pyrkinyt ymmärtämään suhteessa

koko hänen kertomaansa elämäntarinaan. Samalla tavoin olen toiminut etsiessäni ja tulkitessani

kertomuksista ikääntymiseen ja ikäihmisenä elämiseen liittyvää kerrontaa.

Useiden lukukertojen avulla olen pyrkinyt varmistamaan tekemiäni tulkintoja ja samalla jäsentänyt

tekemiäni havaintoja. Tarkastelen aineistoani kysyen mitä yhteistä ja erityistä siinä kerrotaan ja

millaisen muodon kerrottu saa. Etsin ja tulkitsen kertomuksista yhteisiä piirteitä ja sisältöjä

vammaisuuteen ja ikääntymiseen liittyen. (vrt. Aaltonen 2002, 100.) Sama teema voi kuitenkin

rakentua erilaisten ulottuvuuksien kautta, minkä vuoksi tuon tässä analyysiluvussa esille myös

kertomusten erilaisuutta ja ristiriitaisiakin piirteitä. Alasuutari (1990, 45) on todennut, että

erilaisuuksien etsintä kannattaa jo senkin takia, että sen jälkeen samanlaisuus on rikkaammin
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jäsentynyttä. Tarkastelun painopiste on kerrotun sisällössä – vammaisuuden ja ikääntymisen

saamissa merkityksissä – rakenteen merkitystä kuitenkaan unohtamatta.

6.2.1 Erilaisuus vammaisuutta määrittämässä

Erilaisuus nousee aineistostani esiin vahvana teemana ollen etenkin vammaisuuteen liittyvässä

kerronnassa eksplisiittisesti läsnä. Tämä teema esiintyy läpi aineiston, ollen kaikille kertomuksille

yhteinen sisällöllinen piirre. Erilaisuudesta kerrotaan useiden erilaisten asioiden ja tekijöiden kautta

sen saaden erilaisia muotoja ja merkityksiä.

Edellisessä alaluvussa aineistoani elämänkulullisesti lukiessani ja analysoidessani tuli esiin

erilaisuuden läsnäolo eri elämänvaiheissa niin koulua käydessä ja opiskellessa, kuin työelämässä

toimimiseenkin liittyen. Vammaisuus määrittyy aineistoni kertomuksissa erilaisuutena suhteessa

terveeseen ja "normaaliin". Vammaisuus ja terveys asetetaan ikään kuin toistensa vastakohdiksi,

jolloin vammaisen ihmisen erilaisuuteen liittyy negatiivisuus ja marginaalisuus ainakin jossain

määrin. Tämä vastakohtaisuus nousee tietyissä elämäntilanteissa ja -tapahtumissa selkeämmin esiin

kuin toisissa. Esimerkiksi seurustelusuhteeseen liittyen voi tämä vastakohtaisuus tulla esiin

ympäristön mielipiteiden ja suhtautumisen kautta. Vammaiset ikäihmiset määrittelevät myös itse

vammaisuutta suhteessa terveyteen ja siihen, ettei kirjoittaja välttämättä ole ollut aina vammainen.

"Olen pyörätuolilainen, vaikeavammainen, mutta näin en ole aina ollut. Synnyin
syrjäkylillä aivan terveenä ja rasavillinä lapsena." (lapsena sairauden seurauksena
vammautunut nainen)

”Sitten nuoruus alkoi niin oli usein hauskaa. Minä kävin tansseissa. Ystävä (SH) haki
aina joka kerta mukaansa ja sanoi et sä oo yhtään sen kummempi kun minäkään lähde
vain niin sitten lähdettiin ja hauskaa oli enkä yhtään hävennyt itseäni niin sitä mentiin
joka lauantaina. Alkasin seurustella. Toiselta paikkakunnalta aivan terve kaunis
tumma mukava poika. Olin silloin 19-vuotias kun mentiin kihloihin ja sitten vuoden
päästä vihittiin. Muutin tämän pojan kotiin. Olin 10 vuotta kotiminiänä. Kyllä kylässä
huudeltiin että kuinka tuollasen vaivasen ämmän otti terve mies mutta ei se niin
hauskaa ollu kuunnella sellaista puhetta.” (lapsena sairauden seurauksena
vammautunut nainen)

Edellisen katkelman tarina jatkuu kerronnalla muutosta miehen rakentamaan omakotitaloon ja

lasten kasvattamisesta kirjoittajan todetessa, että "olimme aivan normaali perhe kuin muutkin".

Kirjoittaja haluaa kertomuksessaan tuoda esiin sen, että vammainen ja vammaton ihminen voivat

muodostaa normaalin perheen ja elää kuin muutkin ympäristön mahdollisista epäilyistä huolimatta.
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Erilaisuus on siis tarinoissa läsnä kirjoittajien verratessa itseään terveisiin ja kertoessaan olleensa tai

halunneensa olla kuin muut. Tällaisessa erilaisuuteen liittyvässä kerronnassa vammaisuus

määritellään lääketieteellisen eli yksilöllisen vammaiskäsityksen (Lampinen 2007, 138; Vehmas

2005, 111–114) mukaisesti yksilön keholliseksi poikkeavuudeksi tai ongelmaksi terveyden ollessa

tavoiteltava ja normaali tila. Lääketieteellisen vammaiskäsityksen mukaiseen määrittelytapaan

yhtenä tekijänä vaikuttanee ajankuvan ohella se, että moni aineistoni kirjoittajista on vammautunut

lapsuudessaan sairauden seurauksena. Seuraavan aineistokatkelman kirjoittaja on ollut

syntymästään saakka vammainen tuoden kuitenkin tarinassaan lääketieteellisen vammaiskäsityksen

mukaisesti esiin terveydenhoidon merkityksen sairauksien ja sitä kautta vammautumisen

ehkäisyssä.

"Että se kyllä ajatteluttaa, kuinka paljon maailma mahtaisikaan muuttua, jos ihminen
kehittäisi itseään niin paljon, että saisi muunnettua itsensä olioksi, joka ei tuntisi
tarvetta todistella olevansa muita parempi ja eläisi sovussa kaikkien lajitovereidensa
kanssa. Mutta on se sentään hyvä, kun nykyään lasten terveydentila huomioidaan
paljon paremmin kun minun lapsuudessani ja terveydenhoito lastenkin kohdalla on
kaikin puolin asiallisempaa, ja terveystietoa on helposti saatavilla ja mikä parasta
antibioottisten kun muidenkin terveydenhoidossa ja sairauksien ehkäisyssä
tarvittavien lääkkeiden saatavuus on monin verroin parempi, kiitos kehityksen, että
näin on. Lapsena saatu asiallinen hoito, kun voi mahdollistaa terveemmän
nautinnollisen elämän, elämänloppuun asti." (syntymästään saakka vammainen
nainen)

Vaikka vammaisuus määrittyy suhteessa terveyteen, niin aineistoni kertomuksissa nämä eivät

kuitenkaan ole dikotomisia määreitä (vrt. Määttä 1981, 16). Sen sijaan vammaisuudella ja

terveydellä on aste-eroja, jolloin vammainen ihminen voi määritellä itsensä toisinaan terveemmäksi

ja toisinaan vammaisemmaksi, kuten eräässä tarinassa kirjoittajan kertoessa elämästään ennen ja

jälkeen kolarin: "Olin elänyt 25 vuotta melkein kuin terveet, kolarin jälkeen onnuin taas pahasti."

Vammaisuus kietoutuukin osaksi sosiaalisia suhteita. Tällöin oma vammaisuus saatetaan kokea

rasitteeksi muille, minkä vuoksi vamma yritetään pitää piilossa. Toisaalta omasta

vammaisuudestaan avoimesti kertominen voidaan kokea helpotuksena, sillä se usein poistaa

kanssaihmisten jännittyneisyyttä helpottaen sosiaalisissa suhteissa toimimista.

"Vaikka kaiken ikänsä yrittää piilottaa vammansa, joka ei ensi silmäyksellä päälle
näy, tulee viimein päivä, jolloin se ei enää pysy piilossa. Sitä elää terveesti, tekee
työnsä ahkerasti, jotta vamma mahdollisimman vähän näkyisi eikä rasittaisi muita.
(syntymästään saakka vammainen nainen)

"Kerran eräs oppilas esitti kevään palautteessa kysymyksen: ” Miksi sinä jännität?
Olethan pätevä opettaja.” Tuo palaute antoi herätteen kertoa opiskelijoille
vammastani syksyllä uuden lukukauden alkaessa. Kertominen poisti jännitystä puolin
ja toisin. Totesin opiskelijoille, että minua ei tarvitse vammaisuuteni takia pelätä.
Vaati rohkeutta tunnustaa heikkoutensa! (syntymästään saakka vammainen nainen)
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Edelliset aineistokatkelmat havainnollistavat sitä, että vammaisuuden sosiaalisiin suhteisiin

liittyessäkin vamma määritellään vammaisen ihmisen heikkoutena. Vammaisen ihmisen erilaisuus

tulee terveisiin vertaamisen ohella esille erilaisuuden ja syrjimisen kokemuksista kerrottaessa,

jolloin vammaisuutta määritellään sosiaalisen mallin mukaisesti. Tällainen kerronta liittyy etenkin

lapsuudesta ja nuoruudesta kertomiseen, kuten edellisessä luvussa elämänkerrallisen lukutavan

kautta toin esiin. Kiusaaminen, syrjintä ja itsensä erilaiseksi tunteminen muodostivat keskeisen

sisällön koululaisen elämästä kerrottaessa. Ikääntyneet fyysisesti vammaiset ihmiset siis kertovat

elämäntarinoissaan hyvinkin suoraan erilaisuuden kokemuksistaan. Tällaisen eksplisiittisen

kerronnan lisäksi vammaisuuden määrittyminen erilaisuuden käsitteen kautta tulee tarinoissa esille

kerrottaessa siitä, ettei kirjoittajaa ole pidetty erilaisena tai eriarvoisena eikä syrjitty. Lapsuuteen ja

etenkin työhön ja työelämään liittyvässä kerronnassa korostetaan sitä, ettei erilaisuuden ja syrjinnän

kokemukset olleet läsnä. Tällöin kerronnassa kuitenkin voidaan sanoa olevan läsnä vammaisuuden

määrittyminen erilaisuutena tiedostettaessa, että työelämään liittyen olisi mahdollista kertoa myös

toisenlaisista kokemuksista.

"Minä lapsilauman vanhin, vammainen. Paljon ei tahtia haitannut, minua ei liioin
hyysätty tai eroteltu." (lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

"Siellä (töissä, SH) en kokenut olevani erilainen, tärkeintä oli osaaminen, töiden ja
ihmissuhteiden hoitaminen. Tunsin onnistuneeni ja sain siitä monia todisteita."
(lapsena sairaiden seurauksena vammautunut nainen)

”Monet ikäiseni vammaiset ovat varmasti saaneet kokea ennakkoluuloja ja
epäystävällisyyttä ns. terveitten taholta. Minä olen ollut niin onnekas, että hyvin
harvoin persoonaani on kohdistunut epäasiallista käytöstä. Kerron tässä kuitenkin
kolmesta tilanteesta.” (syntymästään saakka vammainen nainen)

Edellinen kirjoittaja jatkaa kertomustaan kertomalla kolmesta toisistaan irrallisesta ja yksittäisestä

tapauksesta, jolloin hän on kohdannut vammaisuuteensa liittyvää epäasiallista käytöstä.

Tulkitsenkin, että erilaisuudesta ikään kuin kuuluu kertoa vammaisen ihmisen elämäntarinassa.

Kerrottaessa erilaisuuden kokemuksista ja syrjinnän mahdollisuudesta määritellään vammaisuus

ennen kaikkea sosiaalisen mallin (Barnes 1997, 5; Vehmas 2005, 120–124) mukaisesti sosiaaliseen

vuorovaikutukseen liittyväksi ilmiöksi.

Vammaisuus määrittyy aineistossani erilaisuudeksi paitsi sosiaalisten suhteiden ja

vuorovaikutuksen kautta, niin myös vamman aiheuttamien toiminnanvajavuuksien tai -rajoitteiden

kautta ilmenevänä haittana. Vamma voi vaikuttaa toimintakykyyn vaikeuttaen niin sanottujen
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normaalien arkisten asioiden ja toimien suorittamiseen. Vamman vuoksi työ saattaa rasittaa

vammaista ihmistä muita ihmisiä enemmän.

"Opettaminen oli monipuolista mutta minulle myös haasteellista aikaa. Pidin
nuorten parissa työskentelystä ja sain heiltä paljon. Toki työ rasitti minua
enemmän kuin ns. terveitä. (syntymästään saakka vammainen nainen)

"(...) näinhän se on monen muunkin, ennen huomaamattoman ja itsestään selvyytenä
pidetyn asian suhteen, että silloin, kun vammaisuus, tai muu raihnaisuus rajoittaa
tekemisiä, silloin vasta sen tulee huomaamaan miten suuri merkitys noilla ennen
huomaamattomilla ja vaivattomilla pienillä asioilla ihmiselle loppujen lopulta on. Ja
voi että tuo rajoittuneisuus harmittaa ja se on niin kiusallista, ettei sitä
millään tahtoisi myöntää itselleen olevansa niin kömpelö ja saamaton, kun on.
Kuvitella nyt vaikka tuota varpaankynsien leikkaamista, mitä aiemmin ei tullut
mieleenkään mitenkään huomioida.(...) Ihmettelen miksi näistä tämäntapaisista,
monien ihmisten elämään jokapäiväisesti kuuluvista tärkeistä asioista, jotka joillakin
vammaisilla voi olla jopa elämänikäisenä pulmana, ja monilla elämäntilanteen
muuttuessa joko vanhuuden, tai vammaisuuden myötä muuttuvat pulmallisiksi
asioiksi, että miksi näistä niin kovin vähän puhutaan?" (syntymästään saakka
vammainen nainen)

Jokapäiväisten toimintojen merkitys tulee usein esille silloin, kun kyseisten toimintojen

suorittaminen vaikeutuu, kuten edellisen aineistokatkelman kirjoittaja tuo esille kertoessaan

rajoittuneisuuden harmittavan ja olevan kiusallista. Kertomuksensa toisessa kohdassa edellisen

aineistokatkelman kirjoittaja nostaa esille toiminnanrajoitteiden sosiaalisen merkityksen: ”Se mitä

minä liikuntavammaisena olen myös kovasti ihmetellyt on se, miksi liikkumista korostetaan siten,

kun ihmisten olisi tarve tuon todistelun avulla todisteltava omaa yhteiskuntakelpoisuuttaan?”.

Vammaisen ihmisen erilaisuuden voidaankin nähdä kietoutuvan kysymykseen täysivaltaisesta

yhteiskunnan jäsenyydestä eli siihen millaisen merkityksen vammaisuus sosiaalisena ilmiönä

kulloinkin saa. Normaali toimintakyky voidaan nähdä yhteiskuntakelpoisuuden osoittimena, jolloin

toiminnanvajavuuksista ja esimerkiksi kivuista huolimatta pyritään toimimaan ns. mahdollisimman

normaalisti: "Jalka oli aina kipeä, mutta minulla oli kiihkeä halu liikkua niin kuin muutkin

ihmiset.". Yhteiskuntakelpoisuuteen ja normaalin toimintakyvyn arviointiin liittyen vammainen

ihminen kohtaakin vaatimukset avata ovensa ja elämänsä ammattilaisille, jotka suorittavat

arviointeja erilaisia tukia ja etuuksia varten. Yhteiskuntakelpoisuutta arvioidaan lääketieteellisen

vammaiskäsityksen kautta terveydenhuollon ammattilaisten edustaessa ylintä asiantuntijuutta (ks.

Suikkanen 1999, 92–93). Tällöin ammattilaisten nähdään olevan oikeutettuja erilaisiin

interventioihin sen vuoksi, että tavoitteena on terveys ja normaali toimintakyky.

"Että minä en kyllä voi olla ihmettelemättä sitä, miksi kotiin tullaan tarkistamaan
liikuntavammaisen kuntoisuus, kun kuntoisuus luulisi olevan luettavissa kunkin
vammaisen sairaskertomuksesta?" (syntymästään saakka vammainen nainen)
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Vammaisen ihmisen yhteiskuntakelpoisuuden sekä täysivaltaisen jäsenyyden ja osallistumisen

kyseenalaistaminen osaltaan johtanee tarpeeseen etsiä syitä omalle vammautumiselle. Aineistoni

kertomuksissa vammaisuuteen liittyy yleisesti syiden hakeminen ja vammautumisen selittäminen:

"liekkö syynä ollut...". Etenkin sairauden seurauksena vammautuneiden kirjoittajien kertomuksissa

vammautumiselle haetaan syitä ja arvioidaan oman toiminnan merkitystä suhteessa

vammautumiseen. (Vrt. Suokas 1992, 63–66.) Sairastumisen kohdalla syyn etsiminen palvelee

ihmisen pyrkimystä saada sairaus tiedollisesti hallintaansa ja palauttaa usko siihen, että asioilla on

syynsä ja seurauksensa eikä maailma ole kaoottinen (Hänninen 1999, 146).

”Vilkas ja vikkelä (kirjoittaja lapsena, SH) keikkui portaissa, loukkasi selkänsä johon
vammaan oli tuberkuloosin hyvä pesiytyä, vai oliko toisinpäin, pöpökö oli
pehmentänyt nikamia jotka alkoivat mennä kasaan, kasvattaa uloke jota saan
kuljettaa mukanani hautaan saakka.” (lapsena sairauden seurauksena vammautunut
nainen)

Erilaisuus on siis aineistoni kertomuksissa merkittävänä tekijänä vammaisuutta määrittämässä.

Erilaisuus ilmenee niin fyysisten tekijöiden, kuin sosiaalisten suhteiden ja yhteiskunnassa

vallitsevien odotusten ja arvostusten kautta. Vammaisen ihmiset kertovatkin yksinäisyydestä ja

vertaistuen tarpeesta (vrt. Suokas 1992, 80–83). Erilaisuuden kautta vammaisuudesta kerrotaan

ryhmämäärityksenä. Kirjoittajat kertovat meistä vammaisista pohtiessaan yhteiskunnallista ja

ajallista muutosta vammaisten ihmisten asemassa. Ryhmätietoisuus ja me-henki syntyvät juuri

suhteessa niin sanotusti terveisiin ja niiden muodostuminen osoittaa, että vammaisilla on yhteisiä

etuja ajettavinaan (Suokas 1992, 38; myös Määttä 1981, 9–19, 38). Liiton kautta kerrotaan olevan

saatavissa apua ja tukea etuuksien ajamiseen ja saamiseen.

"Välillä tosin kaipasin vertaistukea, niin että olisin voinut tavat muita samanlaisia
nuoria, mutta sellainen jäi kohdaltani hyvin vähiin. En ole myöhemminkään
elämässäni ollut vammaisten kanssa paljon tekemisissä, koska en ole yhdistys
ihminen. Olin välillä varsinkin murrosikäisenä aika yksinäinen." (syntymästään
saakka vammainen nainen)

"Ehkä on niin, että me vammaiset emme saa vaatia liikaa ihmisiltä ymmärtämystä,
mutta emme myöskään alistua kynnysmatoiksi, niin että meitä kohdellaan miten vain.
On hyvä, että nykyisin vammaisia ei enää piilotella ja että vammaisten asiat ja myös
esteetön liikkuminen ovat olleet julkisuudessa usein esillä. On hyvä, että vammaiset
itse rohkenevat astua esille ja kettoa sairaudestaan tai vammaistaan. Sillä tavoin ns.
terveitten pelot ja ennakkoluulot vähenevät. Tieto poistaa turhia pelkoja."
(syntymästään saakka vammainen nainen)

"Tämänpäivän yhteiskunnassa on varsin monimutkaista vammaisen elämä, mutta
meillä on käytössämme työkaluja liittomme kautta, joilla voimme omia tarpeita ja
etuuksiamme valvoa ja saada." (lapsena sairauden seurauksena vammautunut mies)
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Vammaisuus määritellään kertomuksissa sekä lääketieteellisen, että sosiaalisen mallin mukaisesti.

Tämän vuoksi jokaisen vammaisen ihmisen nähdään olevan erilainen ja siten tarvitsevan yksilöllisiä

erityisjärjestelyitä ja tukitoimia (Teittinen 2006b, 22), mutta vammaisuuden sosiaalisen aspektin

vuoksi vammaisilla ihmisillä olevan yhtenäisiä tarpeita ja oikeuksia, joita puolustaa.

Erilaisuus on tarinoissa läsnä läpi elämän, mutta ikääntyminen voi muuttaa erilaisuuden kokemusta.

Seuraavaksi tarkastelenkin aineistoni kertomuksissa ikääntymiseen liittyvää kerrontaa analysoiden

vammaisuuden ja vanhenemisen suhdetta.

"Elämältä sain"; mutta en kauneutta enkä terveyttä. Vammani ja rumuuteni on kuin
muurina suvun ja elinympäristön piirissä, lapsena ja nuorena en sitä niin huomannut,
olin kait tyhmä tajutakseni. Välitön ja vallaton, mutta nyt vanhana sen huomaa.
Silloin muinoin oli tosi, tosi ystäviä joille kelpasin, mutta nyt elämä on karsinut
ystäväpiiriä kuoleman kautta. Siksi moni muukin jää vanhana yksinäiseksi." (lapsena
sairauden seurauksena vammautunut nainen)

6.2.2 Vammaisuuden ja ikääntymisen yhteen kietoutuminen

Edellä olen tulkinnut ikääntyneiden fyysisesti vammaisten ikäihmisten elämäntarinoissa

vammaisuuden määrittyvän usean eri aspektin kautta erilaisuudeksi. Aineistossani erilaisuuden

kysymykset liittyvät vammaisuuden lisäksi myös ikääntymiseen ja ikäihmisenä elämiseen. Tällöin

kerronta rakentuu vastakohtaparin nuori – vanha kautta. Aineistoni kertomuksissa vammaiset

ikäihmiset määrittyvätkin sekä suhteessa nuoriin, että terveisiin. Vammaisuuteen ja ikääntymiseen

liittyvät tekijät kietoutuvatkin tarinoissa yhteen jakaen osin samanlaisia merkityksiä.

”Kotonani tehty asunnonmuutostarpeen tutkimuskin oli kokonaisuudessaan
surkuhupaisa toimitus. Esim. peseytymistilan tarpeellisuuteen asuinkerrokseeni,
suhtauduttiin eriskummallisella tavalla. Ensinnä, kodissani tutkimuksen tehnyt nuori
fysioterapeutti oli sitä mieltä, että kerta viikossa kellarikerroksessa olevissa
saunatiloissa peseytyminen riittää minulle. Kyllä minua ihmetytti, tuollainen
suhtautumistapa? Joka mielestäni todisti sen, että tuo nuori ihminen piti minua
vammaista vanhusta, jonkinlaisena eri olentona kuin mitä hän itse oli. Sillä tuskin
hänelle itselleen kerta viikossa peseytyminen riittää? Ihminen kun yleensä peseytyy
silloin, kun tuntee peseytymistarvetta, eikä ikä ihmiseltä peseytymistarvetta pois vie,
että mikäli tuo fysioterapeutti onnistuu elämään vanhuudenpäiviin asti, hän tulee
hämmästymään sitä, kun hän iästään huolimatta vielä silloinkin on, normaali
peseytymistä tarvitseva ihminen.” (syntymästään saakka vammainen nainen)

"Tuollaisen kysymyksen (mitä varten varpaankynsiä ei saa leikattua, SH) voi esittää
vain terve nuori ihminen, jolta varpaankynsienleikkaaminen käy niin
huomaamattomasti, ettei hänelle tule mieleenkään, ettei jotain nyt niin yksinkertaista
asiaa, kun varpaankynsienleikkaamista pystyisi joku itse tekemään." (syntymästään
saakka vammainen nainen)
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"Vammaisuus ja ikääntyminen tuo monille hyvin monenlaisia rajoitteita, niin
tavanomaisiin itsehoitoihin, kun tavallisiin askareisiinkin. Rajoitukset tulevat esiin
kuin varkain..." (syntymästään saakka vammainen nainen)

Sekä vammaisuuteen, että ikääntymiseen liittyy toimintakyvyn muutoksia. Tarkasteltaessa

normaaliutta toimintakyvyn kautta määrittyy vammainen ikäihminen erilaiseksi kahden

vastakohtaparin kautta. Näiden vastakohtaparien suhteet määrittyvät kuitenkin erilaisiksi saaden

erilaisia arvotuksia. Vammaisuus määrittyy erilaisuudeksi suhteessa normaalina pidettyyn ja

tavoiteltavaan terveyteen näyttäytyen vammaisen ihmisen heikkoutena ja puutteellisuutena.

Vanhuus ja ikääntymisen aiheuttamat hankaluudet sen sijaan ovat jotain, mitä nuorelle ihmiselle ei

tule mieleenkään, ennen kuin ne tulevat hänelle itselleen vanhenemisen myötä ajankohtaiseksi.

Ikääntyminen on luonnollinen osa elämänkulkua ja vanhuuden mukanaan tuomat haasteet tulevat

jossain määrin vastaan jokaiselle ikäihmiselle. Ikääntyneellä ihmisellä on myös sellaista kokemusta,

tietoa ja ymmärrystä, mitä nuorelle ihmiselle ei vielä samalla lailla ole kertynyt.

Aineistoni kertomuksissa ikääntymisestä kerrotaan siis pitkälti samojen asioiden kautta, kuin

vammaisuudestakin. Vammaisuuteen liittyen kirjoittajat kertoivat yksinäisyyden kokemuksista ja

vertaistuen tarpeesta ja ikääntymiseen liittyy kerrontaa yksinäisyyden lisääntymisestä ystävien

kuoleman myötä. Yksinäisyys voi lisääntyä myös toimintakyvyn heiketessä ja liikkumisen tullessa

aiempaa hankalammaksi, jolloin jäädään helpommin kotiin erilaisiin tapaamisiin ja tapahtumiin

osallistumisen sijaan. Pelko omasta selviämisestä ja sen myötä lisääntynyt arkuus voivat rajoittaa

kodin ulkopuolista tekemistä elämänpiiriä kaventaen. Pahimmassa tapauksessa ihminen voi olla

niin sanotusti vankina omassa kodissaan. McKevitt ym. (2005, 136) toteavatkin vanhuuden

käännepisteen olevan siinä, kun sairaus tai vammaisuus sitoo ihmisen kotiin siten, että hän ei pääse

enää ulos ilman apua. Lampinen (2007, 192–196) puolestaan toteaa, että ihminen voi laitostua

kotonaankin.

”Kun ajattelen itseäni ja toisia itseni kaltaisia ihmisiä, joilta ikääntymisen, sairauden,
kuoleman tai muun raihnaisuuden myötä, ystäväpiiri on ajan saatossa huvennut
minimiin, tai olemattomiin, ja joilla enää itsellään ei ole olemassa mahdollisuutta
hakeutua muiden ihmisten seuraan. Ja kuten minä, monet muutkin minun kaltaisistani
elävät hämmentyneinä, jo pelkästään iän, sairauden tai vammaisuutensa mukanaan
tuoman, monesti jyrkästikin entisestä elämästä poikkeavan elämäntilanteensa kanssa,
minkä lisäksi aikaisemmin kokematon yksinäisyys ahdistaa.” (syntymästään saakka
vammainen nainen)

”Junalla en uskalla vammaisuuteni takia enää matkustaa, vaikka nuoruudessani
olenkin niin tehnyt työpaikalleni junalla kulkiessani. Ikääntyessäni olen tullut araksi.
Niinpä, jos haluan matkustaa Suomessa kauemmaksi ja olla yötä hotellissa, kustannan
ystäväni matkan. Yöpyminen on kuitenkin sen verran kallista, että usein en ole yötä
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pois kotoa. Ikääntyminen on siis tällä tavoin rajoittanut elämääni. Raihnaisuuteni
lisäännyttyä myös pukeminen on hankaloitunut. Vaatii välillä todella kärsivällisyyttä
kestää ikääntymisen myötä tulleet uudet haasteet.” (syntymästään saakka vammainen
nainen)

”Minun elämääni kun huono liikuntakykyni ja kivut on viime aikoina rajoittanut siinä
määrin, että ne ovat pakottaneet minun elämään sisätiloissa, kun eristyksessä muulta
maailmalta. Ja pakko myöntää itsellenikin, että vakituinen yksinolo sisätiloissa on
koetellut kovasti mielenterveyttäni, väliin tuntuu kun pakahtuisin. Ja kyllä sitä yksin
ollessa on monesti tullut ajateltua, elämäni turhanaikaisuutta. Kun minä en ole enää
kenellekään toiselle ihmiselle tarpeellinen, ja itsellenikin olen vain vaivaksi, niin ja
kyllä sitäkin on tullut miettineeksi, että mikähän se mahtaa olla minun elämäni
tarkoitus?” (syntymästään saakka vammainen nainen)

Toimintakyvyn heikkenemisellä ja kodin ulkopuolisen elämän vähenemisellä voidaan siis nähdä

olevan merkittäviä psyykkisiäkin vaikutuksia.Ikääntymisen voidaan sanoa sekä muuntavan ja

lisäävän vamman aiheuttamaa haittaa, että myös tuovan mukanaan uusia haasteita. Ikääntymiseen

liittyen kerrotaan esimerkiksi kivun lisääntymisestä: "Nyt vanhemmiten etenkin olkapää ja

hartiaseutu ovat kipeytyneet ja kipu kuuluu osana elämääni melkein joka päivä." Vammaisuuden ja

ikääntymisen kietoutuessa aineistossani yhteen jakaen samanlaisia merkityksiä, on tarinoista

vaikeaa lukea selkeästi erotellen esiin sitä, mitkä tekijät liittyvät vammaisuuteen ja mitkä puolestaan

ikääntymiseen. Esittelemistäni aineistokatkelmista onkin käynyt ilmi, etteivät fyysisesti vammaiset

ikäihmiset itse useinkaan tee erontekoa vammaisuuden ja ikääntymisen ja niiden aiheuttamien

haittojen suhteen. Zarb (1997) onkin todennut, ettei ihmisten käsityksiä ja asenteita voida ymmärtää

huomioimatta aikaisempia elämänkokemuksia. Vammaisuuden kokemus on merkittävä tekijä

ihmisen elämässä, minkä vuoksi se kehystää myös heidän suhtautumistaan ikääntymiseen. (Emt.

34.)

Samansuuntaiset olivat tulokset Lanton (2009) diskurssianalyyttisessa elämänkulullisen

näkökulman huomioivassa pro gradu -tutkielmassa, jossa hän tarkasteli ikääntymistä ja

vammaisuutta eri-ikäisten lapsesta asti vammaisena eläneiden ihmisten kertomana, muutospuheen

kautta. Näitä Lanton (emt.) aineistostaan löytämiä muutoksia olivat toimintakyvyn muuttuminen,

avun ja apuvälineiden tarpeiden muuttuminen, minäkuvan muuttuminen, aktiivisuuden ja

osallistumisen muuttuminen, kuntoutustarpeen muuttuminen sekä kivun lisääntyminen. Vaikka

Lanton tutkimusaineistona olleisiin paneeli- ja sähköpostikeskusteluihin osallistuneissa ei ollut

ikääntyneitä eli yli 65-vuotiaita henkilöitä on vammaisen ihmisen ikääntymiseen liittyvä kerronta

yhteneväistä aineistoni kerronnan kanssa. Toisaalta näiden ikääntymiseen liitettyjen muutosten

voidaan ajatella koskettavan jossain määrin jokaista ikääntynyttä ihmistä. Toimintakyvyn ja
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aktiivisuuden sekä osallistumisen muuttuminen kuten myös kivun lisääntyminen lienevät jossain

vaiheessa osana jokaisen ikäihmisen elämää vammaisuudesta huolimatta. Vammaisen ihmisen

elämässä nämä tekijät ovat kuitenkin voineet olla läsnä jo nuoruudessa ja usein vammainen ihminen

joutuu vammansa vuoksi näitä asioita pohtimaan jo ennen vanhuutta. Fyysisesti vammaisella

ihmisellä ikääntymisen liittyvät muutokset ja vaikutukset tulevat kenties myös vammattomia

ihmisiä aikaisemmin esille ja osaksi arkea.

Ikäihmisenä elämisestä kerrottaessa lisääntyy yhteiskunnan tuki- ja palvelujärjestelmään liittyvä

kerronta. Palvelujärjestelmänkin kannalta on vammaisuuden ja ikääntymisen seurauksia vaikeaa

erottaa selvärajaisesti ja selkeästi toisistaan ikääntyneiden vammaisten ihmisten kohdalla.

Vammaisista ikäihmisistä puhuttaessa voidaankin pääpainon sanoa siirtyvän niin sanotuista

puhtaista vammaisuuden aiheuttamista ongelmista iän mukanaan tuomaan raihnaisuuteen ja

ongelmiin (Lampinen 2005, 31). Aineistossani palvelujärjestelmään liittyvää kerronnan voidaan

tulkita liittyvän vammaisuuden ja ikääntymiseen kompleksiseen suhteeseen. Kertojan oma

määritelmä itsestään vammaisena ikäihmisenä poikkeaa yhteiskunnan palvelujärjestelmän

määritelmistä.

”Pahinta on, että KELA ei päästä yli 65 vuotiasta enää kuntoutukseen. Kotona pitää
pystyä olemaan ja hoitamaan miestäänkin, mutta ei saa hoitoa jaksaakseen.
Terveyskeskuksessa saan vuodessa 2 x 10 kertaa jumppaa. Vesijumppa on parasta
kunhan nahka kestää. Jotain on pakko yrittää itse sillä muuten jää sänkyyn ja se on
”hyvä renki, mutta huono isäntä”. (lapsuudestaan saakka vammainen nainen)

Seuraavan aineistokatkelman kirjoittaja kertoo tehneensä hakemuksen henkilökohtaisesta

avustajasta huomattuaan sen olevan lakiin kirjattu ja käsittelyssä subjektiiviseksi oikeudeksi.

”Uskoin asian olevan sillä selvä ja haaveilin rauhallisesta vanhuudesta, jossa saisin
apua kotiin vammani tähden, kun mitään vanhuuteen liittyviä sairauksia ei ole. Kaikki
kokeet tehtiin ja todettiin, että vain tämä vamma. Ei siis mitään vanhainkotia, mutta
kunnallinen vammaispalvelu oli toista mieltä. (…) Toimistohenkilökunta oli sitä
mieltä, että olen vain vanha. Yli kaksi vuotta taistelin ja olin nääntyä heidän
viisautensa alla. Väitettiin, että minulle kuuluu kotihoito (?) minun on suostuttava
siihen, että kotiapu käy annostelemassa kalkki- ja särkytablettini ja laittaa
turvarannekkeen ranteeseeni. Heidän mukaansa kuulun siihen kastiin, jonka vaatteita
ei tarvitse silittää, jolle sauna ei ole välttämätön ja jonka tupa imuroidaan joka
kolmas viikko.” (syntymästään saakka vammainen nainen)

Kirjoittaja kertoo, että häntä ”käsiteltiin vain vanhuksena” vaikka heikon toimintakyvyn ja avun

tarpeen ”pohjana oli synnynnäinen vamma eikä ikääntymisestä johtuva sairaus”. Vammaisuuden

nojalla kirjoittajalla oli siis mahdollisuus saada sellaisia palveluita, joihin vanhuuden vuoksi ei ole

oikeutettu. Kirjoittaja on ollut lapsuudestaan saakka vammainen, mutta siitä huolimatta ikä heijastui
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asian käsittelyyn. Tarinassa kerrotaan neuvottelusta siitä, millaisia merkityksiä ikääntyneen ihmisen

vammaisuus saa. Vastakohtaparin nuori – vanha voidaan siis nähdä osaltaan olevan määrittelemässä

myös käsitystä vammaisuuden asteesta. Kirjoittaja toteaakin epäilevänsä, ”että jopa omissa

järjestöissä syyllistytään ikärasismiin.” Samanlaista neuvottelua voidaan käydä myös ikään liittyen

ja sosiaalisesti ihminen voidaankin määritellä esimerkiksi vanhemmaksi, kuin hän itse itsensä

määrittelee (esim. Nikander 1999, 36–41).

”Nytkö sitten jo vanha
ei vielä kunnolla aikuinenkaan
on vain nähnyt monet auringonkierrot
tuhansien lintujen tulot ja lähdöt,
ne kaikki jotka ovat ohittaneet liian pian.”
(lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

Vaikka ikääntyminen on merkinnyt toimintakyvyn heikkenemistä, raihnaisuutta ja kivun sekä

haasteiden lisääntymistä kokevat useat aineistoni kertomusten kirjoittajat elävänsä nyt onnellista

vanhuutta. Ikäännyttäessä velvollisuudet vähenevät ja aikaa voi jäädä omille harrastuksille aiempaa

enemmän. Seuraava kirjoittaja toimi pitkään puolisonsa omaishoitaja. Puolison päästyä

palvelukotiin on kirjoittajalle koittanut uudenlainen elämänvaihe.

”78 vuotta täytettyäni, voimani uupui, en oikein jaksanut ennää (toimia
omaishoitajana, SH), hän (puoliso, SH) pääsi vanhusten palvelukotiin, näin koitti
minulle sitten tää uusi oma elämä yksin, mutta tää on ollut hyvää vanhuutta. Kun
ennen ei ollut tilaisuutta mennä mihinkään, nyt saan mennä eläkelläisten menoihin,
käydä kuulo ja näkövammaisten kerhoissa, käytän kuulolaitetta, ja odotan parasta
aikaa kaihileikkausta, mutta nehän on meille ikääntyneille niitä luontaisetuja, joista
useampi joutuu nauttimaan, mutta nyt on omalla kohdallani kaikki hyvin, pidän vain
huolta itsestäni, nautin vanhuudesta (…)” (aikuisiällä vammautunut nainen)

Hyvää vanhuutta kertovat elävänsä etenkin ne fyysisesti vammaiset ikäihmiset, joita raihnaisuus

sekä ikääntymisen mukanaan tuomat kivut ja haasteet vähiten rasittavat. Kuitenkin myös niissä

elämäntarinoissa, joissa vammaisuuden aiheuttamat haitat ja ikääntymisen mukanaan tuomat

rasitteet ovat luettavissa läpi tarinan, kerrotaan tyytyväisyydestä elämään. Elämänkulullisesti

analyysissani toin jo esiin sen, että vammaisten, nyt jo ikääntyneiden ihmisten elämäntarinoissa

kerrotaan myös onnistumisista ja onnellisista asioista ja tapahtumista. Tarinoissa korostetaan, että

vammaisuudestaan huolimatta ihminen voi olla pystyvä, osaava ja onnellinen, elää niin sanotusti

täyttä elämää. Tällöin vamma määrittyy sosiaalisen mallin mukaan vain yhdeksi ihmisen

ominaisuudeksi. Seuraavan aineistokatkelman kirjoittaja on elämänsä varrella kokenut

vammaisuutensa aiheuttamat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haitat, mutta nyt elämäänsä

taaksepäin katsoessaan kertoo myös onnistuneensa ja kertoo olevansa kaikkiaan elämäänsä

kohtuullisen tyytyväinen. Tarinassaan hän ikään kuin tiivistää sosiaalisen mallin mukaisen
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vammaiskäsityksen todetessaan vammaisilla ihmisillä voivan olla sellaisia voimavaroja, joita

vammattomilla ihmisillä ei välttämättä olekaan.

"Tunnen nykyhetkestä, että minua täällä "kentällä" tarvitaan, kokemuksieni kautta
voin epäilevälle kertoa, kuinka rujosta ihmisparasta voi tulla haluttu: esim.
järjestöhenkilö, ammattinsa johtava oivaltaja, eläkkeelläkin kysytty ammattineuvoja.
Tämän päivän yhteiskunnassa on varsin monimutkaista vammaisen elämä, mutta
meillä on käytössämme työkaluja liittomme kautta, joilla voimme omia tarpeitamme ja
etuuksiamme valvoa ja saada. Kaiken kaikkiaan olen elämääni kohtuullisen
tyytyväinen, sillä olen saanut kuitenkin ihmisarvoisen kohtelun ja minut on hyväksytty
täysipainoisena yksilönä vammoistani huolimatta, huomattu oma lahjakkuuteni ja
olen mielihyvin lahjojani käyttänyt yhteisöjen ja yksityisten ystävien hyväksi. (…)
Näillä muutamilla ajatuksilla haluan tuoda julki, että meissä fyysisesti/ kehollisesti
vammaisissa henkilöissä voi olla sellaisia voimavaroja, joita terveissä ihmisissä
välttämättä ei löydykään, joten kehoitan etsimään omaa vahvuutta ja eteenpäin!”
(lapsena sairauden seurauksena vammautunut mies)

Tulkitsen fyysisesti vammaisten ikäihmisten elämäntarinoissaan kertovan ikääntymisestään ja

ikäihmisenä elämisestä sekä irtaantumis-, aktiivisuus- ja jatkuvuusteorioiden mukaisesti (esim.

Jyrkämä 2005, 292–295). Ikääntymisestä kerrotaan toimintakyvyn rajoitteiden, kivun ja

yksinäisyyden kokemusten lisääntymisen kautta irtaantumisena aikaisemmista rooleista.

Ikääntyminen ei kuitenkaan tarinoissa määrity pelkästään luopumisena, vaan aikaisemmat roolit ja

tehtävät voivat myös korvautua uusilla, esimerkiksi järjestötyön parissa. Ikääntyneiden vammaisten

ihmisten tarinoissa vammaisuus heijastuu ikääntymisen kokemukseen siten, että jatkuvuusteorian

mukaisesti kertojien voidaan tulkita ikääntyneenäkin pitkälti jatkavan elämäänsä aiemmin

omaksumiensa toimintamallien mukaisesti ikääntymisen hieman lisätessä vamman aiheuttamia

haittoja. Vaikka ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet ja raihnaisuus "vaativat välillä todella

kärsivällisyyttä kestää", voidaan aineistoni kirjoittajien kuitenkin sanoa sopeutuneen ikäihmisenä

elämiseen. Aineistoni elämäntarinoissa olen tulkinnut korostuvan vammaisuudelle annetut

merkitykset, jotka puolestaan ovat vahvasti määrittelemässä ikääntymiselle annettavia merkityksiä.

Fyysisesti vammaisten ikäihmisten kertomuksissa vammaisuus ja ikääntyminen kietoutuvat yhteen

minkä vuoksi aineistoni valossa onkin mahdollista tarkastella vammaisen ikäihmisen identiteetin

rakentumista.

6.3 Fyysisesti vammaisen ikäihmisen kerrottu identiteetti

Olen edellä analysoinut ikääntyneiden fyysisesti vammaisten ikäihmisten kertomuksia ensinnäkin

elämänkulullisen lukutavan avulla tarkastellen sitä, millaisista elämänvaiheista ja -tapahtumista
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elämäntarinoissa kerrotaan. Toisekseen olen analysoinut erityisesti niitä kertomuksen osia, joissa

kirjoittajat kertovat joko vammaisuudesta tai ikääntymisestä. Olen siis analysoinut sekä

kertomuksille yhteistä kerrontaa, että kertomusten erilaisia piirteitä ja elementtejä etenkin

vammaisuuteen ja ikääntymiseen liittyen. Aiemmissa alaluvuissa esittämäni analyysin pohjalta

esittelen nyt tarinoista esille lukemaani fyysisesti vammaisen ikäihmisen identiteettiä. Lähden

liikkeelle siitä ajatuksesta, että se mitä ihminen on nyt eli fyysisesti vammaisen ikäihmisen

identiteetti, rakentuu kertomuksissa aikaisempien tapahtumien, kokemusten ja elämänvaiheiden

kautta niin sanotun nykyisen minän valitessa sen, mistä tapahtumista kerrotaan. Hyvärisen (1998,

329) mukaan kertomusten konstruktionistinen lukutapa kääntääkin huomion nykyisyyteen sanoen,

että menneisyyttä rakennetaan ja muistetaan aina nykyisyyden ehdoilla. Elämäntarinoiden kautta on

siis käsitykseni mukaan mahdollista tarkastella identiteetin kysymyksiä, vaikkei kirjoittaja

kertomuksessaan varsinaisesti minuuttaan ja identiteettiään pohtisikaan. Kermode (1981, 83; ref.

Aaltonen 2002, 125) onkin todennut identiteettitarinan olevan kuin kerrontaan sisältyvä salaisuus,

sillä kerrontaan on sisäänrakennettu tulkinta itsestä ja omasta paikasta tässä ja nyt.

Suokkaan (1992) tutkimuksessa narratiivisen aineiston kirjoittajista suuri enemmistä osoitti, että

kertominen elämästään tänään vammaisena ihmisenä on helpompaa, kun kertoo siitä, millaisten

tapahtumien kautta tähän päivään on tultu. Elämäntarinaa kerrottaessa saa samalla nykyinen elämä

sisältöjä ja merkityksiä, joita lukijan olisi muuten vaikea ymmärtää. (Emt., 22.) Elämäntarinan

kertomisen ja lukemisen kautta tarjoutuu mahdollisuus tarkastella kirjoittajan identiteetin

rakentumista. Kuitenkin kuten Lehtiö (1997, 39) toteaa, on tilannekuvauksistakin mahdollista

hahmottaa kuva vammaisena ihmisenä elämisestä ja siitä millaiseksi elämä on muodostunut, sillä

niissä voidaan sanoa heijastuvan ihmisen yleinen elämäntilanne, josta monet asiat ovat

pääteltävissä. Kulmala (2006, 60) toteaakin väitöskirjassaan identiteetin tulevan kertomuksiin kuin

varkain, vaikkei ihmisiä olisikaan pyydetty kirjoittamaan siitä, kuka minä olen.

Olen siis lukenut kertomuksista esiin ikääntyneen fyysisesti vammaisen ihmisen identiteettejä.

Aineistoni kertomuksista aiemmin esittelemieni teemojen, ulottuvuuksien ja merkitysten kautta

tarkastelenkin nyt: millaista ikääntyneen fyysisesti vammaisen ihmisen identiteettiä tarinoiden

avulla rakennetaan ja välitetään? Vammaisuudelle ja ikääntymiselle annettujen merkitysten kautta

olen tulkinnut aineistostani kertomuksissa rakentuvaa sosiaalista identiteettiä. En siis ole

kiinnostunut kunkin kirjoittajan persoonallisesta identiteetistä vaan fyysisesti vammaisen

ikäihmisen sosiaalisesta identiteetistä. Tarinoissa kertoja luo ja välittää sosiaalista identiteettiään

kahden ulottuvuuden kautta. Ensinnäkin kertomukset voidaan tulkita joko niin sanottuna
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uhritarinana tai selviytymistarinana. Toisekseen kertomuksista voidaan analysoida toimijuutta eli

sitä korostuuko tarinassa kertojan oma toimijuus vai kerrotaanko elämästä kohtalon ohjaamana.

Aineistoni kertomuksista olen löytänyt kolme ikääntyneen fyysisesti vammaisen ihmisen

identiteettiä, jotka rakentuvat näiden kahden ulottuvuuden kautta.

6.3.1 "Pelkkää murhetta ja huolenaihetta" – Uhritarina

Aineistoni kertomuksista on luettavissa uhrin elämäntarina, jolloin fyysisesti vammainen

ikäihminen määrittyy uhrin positioon. Uhrin tarinoissa elämästä kerrotaan kaiken kaikkiaan

negatiiviseen sävyyn ja kirjoittajan voi olla vaikea löytää elämästään ilonaiheita vamman

aiheuttaessa hänelle jatkuvaa murhetta.

"Olen synnynnäinen mystikko, eikä minulla ole lupaa itsemurhaan kuten
Nasaretilaisella ilmeisesti aikoinaan oli. Ihmiselämän pituinen työtehtävät, tällä
sikamaisella ja syrjäisellä pikku planeetalla. (...) Tuki- ja liikuntavammaisen
elämään kuitenkaan ei 2010 eikä sitä ennenkään liity mitään eikä minkäänlaista ilon
aihetta. Pelkkää murhetta ja huolenaihetta taloudellisia vaikeuksia. Kipua ja jatkuvaa
oman vammaisen ruumiin valvontaa käskyttämistä. Henki on ylempää ainetta (vaikka
ei käytännössä olisikaan)." (tuki- ja liikuntavammainen mies)

Uhrin tarinassa vammasta kerrotaan merkittävänä sekä fyysiseksi, että sosiaaliseksi määrittyvänä

haittana. Tarinoissa kerrotaankin siitä, kuinka vammaisen ihmisen tulee omaa kehoaan valvoa sekä

kiinnittää omaan toimintaansa ja itsensä hoitamiseen huomiota, jotta vamman aiheuttaman haitta

olisi mahdollisimman vähäinen.

"Vaikka kaiken ikänsä yrittää piilottaa vammansa, joka ei ensi silmäyksellä päälle
näy, tulee viimein päivä, jolloin se ei enää pysy piilossa. Sitä elää terveesti, tekee
työnsä ahkerasti, jotta vamma mahdollisimman vähän näkyisi eikä rasittaisi muita."
(syntymästään saakka vammainen nainen)

Vaikka tarinoissa vammaa yritetään pitää kurissa ja omaa kehoa hallita, määrittyy vammaisuus

kuitenkin merkittäväksi tekijäksi elämässä ja vamma huomiota vaativaksi asiaksi. Hieman

ristiriitaisesti uhrin positiossa kuitenkin kerrotaan myös siitä, kuinka ympäristö ja yhteiskunnan

palvelujärjestelmä eivät ota vammaisuutta tarpeeksi huomioon.

"Joku silloisen siviili- ja asevelvollisuusvalidienliiton edustaja oli käynyt kotikylälläni
kertomassa koulutuksesta siviili-invalideille, eli niin kuin nyt sanottaisiin,
ammatinvalinnan ohjausta vammaisille. Diakonissa oli äidille kertonut tällaisesta
käynnistä ja että siellä oli muutama vaivainen ollut mukana. Äiti oli ihmetellyt, miksi
minä en saanut kutsua. Johon diakonissa hämmästellen oli vastannut, että vain oikeita
invalideja. (Ei hän tarkoittanut sotainvalideja. Oli vain sanonut, että ei uskonut minun
olevan mikään invalidi.)" (syntymästään saakka vammainen nainen)
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Edellinen kirjoittaja jatkaa tarinaansa kertomalla, kuinka hän tästä sisuuntuneena lähti

Invalidisäätiön sairaalaan saaden diagnoosin synnynnäisestä vammasta. Uhrin identiteetti rakentuu

kerronnassa voimakkaasti sen kautta, että vammaisuus määritellään fyysisenä ongelmana, joka ei

saisi heijastua sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ikääntyneen fyysisesti vammaisen ihmisen

tulkitsenkin saavan uhrin identiteetin silloin, kun yksilöllinen ja sosiaalinen käsitys vammaisuudesta

ja vamman aiheuttamasta haitasta ovat ristiriidassa keskenään. Vamman aiheuttama fyysinen ja

sosiaalinen haitta voivat saada erilaisia, toisiinsa sopimattomia määrittelyitä (vrt. Hänninen 1999,

142) tai yksilön oma näkemys vammastaan voi olla ristiriidassa ympäristön näkemyksen kanssa.

Tämä yksilöllisen ja sosiaalisen vammaiskäsityksen yhteensopimattomuus tulee esiin monin eri

tavoin. Kirjoittajat eivät ole voineet elää kuin muut, sillä mikäli vamma ei ole aiheuttanut

merkittävää fyysistä haittaa on se voinut rajoittaa psyykkisesti. Vammaisuus määrittyykin

merkittäväksi osaksi identiteettiä.

"Vammani ei ole näkynyt päälle päin, mutta se on kalvanut henkisesti sitä enemmän
silloin, kun olin nuori ja olisin halunnut olla kuin muut." (syntymästään saakka
vammainen nainen)

Yksilöllisen ja sosiaalisen mallin ristiriitaisuuden vuoksi kirjoittajat kertovat kokemuksistaan siitä,

kuinka yhteiskunta ei vastaa heidän tarpeisiinsa. Seuraava kirjoittaja kertoo siitä, kuinka häntä ei

päälle päin näkymättömän vammansa vuoksi pidetty nuoruudessaan ikään kuin oikeasti

vammaisena vamman kuitenkin vaikuttaessa ammatinvalinnan kysymyksiin tuoden esiin

yhteiskunnan järjestelmän joustamattomuuden.

"Mutta minun on pitänyt itseopiskellen hammasta purren hankkia ammatti, joka on
sopinut vammaani." (syntymästään saakka vammainen nainen)

Seuraava kirjoittaja on puolestaan saanut diagnoosin vasta aikuisena, minkä vuoksi vamman

aiheuttama fyysinen haitta on ikään kuin pitänyt jättää huomiotta sosiaalisen ympäristön

suhtautumisen vuoksi.

"Tulipa hankittua 2 lastakin vaikeimman kautta ; 3 keskenmenoa ja lapset viikko
sairaslomaa ja viikko töitä. Mitään ei olisi saanut nostaa eikä ponnistaa. Töissä olivat
sitä mieltä, että siinä on tosi laiska ihminen! (...) Kremppani olivat niin outoja, että
diagnosia ei ollut helppoa keksiä. Välillä oli vikaa ”korvien välissä”." (lapsuudestaan
saakka vammainen nainen)

Suokas (1992) on tutkimuksessaan todennut aineistonsa vammaisille kirjoittajille merkityksellisen

asian olleen sen, näkyykö vamma vai ei. Omaa vammaa voitiin yrittää salata, mutta toisaalta

päällepäin näkymättömän vamman olemassa olo saattoi johtaa laiskuriksi leimaamiseen. (Emt., 39.)
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Uhritarinassa vammaisuus määrittyy siis fyysisenä poikkeavuutena, joka heijastuu myös

sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Koska ruumis on ikään kuin pettänyt kirjoittajat korostetaan

tarinoissa psyykkisiä tekijöitä; henkistä vahvuutta ja älykkyyttä. Omaa osaamista ja järjen

toimimista vammaisuudesta ja ikääntymisestä huolimatta korostetaan. Kirjoittaja voi esimerkiksi

osata käyttää sellaista tekniikka, joka nuoremmille vammaispalvelujen parissa työskenteleville

ihmisille on tuntematon käsite. Uhrin identiteetti rakentuukin kerronnassa vahvasti nimenomaan

suhteessa yhteiskuntaan ja sen tuki- ja palvelujärjestelmään.

"Filosofiasta epikrammoista on ollut paljon apua elämän murheisiin sopeutumisessa.
Paljon on syventyen kriittisesti luettava(...) Tässä iässä aikaa kuluu omaehtoiseen
yhteiskunnalliseen tutkimustyöhön ja vaikuttamiseen, tulokset hah. Ruumiini on
ikääntynyt ja vammautunut jalat-selkäranka pahiten. Henkisessä rakenteessa ei ole
koskaan ollut virhettä eikä iän tuomaa heikkoutta. Henkinen rakenteeni on
(tutkimukset) erittäin harvinaista ja vahva ja terve. (onneksi sitä ei laitettu
eläkehakemukseni tietoihin aikoinaan)." (tuki- ja liikuntavammainen mies)

"Ei puhettakaan ilmaisesta lain minulle suomasta avusta. Tiesivät eläkkeeni ylittävän
köyhyysrajan ja maksu kotiavustajan käynneistä tulisi olemaan korkein säädetty.
Tämä oli tuskallista aikaa, vaikka järkeni toimi ja osasin käyttää kännykkää,
sähköpostia, vieläpä Skypeä (joka heille oli tuntematon käsite.) Ranneketta en
huolinut, hankin nopeamman laajakaistan. (...) Mutta asia oli jo niin pitkällä, että
aloin saada ymmärtäjiä. Jossain huomattiin, että olen jotain muutakin, kuin vain
dementoitunut vanhus, jota pitää silloin tällöin käydä katsomassa, jos se ei ymmärrä
itse painaa hätänappia. Onneksi pystyin lakiin vedoten loppuun asti itse asiani
hoitamaan, mutta näin ei ole jokaisen kohdalla. Tämä vain tiedoksi nuoremmille,
joilla on joku yksinäinen täti tai setä. Summa summarum. Vaikka minulla olisi
lähiomaisia, perhettä, ei kukaan olisi jaksanut asiaani loppuun asti viedä, ei kukaan
olisi edes joka kohtaa ymmärtänyt." (syntymästään saakka vammainen nainen)

Uhriksi määrittyessäänkin vammaisen ikäihmisen on itse asiansa hoidettava, sillä muilla ei

kärsivällisyys ja osaaminen niiden hoitamiseksi kirjoittajien mielestä välttämättä riittäisikään.

Uhritarinoissa tulkitsenkin olevan läsnä pyrkimyksen pois uhrin positiosta. Tarinoissa voidaan

sanoa kerrottavan myös omasta toimijuudesta, joskin toiminnan mahdollisuuksista kerrotaan

rajallisena ja kerrotun identiteetin kannalta merkittävää on se, että toiminnan ei kuitenkaan nähdä

merkittävästi muuttavan asioita eikä vaikuttavan tulevaisuuteen. Uhrin aseman ikää kuin vaatii

jonkinasteista toimintaa, sillä" jotain on pakko yrittää itse" ja "jos et ole kyllin sitkeä, rattaisiin

jäät".

Kerronnassa uhrin identiteetti kiinnittyy vammaan ja vammaisuuden kokemukseen. Tarinoissa

ikääntymisestä kerrotaan varsin vähän ja se nähdään ikään kuin tuovan mukanaan yhden

ongelmallisen ulottuvuuden lisää. Jos aikaisemmin vamman aiheuttama fyysinen ja sosiaalinen

haitta ovat olleet ristiriidassa eikä ympäristö ole määritellyt vammaisuutta samoin, kuin vammainen
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ihminen itse, tuo ikääntyminen tähän suhteeseen yhden ongelmallisen aspektin lisää. Ikääntymisen

myötä omaa vammaisuuttaan joutuu aikaisempaa enemmän perustelemaan suhteessa ikääntymisen

mukanaan tuomiin ongelmiin. Uhrin identiteettiä rakentaa ja välittää kerronnassa se, ettei kirjoittaja

ole sopeutunut omaan vammaisuuteensa. Vammaisuuden voidaan uhritarinassa tulkita toimivan

elämänkulun määrääjänä usein enemmän juuri ympäristön suhtautumisen, kuin vamman

aiheuttamisen toiminnan haittojen vuoksi (Suokas 1992, 122). Uhrin tarinaa voitaisiinkin Hännisen

(1999, 96) näkemyksen mukaisesti pitää tragediana, sillä tarinassa kertoja yrittää toimia, muttei

onnistu voittamaan "pahuuden voimia".

6.3.2 "En anna periksi" – Sankaritarina

Kaksi muuta elämäntarinoista esiin lukemaani fyysisesti vammaisen ikäihmisen identiteettiä

kerrotaan selviytymistarinan kautta. Tällöin nykyhetkestä käsin elämää taaksepäin katsottaessa

kerrotaan elämästä eheänä kokonaisuutena, jolloin nykyisyyskin arvotetaan uhritarinaan

positiivisemmaksi. Toisistaan nämä kaksi selviytymisestä kertovaa identiteettitarinaa eroavat

toimijuuden suhteen.

Ensimmäisessä tarinatyypissä korostuu kertojan oma toimijuus ja kertoja voidaan määritellä oman

elämänsä sankariksi. Uhrin tarinassa kerronnan voidaan sanoa olleen ikään kuin tasapaksua, mutta

sankaritarinassa elämään on kuulunut niin iloja kuin surujakin. Elämään on kuulunut

vastoinkäymisiä, kenties aivan syntymästä asti, mutta niistä kaikista on selvitty. Koettelemuksista

on selviydytty lapsuuden kodista saatujen vahvojen elämän eväiden ja oman henkisen vahvuuden

avulla.

Minulla elämäni takkuili jo heti syntymäni jälkeen, kas kun minulla oli paljon
paremmat mahdollisuudet kuolla nälkään kun yleensä vauvoilla on." (syntymästään
saakka vammainen nainen)

"Sain vahvat eväät kodistani, siksi kai olen jaksanut kaiken tämän sairauskierteen
joka minulla on ollut matkan varrella." (aikuisena vammautunut nainen)

"Mieheni kuoleman jälkeen olin psyykkisesti väsynyt, mutta selvisin siitä onnekkaasti,
Minua on räätälöity monella eri tavalla vuosien varrella. Olen ollut 7 kertaa
leikkauspöydällä, 6 kertaa nukutettu. Henkisesti olen kypsä ja vahva, en anna periksi.
Elän nyt sanoisin kuuloa ja astmaa lukuun ottamatta terveitä eläkepäiviä
suorastaan on elämän nälkä." (aikuisena vammautunut nainen)

"Tämä (miehen kuolema, SH) oli minulle kova paikka, että ajattelin millä tavalla
tästä selviäis kun tuki ja turva vietiin niin äkkiä, mutta kyllä siitäkin on selvitty,
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nuorityttö jäi silloin 10-vuotiaaksi muut lapset oli jo kotoa lähtenyt. Minä koulutin
tämän tytön ylioppilaaksi ja siitä sitten yliopistoon. Nyt hänellä menee hyvin, saa olla
koulutustaan vastaavassa työssä. Hän on nyt kahdenkymmenenkahdeksan. Yksi sievä
tyttö, oma uusi koti." (lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

Tarinoissa kerrotaan korostetusti selviämisestä. Elämässä on ollut monenlaisia tapahtumia ja

erilaisia vaiheita, mutta kaikesta on selvitty. Vaikka tilanne on näyttäytynyt vaikeana, voidaan

jälkikäteen kuitenkin kertoa, että siitä selvittiin oman sitkeyden ja periksi antamattomuuden vuoksi.

Näin esimerkiksi kirjoittajan kertoessa selvinneensä miehensä äkillisestä kuolemasta ja siitä, kuinka

hän koulutti nuorimman tyttärensä. Kerronnan muoto poikkeaa kahdesta muusta identiteettitarinasta

siten, että tarinoissa kertoja on myös aktiivinen toimija. Kertomuksissa käytetään paljon aktiivisia

verbejä. Uhrin tarinaan verrattuna selviytyjän tarina on kerronnaltaan monivivahteisempaa ja

sisällöltään monipuolisempaa. Elämästä kerrotaan ilojen ja surujen vaihteluna.

"On ollut vaikeuksia, mutta on ollut ilojakin, että saan sanoa niin kuin Rautavaara
lauloi. En antaisi päivääkään pois. Minun elämääni kuuluu niin iloja kuin surujakin ja
tällä hetkellä olen kohtalaisessa kunnossa. Asun täällä omassa mökissäni koiran
kanssa. Lapset ja lapsen lapset käyvät katsomassa muoria silloin tällöin." (lapsena
sairauden seurauksena vammautunut nainen)

Elämään kuulunut erilaisia vaiheita, mutta nyt elämään kerrotaan olevan "kohtalaisen tyytyväinen"

tai voipa kertojalla olla suorastaan "elämän nälkä". Ikääntyminen nähdään osaksi elämää

kuuluvaksi ja ikääntyneenä eläminen määrittyy yhdeksi elämän vaiheeksi muiden joukossa, joskin

se aiheuttaa omat haasteensa.

Kerronta ei uhritarinana tavoin rakennu vammaisuuden ympärille, vaan tarinoissa vammaisuus

määrittyy yhdeksi ihmisen ominaisuudeksi muiden joukossa. Kertomusten perusteella vammaisuus

ei ole ollut koko elämää jäsentävä merkittävä haitta. Vammaisuuden määrittyessä yhdeksi ihmisen

ominaisuudeksi kerrotaan ihmisellä olevan vahvuuksia, jotka auttavat jaksamaan vamman

aiheuttamasta haitasta huolimatta. Tarinoissa kerrotaan menneistä tapahtumista, mutta kirjoittajat

eivät ole jääneet niitä murehtimaan, vaan suuntautuvat elämässään eteenpäin, kuten kehottavat

toisiakin tekemään:

" (...) kehoitan etsimään omaa vahvuuttaan ja eteenpäin!" (lapsena sairauden
seurauksena vammautunut mies)

Tällaista identiteettitarinaa olen luonnehtinut sankaritarinaksi. Hännisen (1999, 74, 96) mukaan

sankaritarinassa kerrotaan koettelemuksista sekä siitä, kuinka haasteista on selvitty. Tarinoissa paha

on lopulta torjuttu ja harmonia palautunut kertojan näyttäytyessä voimakkaana ja ihailua

herättävänä. (Emt.) Sankaritarinassa kirjoittajat kertovat eläneensä tilanne kerrallaan, mutta näin
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jälkikäteen he voivat todeta selvinneensä kaikesta. Myös Gergenin mukaan (2009, 39–40) sankari-

saagassa ilot ja surut vuorottelevat kerrottaessa elämän menneen vuoroin ylös ja vuoroin alas sen

ollessa olennaista, että kertoja on viimein voittanut.

6.3.3 "Vammaisena vahvojen käsivarsien varassa" – Selviytymistarina

Kolmannessa aineistoni kertomuksista esiin lukemassani identiteettitarinassa on kyse

selviytymistarinasta. Tässä tarinatyypissä kertojan oma toimijuus on sankaritarinaa vähäisempää ja

elämästä kerrotaan kohtalon tai Jumalan johdatuksena. Sankaritarinan tavoin kerrotaan

selviytymistarinassakin elämän olleen värikästä ja koostuneen erilaisista vaiheista. Elämäntarinassa

erilaiset elämäntapahtumat ja -vaiheet hyväksytään osaksi elämää ja kirjoittajat kertovatkin nyt

olevansa elämäänsä tyytyväisiä. Koettujen vastoinkäymisten jälkeen nykyistä elämää arvostetaan.

"Elämää taaksepäin katsoessa erottuu muutama selkeästi erilainen jakso, välillä
rajusti alaspäin, väliin vauhdilla ylöspäin." (lapsena sairauden seurauksena
vammautunut nainen)

"Olen tyytyväinen elämääni ja pidän erilaisia elämänvaiheita suurena rikkautena.
Vaikeudetkin ovat kuin haasteita ja kun niistä on selvitty, niin voi tyytyväisin mielin
todeta, että loppu hyvin kaikki hyvin. Olen rakentanut aarrekartan nykytilasta ja
tulevaisuudesta ja suhtaudun tulevaisuuteen positiivisesti odottaen mitä jännää vielä
on tulossa. Olen elänyt täysillä ja olen utelias näkemään mitä ihmeellistä kohtalo
vielä tuo elämääni. Uskon vakaasti, että minulla on ollut mukana suojelusenkeli, joka
on auttanut tarvittaessa ja joku kohtalo on ripotellut elämään niin uskomattomia
tilanteita, paljon onnea ja iloa, mutta myös niitä pahan olo hetkiä. Elämäni on ollut
kokonaisuudessaan paljon rikkaampaa kuin olisin osannut lapsena kuvitellakaan.
(lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

"Voiko elämä parempaa olla, kaiken tuon edellä mainitun tapahtuman jälkeen. Ei
kenenkään pitäisi lannistua, sillä pilven takaa paistaa aurinko, eikä aina
pohjatuulikaan puhalla." (aikuisiällä vammautunut nainen)

Sankaritarinan tavoin selviytymistarinassakin katsotaan elämää nykyhetkestä taaksepäin. Erilaisten

vaiheiden nähdään kuuluvan elämään, mutta kertojan omalla toiminnalla ei sankaritarinan tapaan

kerrota olleen ratkaisevaa merkitystä tapahtumien kulkuun. Erilaisista elämäntapahtumista

kerrotaan tarinoissa sen kautta, kuinka "elämään piti tulla pysähdys". Ilot ja surut vuorottelevat

tarinoissa ja pysähdyttävien tapahtumien jälkeen elämä jatkuu, kunnes kerrotaan seuraavasta

merkittävästä tapahtumasta. Tällainen kerronta liittyy sekä positiivisiksi, että negatiivisiksi

määriteltyihin elämäntapahtumiin.
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"Opiskelu eteni ihan normaalivauhtia, kunnes tapahtui seuraava pysähdys. (...)
Seuraava pelastava enkelini oli ylioppilastansseissa tapaamani mies (SH)." (lapsena
sairauden seurauksena vammautunut nainen)

Selviytymistarinassa kerronta rakentuu erilaisten verbien avulla, kuin sankaritarinassa. Oman

toimijuuden korostumisen sijaan vastaan tulleet negatiiviset asiat on kestetty ja positiivistenkin

tapahtumien kerrotaan tapahtuneen jonkinlaisen johdatuksen seurauksena.

"Mutta nuo edellä olevat vaikeat ajat antoi mulle sen kärsivällisyyden, jota joskus
tulisin tarvitsemaan. Ja kun olin oppinut nöyräksi huutolaisena, ja nielemään
pahojakin asioita, tuli niin sanotusti pitkä pinna koko tulevan
koettelemuksen".(aikuisiällä vammautunut nainen)

"Kesällä pidin lomaa ja seuraavana syksynä johdatuksen tuloksena pääsin
viransijaiseksi erääseen oppilaitokseen." (syntymästään saakka vammainen nainen)

"Oli hyvä nähdä, kuinka en joutunut ikään kuin tyhjän päälle jäätyäni työstä pois.
Minulle avattiin uusia tehtäviä. Se antoi voimaa ja luottamusta elämän uusiin
haasteisiin." (syntymästään saakka vammainen nainen)

Mutta mummi neuvoi kun läksi, (taivaaseen, SH) muista lapsikulta iltarukous, kyllä
taivaanisä meistä huolen pitää, ja lapsen usko oli vahva. (...) Mutta luotin vahvasti
siihen, että kaikki kerran kääntyy hyväksi. (aikuisiällä vammautunut nainen)

Selviytymistarinassa vaikeista ajoista kerrotaan paremman huomisen toivossa elämisenä ja

kirjoittajat elämäntarinassaan luottavat kohtalon tai Jumalan johdatukseen (vrt. Suokas 1992, 61–

63). Kerronnan sisällön lisäksi poikkeaa myös kerronnan muoto sankaritarinan kerronnasta.

Aktiivisten, omaa toimijuutta korostavien verbien sijaan kirjoittajat kertovat siitä, kuinka

"johdatuksen tuloksena pääsin" tai  "minulle avattiin uusia tehtäviä". Toki tapahtumissa on

ihmisellä itsellään ollut osa, mutta oman voiman tai tahdon ei nähdä olleen merkittävin tekijä

elämänkululle. Ikääntyneiden fyysisesti vammaisten ihmisten tarinoissa kerrotaan myös uskosta ja

sen merkityksestä elämän tapahtumissa. Aineistoni kertomuksissa uskonnon merkitys nousee esille

ollen fyysisesti vammaisille ihmisille merkittävä voimanlähde ja luoden turvallisuuden tunnetta ja

luottamusta tulevaan.

"Kaiken yllä on Jumalan Armo ja Rakkaus, ei oma voima tai tahto. "Elämälle kiitos,
sain siltä paljon"." (lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

Annoin tämän kirjoituksen nimeksi Vammaisena vahvojen käsivarsien varassa. Niin
kuin edellä on käynyt ilmi, tärkein voimanlähteeni on ollut Jumala. Vaikka elämä
toisinaan koettelee ja masentaa, tiedän, että minua kannetaan ja että olen turvassa
elämäni kaikissa tilanteissa Vapahtajani voimakkaitten käsien suojassa ja varassa.
Joka päivä vien päivän asiat ja haasteet rukouksessa Jumalan hoitoon. Rukouksesta
onkin tullut elämäni kantovoima. Olen saanut yhä uudestaan nähdä, että asiat
hoituvat! Se on rohkaissut minua. Monta kertaa olen ihmetellyt, miten jokin hankala
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tilanne on selvinnyt ja miten minua on johdatettu. On ollut kiitollinen mieli. Ilman
luottamusta Jumalan hoitoon ja apuun en olisi elämässäni pärjännyt. (...) Olen
kiitollinen, että vammastani ja kivuistani huolimatta olen saanut elää rikasta ja
täyteläistä elämää. Siitä kiitos kuuluu Jumalalle! (syntymästään saakka vammainen
nainen)

Selviytymistarinassa vammaisuus määrittyy sankaritarinan tavoin yhdeksi ihmisen ominaisuudeksi.

Vaikka vamman aiheuttama haitta ja kivut ovat osa elämää, kertovat kirjoittajat eläneensä rikasta

elämää vammastaan huolimatta (vrt. Suokas 1992, 113–120). Elämäntarinoissa elämästä kerrotaan

eheä tarina, jossa erilaiset elämänvaiheet saavat merkityksensä suhteessa kokonaisuuteen.

Jälkikäteen tapahtumista kerrottaessa asiat ovat asettuneet mittasuhteisiin ja erilaisilla kokemuksilla

nähdään olevan oma merkityksensä. Kirjoittajat voivat todeta elämän kantaneen sittenkin ja kaiken

olevan hyvin. Kuten sankaritarinassa, niin myös selviytymistarinassa kirjoittajien voidaan tulkita

kertovan elämäntarinaansa ikään kuin katsoen seesteisestä nykyisyydestä taaksepäin aiempien

tapahtumien saadessa merkityksensä nykyisyydestä käsin. Gergenin (2009, 39) mukaan tällaiselle

"onnellisena elämänsä loppuun asti" -narratiiville on olennaista kerronta siitä, kuinka monien

vaikeiden vuosien jälkeen kertoja viimein on tietyllä tapaa saavuttanut rauhan ja löytänyt onnen.

Lehtiö (1997, 40–41) puolestaan nimittää dramaattiseksi malliksi tällaista tarinaa, jossa tyvenen

suvannon rikkoo myrsky, jonka läpikäymisen seurauksena tapahtuu uusi seestyminen.

7. Yhteenveto ja pohdinta

Tässä tutkielmassani olen tarkastellut ikääntyneiden fyysisesti vammaisten ihmisten

elämäntarinoissaan vammaisuudelle ja ikääntymiselle antamia merkityksiä ja tulkinnut niiden

kautta rakentuvaa fyysisesti vammaisen ikäihmisen identiteettiä. Tutkimukseni on osa

vammaisuuden ja ikääntymisen tutkimuksen kenttää ja ammentaa teoreettisia ja metodologisia

aineksia sosiaalisesta konstruktionismista ja narratiivisuudesta. Tässä tutkimusraporttini viimeisessä

luvussa kokoan analyysini tulokset yhteen ja tarkastelen niitä suhteessa aikaisempaan aiheeseen

liittyvään tutkimukseen. Pohdin myös tutkimustulosten sovellettavuutta sekä mahdollisia

jatkotutkimusaiheita.

7.1 Tulosten pohdintaa suhteessa aikaisempaan tutkimukseen

Olen lukenut aineistostani esiin kolme erilaista identiteettitarinaa, joiden kautta kerronnassa

rakennetaan vammaisen ikäihmisen sosiaalista identiteettiä. Nämä identiteettitarinat olen nimennyt
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uhritarinaksi, sankaritarinaksi ja selviytymistarinaksi. Näissä jokaisessa elämästä kerrotaan erilainen

ja kahdesta muusta tarinatyypistä poikkeava tarina, vammaisuuden ja ikääntymisen saadessa näissä

erilaisia merkityksiä. Vammaisen ikäihmisen identiteetit rakentuvat kertomuksissa kahden

tarinatyypin, uhritarinan ja selviytymistarinan kautta. Gergenin (2009) mukaan onkin olemassa

kaksi perustarinamuotoa, progressiivinen ja regressiivinen narratiivi. Progressiivisessa narratiivissa

lopputulos on positiivinen ja kertomuksessa kerrotaan niistä tapahtumista, jotka johtivat tämän

arvostetun tilan saavuttamiseen. Regressiivisen narratiivin lopputulos on puolestaan negatiivinen ja

tarina on jatkuvasti laskeva. (Emt., 39.) Aineistossani uhritarinaa voitaisiin pitää Gergenin (emt.)

mainitseman regresiivisen narratiivin kaltaisena, sillä siinä lopputulos ei määrity positiiviseksi ja

kerrontaa sävyttää kauttaaltaan negatiivisuus tarinan ollen täynnä vastoinkäymisiä. Uhritarinassa

ikääntymisen kerrotaan tuovan lisää harmia ja vaikeuksia jo ennestään rankkaan ja

vastoinkäymisten sävyttämään elämään, joten sinänsä tarinan voidaan nähdä olevan myös jatkuvasti

laskeva. Sankari- ja selviytymistarinassa puolestaan kerrotaan progressiivisen narratiivin mukaisesti

tapahtumista, joiden kautta on saavutettu nykyinen tilanne eli pääsääntöisesti onnellinen vanhuus.

Sankari- ja selviytymistarina eroavat toisistaan toimijuuden asteen kautta. Identiteettitarinat olen

lukenut esiin tarinoista, joissa kirjoittajat kertoessa merkityksellisistä elämänkokemuksistaan ja -

tapahtumista. Roosin (1988, 209) mukaan elämäkerta jäsentyykin keskeisten elämänkokemusten

sarjaksi, joille annetaan kielteinen tai myönteinen perussävy.

Lehtiö (1997) puolestaan on todennut, että vammaisten ihmisten elämästä kertovissa tarinoissa on

usein havaittavissa kronologinen kehityskertomuksen luonne (vrt. Roos 1987, 45). Tällöin tarina

ulottuu ajallisesti jonkin verran tilannekuvausta laajemmalle ja tapahtumat seuraavat toisiaan

ajallisesti. Kehityskertomus ei kuitenkaan välttämättä tarkoita positiiviseen lopputulokseen

pääsemistä, vaan ennen kaikkea kehitystä ihmisen omassa tavassa suhtautua vammaansa tavalla tai

toisella. Lehtiö (emt.) on väitöskirjassaan tutkinut suomalaisten vammaisten elämää aineistonaan

elämäkertakirjallisuus sekä vammaisten elämää keskeisesti käsittelevä kaunokirjallisuus ja toteaa,

että vaikka aineiston kaikissa teksteissä kehitys ei ole yhtä ilmeistä, on kaikissa kuitenkin

vammainen ihminen jollain tapaa kypsynyt elämään vammansa kanssa. Lehtiön mukaan kehitys

tarkoittaakin joskus uskon tarjoamaa apua ja toisinaan elämässä yleensä mukana oloa tai siitä

poissaolon hyväksymistä. Joskus kehitys johtaa taisteluun vammaisten ihmisten aseman puolesta.

(Emt., 39.)
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Lehtiön mainitsemat elementit ovat löydettävissä myös tämän tutkielmani aineistosta. Vaikka

kaikissa aineistoni kertomuksissa ei kerrota elämäntarinaa lapsuudesta tähän päivään saakka,

käsittelevät ne kaikki kuitenkin kirjoittajansa elämää tilannekuvausta laajemmin ollen lineaarisesti

eteneviä. Aineistoni kertomuksista on siis ollut mahdollista lukea esiin kirjoittajan suhde omaan

vammaansa hänen vammaisuudelle antamiensa määritelmien kautta. Näin olen tehnyt

identiteettitarinoita esiin lukiessani. Kaikissa kolmessa identiteettitarinassa kirjoittajat

elämäntapahtumistaan kertoessaan kertovat samalla suhtautumisestaan omaan vammaisuutensa

tuoden esille sille antamiaan merkityksiä. Elämänkulun aikana tämä suhtautumistapa voi muuttua ja

vammaisten ikäihmisten elämäntarinoista onkin luettavissa erilaisia kehityskertomuksia, joiden

kautta nykyisen identiteetin kerrotaan rakentuneen. Suokas (1992) on väitöskirjatutkimuksessaan

vammaisten ihmisten elämäntarinoista koostuneen aineistonsa perusteella todennut vammaisuuden

olevan pysyvä osa kirjoittajien identiteettiä. Myönteisessä tapauksessa ihminen sopeutuu

vammaisuuteensa hyväksyen sen osaksi itseään ja minäkuvaansa, kun taas kielteisessä tapauksessa

ihminen kapinoi koko elämänsä kohtaloaan vatsaan tai vaihtoehtoisesti alistuu pyrkimättä itse

parantamaan olosuhteitaan. (Emt., 108.) Myös Lampinen (2007) on todennut, että vamman

aiheuttamiin isoihin stressitekijöihin voidaan sopeutua vähättelemällä tai kieltämällä vamman

tosiasiallinen olemassaolo, luopumalla aktiivisesta elämästä ja alistumalla kohtaloon tai kokemalla

kuntoutuminen haasteeksi, joka vaatii omaa vastuullista panosta muun elämänkulun rinnalla. (Emt.,

38.) Hänninen (1999) on puolestaan sairauteen liittyviä kertomuksia analysoidessaan todennut, että

vakava sairaus saa sairastuneen pohtimaan sairastumisen syitä ja pakottaa muuttamaan käsitystä

omasta itsestään ja paikastaan sosiaalisissa suhteissa. Sairaus myös asettaa asioita uuteen

tärkeysjärjestykseen vaatien hyväksymään avuttomuuden, kärsimyksen ja kuolemankin osaksi omaa

elämismaailmaa. Sairauden voidaankin sanoa aiheuttavan sellaisen muutoksen, joka pakottaa

sairastuneen uuden sisäisen tarinan muotoiluun ja uudelleenorientoitumiseen. (Emt., 132.)

Aineistoni kertomuksista on siis löydettävissä kolme erilaista fyysisesti vammaisen ihmisen

identiteettiä, jotka rakentuvat erilaisten vammaisuudelle annettujen merkitysten kautta. Kaikille

kertomuksille yhteisenä piirteenä tulkitsin kuitenkin vammaisuuden jäsentyvän vahvasti

erilaisuuden kautta. Tämä tukee aikaisempien vammaisuuteen kohdistuvien tutkimusten tuloksia.

Vammaisuutta keskeisesti luonnehtiva piirre on poikkeavuuden tai erilaisuuden kokemus (Lehtiö

1997, 82). Tutkielmani aineiston tavoin esimerkiksi Lehtiön (emt.) aineistossa yleinen piirre oli

suhteutus niin sanottuun normaaliuteen, joka jollakin tavoin asettuu mittatikuksi. Tällöin

vammaisuuteen liitetään poikkeava identiteetti. Lehtiö toteaa aineistonsa kirjoittajista suurella osalla

välkkyneen päämääränä keskiverto kansalainen eli niin sanotusti terve ihminen, jolla on
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mahdollisuuksia esimerkiksi osallistumiseen, työhön ja perheeseen. Suhtautuminen tähän ideaaliin

voi kuitenkin vaihdella paljonkin tietoisesta vähemmistöryhmätunteesta niin sanottuun perinteiseen

syrjäytymiseen. Lehtiö tulkitsee aineistonsa valossa maailman jakaantuneen kahteen lohkoon, jossa

toisessa toimivat ns. normaalit toteuttaen ihmisyyttään, toisen lohkon kuuluessa puolestaan

pudonneille eli ihmisille jotka tarkkailevat elämää ikään kuin ulkopuolelta. Nämä pudonneet voivat

joko ymmärtää pysyä poissa tieltä tai päinvastaisesti pyrkivät takaisin tuohon onnekkaiden lohkoon.

Lehtiö näkee olevan "normaalin" ihmisen "normaalin" maailman ja vammaisen ihmisen supistuneen

maailman. (Emt., 50.) Näiden pohjalta Lehtiö on hahmotellut neljä vammaisuuden kokemuksen

tasoa. Ensinnäkin vammaisuus voidaan kokea totaalisena erillisyytenä, joka joko hyväksytään

sellaisenaan tai kokemusta sävyttää katkeruus. Toisekseen vammaisuus voidaan kokea erillisyytenä,

joka syntyy normaaliuden illuusiosta kiinni pitämisestä ja vammaisuuden kieltämisestä ja

salaamisesta. Vammaisuuden kokemuksen voi liittyä myös vähemmän voimakas erillisyyden

kokemus, jolloin kuitenkin ollaan tavalla tai toisella tavanomaisessa elämässä mukana ja omaan

elämään tyytyväisiä. Neljännessä vammaisuuden kokemuksen tavassa vammaisuuteen ei liity

varsinaista erillisyyden kokemusta tai siihen liittyy vain lievä erillisyys, joka ei juurikaan vaikuta

ihmisen elämään. (Emt., 83.)

Lehtiön tutkimuksen tavoin myös tämän tutkielmani aineistossa terveys ja normaalius liitetään

käsitteellisesti yhteen. Terveys nähdään normaalina ja tavoiteltavana asiantilana, johon itseä ja

omaa toimintakykyä verrataan. Aineistostani esiin lukemissani identiteettitarinoissa erilaisuus

määrittyy kussakin hieman eri tavoin erilaisia painotuksia saaden. Lehtiön (emt.) määrittelemät

erilaisuuden kokemuksen tasot ovat löydettävissä myös aineistoni kertomuksista, mutta niissä ei

mielestäni kuitenkaan voida tulkita kerrottavan Lehtiön mainitsemasta maailman kahteen lohkoon

jakaantumisesta. Sen sijaan aineistoni kirjoittajat kertovat siitä, kuinka toisella elämänalueella

voidaan olla mukana niin sanotussa normaalissa elämässä ja toisella puolestaan syrjässä. Tällöin

marginaalisuus määrittyy positiona (ks. Berger & Luckmann 1994, 100) ja eri elämänalueilla

ihminen voi olla erilaisissa asemissa ja rooleissa.

Ikääntyneiden fyysisesti vammaisten ihmisten elämäntarinoissa erilaisuus liittyykin erityisesti

kerrontaan koulusta ja työstä. Erilaisuuden kokemukset ovat merkittävästi jäsentämässä kerrontaa

koululaisen elämästä, minkä tulkitsin liittyvän siihen, että kouluun menon myötä vammainen lapsi

tulee aikaisempaa tietoisemmaksi omasta vammaisuudestaan. Koulussa vammaisuus määrittyy

toisella tapaa huomiota vaativaksi asiaksi ja erilaisuudeksi, kuin pihapiirin leikeissä (vrt. Suokas

1992, 54–56). Myös työelämästä kerrottaessa on erilaisuus läsnä, joskin usein käänteisesti
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kerrottaessa siitä kuinka työssä eivät erilaisuuden ja syrjinnän kokemukset olleet läsnä. Työhön

liittyvässä kerronnassaan kirjoittajat korostavat osaamista ja töiden hoitamista tuoden kuitenkin

tarinoissaan esiin sen, että työpaikallakin erilaisuus olisi voinut olla merkittävä kokemus. Näin

tehdessään aineistoni kirjoittajat ottavat kantaa siihen tosiasiaan, että vammainen ihminen voi

joutua työelämässä kokemaan syrjintää. Sen sijaan perhe-elämään ja eläkeläisen elämään voidaan

liittää erilaisuuden sijaan määreenä samanlaisuus. Perhe-elämästä kerrottaessa ei vammaisuus ole

merkittävästi läsnä, vaan perhe-elämästä kerrotaan osana ns. normaalia elämänkulkua. Ikääntymisen

ja eläkkeelle jäämisen myötä vammainen ihminen tulee yhä enemmän samankaltaiseksi

ikätovereidensa kanssa ja ikäihmisenä elämisestä kerrottaessa eivät kerrontaa jäsennä erilaisuuden

kokemukset. Ikääntymisen myötä vamman kokemus saa uusia piirteitä ja usein haittaa muuttuukin

sosiaalisesta käytännölliseen suuntaan (emt., 120). Ikääntymisen myötä tulleista kivuista ja

vaivoista kerrotaan tähän elämänvaiheeseen kuuluvina. Erilaisuuden ja samanlaisuuden

ulottuvuudet vaihtelevat elämänalueiden lisäksi siis myös elämänvaiheittain, elämänkulussa

vuorotellen tai limittyen. Kuuren (1996, 12) mukaan erilaisuus ei välttämättä määrity

poikkeavuuteen tai marginaalisuuteen kiinnittyväksi, vaan ennen kaikkea omaan erottautumiseen

liittyvänä määreenä.

7.2 Vammaisten ikäihmisten elämäntarinoiden erityisyys

Aineistostani on siis löydettävissä yhtäläisyyksiä muihin vammaisuutta ja vammaisten ihmisten

elämää koskeviin tutkimuksiin, mutta siinä on myös eroja. Aineistoni elämäntarinoiden kirjoittajat

ovat ikäihmisiä, mikä heijastuu heidän kerrontaansa. Elämäntarinan kerronnassa on aina läsnä

aikaperspektiivi, sillä kertojan on voitava katsoa taaksepäin tapahtuneeseen. Suokkaan (1992, 31–

32) mukaan vammainen ihminen kertoo aivan erilaisen kertomuksen vammaisena ihmisenä

elämisestä, mikäli hän on vammautunut äskettäin. Ikäihmisen elämäntarinassa voikin olla

luettavissa ihmisen vakiintunut käsitys itsestä, jota ulkoiset tapahtumat eivät enää horjuta (emt.,

120). Ikääntyneiden vammaisten ihmisten elämäntarinoita lukiessa onkin hyvä pitää mielessä

ajankuvan muutos. Yhteiskunnassa, sen rakenteessa, toiminnassa ja palveluissa on tapahtunut

lukuisia muutoksia aineistoni kirjoittajien elinaikana. Myös vammaispalveluissa ja niiden

kattavuudessa on tapahtunut kehitystä, mikä heijastunee vammaisten ihmisten kokemuksiin.

Aineistoani analysoidessani yllätyin siitä, kuinka paljon aineistossani kerrotaan työstä ja

työelämässä mukana olemisesta. Minun sukupolveni (sukupolven käsitteestä ks. esim. Alanen
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2005) ihmiset ovat siis kenties tottuneet siihen, että vammaiset ihmiset ovat usein työelämän

ulkopuolella tai ainakin vammaisten ihmisten työllistymisessä on suuria haasteita.

Suokkaan (1992) mukaan Suomessa yhteiskunnallisen vammaispolitiikan voidaan sanoa

varsinaisesti alkaneen toisen maailman sodan jälkeen, jolloin maan jälleenrakentamiseen tarvittiin

kaikkien kansalaisten panosta. Myös 1970-luvulla uhkaava työvoimapula johti työvoimareservin

kartoittamiseen, jolloin vammaisten ihmisten työpanos tuntui taas tärkeältä. Tällöin alettiin puhua

integraatiosta vammaisjärjestöjen alkaessa entistä kuuluvammin vaatia vammaisille ihmisille

oikeuksia ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa muiden rinnalla. (Emt., 2.) Tämän jälkeen talous- ja

työllisyystilanne on vaihdellut. Yhteiskunnassamme on viimeisen kymmenen vuoden aikana

keskusteltu suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä uhkaavasta työvoimapulasta, mutta talouden

taantuman myötä työllisyysnäkymiä on alettu arvioida uudelleen. Nämä näkymät heijastunevat

myös vammaisten ihmisten työllistymismahdollisuuksiin. Sosiaaliset ongelmat on perinteisesti

määritelty työelämän ulkopuolella olemisen kautta, jolloin sekä vammaiset, että ikäihmiset nähdään

marginaalisina (esim. Priestley 2003, 145). Abberley (1997, 28–35) onkin todennut, että koska

nykyään työttömyys voi kohdata ketä tahansa, olisi löydettävä sellainen sosiaalinen integraation

malli, joka ei ole sidoksissa tuottavuuteen osallistumiseen. Työperustaisen sosiaalisen jäsenyyden ja

identiteetin malli kiinnittyy lääketieteelliseen vammaiskäsitykseen (emt., 39).

Perinteisesti työtä on pidetty niin sanotusti ihmisen mittana, jolloin työnteko on ollut keskeinen

ihmisen elämän osa-alue. Erilaisten tutkimusten ja selvitysten perusteella (Esim. Pietiläinen (toim.)

2011) työnteon rinnalle on noussut vapaa-ajan ja perhe-elämän lisääntynyt arvostus. Vammaisten

nuorten kertomuksissa työnteosta voidaankin kertoa aineistoni kertomuksista poiketen. Etuuksien ja

tukien parantumisen myötä ei kenties tänä päivänä toimintarajoitteisen henkilön ole samassa määrin

”pakko” osallistua työelämää, kuin aineistoni kirjoittajien aikanaan. Vammaisten ihmisten

työssäkäynnin yleisyys ja mahdollisuudet tuottavuuteen osallistumiseen ovat vaihdelleet eri aikoina,

jolloin osallisuuden voidaan nähdä kietoutuvan erilaisuuden kysymyksiin. Voidaankin kysyä,

lisääkö etuuksien ja palveluiden parantuminen osaltaan erilaisuuden kokemuksia ja

marginaalisuutta? Etuuksien vaatimisesta on vammaispoliittisessa keskustelussa viime vuosina yhä

enenevässä määrin siirrytty korostamaan vammaisten ihmisten oikeuksia ja mahdollisuuksia

osallistua (esim. Suomen vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2010–2015).

Opiskeluun ja työntekoon liittyy aineistoni kertomuksissa vahvasti toimijuus, kun taas perhe-

elämän voidaan nähdä kuuluvan osaksi normaalia elämänkulkua ja tapahtuvan siten ikään kuin
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automaattisemmin. Kouluttautumisessa ja työuran luomisessa korostuu tietyllä tapaa enemmän

ihmisen oma aktiivisuus ja toiminta, minkä vuoksi niitä voidaan pitää elämäntarinan kertomisessa

olennaisena osana. Aineistoni kertomuksissa ei ole kirjoituspyynnön (Liite 1) mukaisesti kirjoitettu

ikäihmisenä elämisestä, vaan kerronnassa vammaisuus ja ikääntyminen limittyvät, minkä voidaan

tulkita osaltaan heijastavan vammaispalveluiden ja ikääntymisen ongelmallista suhdetta. Zarbin

(1997, 31) mukaan vammaisten ikäihmisten elämäntarina koostuukin ikääntyneen urasta ja

vammaisuuden urasta. Fyysisesti vammaisten ikäihmisten elämäntarinoissa on luettavissa

vammaisuuden määrittelyn moniulotteisuus.

7.3 Vammaisuuden määrittelystä tulosten valossa

Tässä tutkielmassani lähdin liikkeelle vammaisuuden sosiaalisen mallin mukaisin ajatuksin.

Luvussa kaksi määritellessäni vammaisuutta ja tarkastellessani sitä tutkimuskohteena korostin

tutkielmani kiinnittymistä sosiaaliseen vammaiskäsitykseen. Aineistoani analysoidessani tämä

vahva lähtökohtainen näkemykseni kuitenkin horjui ja alkoi näyttää riittämättömältä. Aineistossani

vammaisuutta kyllä määritellään sosiaalisen mallin mukaisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen

liittyvänä ja sen kautta merkityksensä saavaksi ilmiöksi. Tämä tuli esiin etenkin erilaisuuden ja

syrjinnän kokemuksista kerrottaessa. Pelkkä sosiaalinen malli ei kuitenkaan aineistoni valossa ole

riittävä fyysisesti vammaisten ikäihmisten määritellessä vammaisuuttaan. Aineistoni kertomuksissa

kirjoittajat vertasivat itseään terveisiin ja kertoivat vamman aiheuttamasta fyysisestä haitasta ja

toiminnanrajoitteista. Näin tehdessään he määrittelivät vammaisuuttaan vahvasti yksilöllisen eli

lääketieteellisen mallin mukaisesti.

Myös Ahponen (2008, 204) on haastattelemiensa vaikeavammaisten nuorten kertomusten

analysoinnin perusteella todennut, etteivät nuorten kertomukset tukeneet sitä yleistä käsitystä, jonka

mukaan sosiaalinen vammaiskäsitys on voittanut yksilöllisen tai lääketieteellisen.

Vaikeavammaisten nuorten kertomuksista heijastui useammin ajatukset vammasta yksilöllisenä

haittana, kuin ympäristön esteiden seurauksena. Kertomuksista oli löydettävissä hyvin erilaisia

tapoja, joilla haastatellut nuoret suhtautuivat itseensä ja vammaisuuteensa. Kuten tämän tutkielmani

aineiston kertomuksissa, myös Ahposen aineistossa vammaisuutta haluttiin esimerkiksi pitää vain

yhtenä piirteenä. Toisilla vammaisuus puolestaan leimasi koko elämää ja he tunsivat voimakasta

alemmuuden tunnetta. Ympäristö ei ollut nuorille yhtenäinen, vaan muuttuva ja vammaisuuteen eri

tavoin suhteutuva. Samassakin ympäristössä voi olla vammaisuuteen eri tavoin suhtautuvia ihmisiä,
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mikä tekee identiteetin luomisesta ja toimintatapojen valinnasta vaikeaa. (Emt., 183.) Vammaisten

ikäihmisten elinaikana on ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtunut monenlaisia muutoksia, mikä

vaikuttanee osaltaan identiteetin rakentamiseen. Etenkin uhritarinan kohdalla esiin tullut

ristiriitaisuus itsensä ja oman vammaisuutensa määrittelyssä voidaan nähdä osaltaan johtuvan

ympäristön ja sen suhtautumistavan muutoksesta. Ahposen (emt.) mukaan onkin muistettavan

sosiaalisen vammaiskäsityksen olevan monin tavoin yksipuolinen ja ongelmallinen.

WHO:n Terveyden, toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kansainvälinen luokitus nojaa

biopsykososiaaliseen ajatteluun, jolloin vammaisuuden nähdään olevan seurausta yksilöllisten

tekijöiden ja ympäristötekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta. (WHO 2004, 19–20; Vehmas 2005,

113.) Myös fyysisesti vammaisten ikäihmisten kertomuksissa voidaan nähdä viitteitä tällaisesta

ajattelusta heidän rakentaessaan kerrottua sosiaalista identiteettiään. Aineistossani vammaisuus

voidaan määritellä sosiaaliseksi ulottuvuudeksi, vamman saadessa puolestaan merkityksensä haitan

käsitteen kautta. Nämä molemmat ulottuvuudet ovat yhdessä määrittämässä fyysisesti vammaisten

ikäihmisten vammaisuudelle antamia merkityksiä. Aineistoni perusteella vammaisuuden voidaan

sanoa olevan moniulotteinen ilmiö, sen käsittäessä Priestleyn (2003, 11–17) määrittelemät kehon,

identiteetin, kulttuurin ja yhteiskuntarakenteen ulottuvuudet. Vammaisuuden määrittelyn vaikeus ja

kontekstisidonnaisuus tuli esille etenkin uhri-identiteetin kohdalla vammaisuuden saadessa jopa

ristiriitaisia määrittelyitä. Suokas (1992) onkin todennut, että vaikka hallinnolliset määritelmät

antavat suuntaa yhteiskunnan toimintojen kehittämiselle, antavat subjektiiviset käsitykset suunnan

sen jäsenten toiminnalle. Ne, jotka pitävät itseään vammaisena hakevat tukea, etsiytyvät kenties

työkyvyttömyyseläkkeelle ja kärsivät mahdollisesti poikkeavuudestaan riippumatta siitä, kuinka

virallinen yhteiskunta heidät määrittelee. (Emt., 2–3.)

Määrittelyjen yksiselitteisyyden sijaan vammaiselle ihmiselle tärkeänä voidaan pitää

tarkoituksenmukaisen vammatietoisuuden kehittymistä. Hyvä ja tarkoituksenmukainen

vammatietoisuus Lampisen (2007) mukaan edellyttää, että myöntää olevansa ihminen, jolla on

pysyvä vamma. Tämä edellyttää realistista tietoa omasta vammasta ja sen ilmenemismuodoista sekä

sen hyväksymistä, että joissakin asioissa tarvitsee vamman vuoksi muiden ihmisten apua ja tukea.

Samalla ihmisellä tulee olla tieto ja kokemus omista vahvuuksistaan. Ihminen, jolla on

tarkoituksenmukaisesti rakentunut vammatietoisuus uskaltaa samastua tiettyyn lääketieteellisen

diagnoosin mukaisesti valittuun vammaryhmään. Tällöin vammainen ihminen ei laajenna

vammaisuuden aiheuttamia haittoja yleiseksi avuttomuudeksi, muttei myöskään yritä peitellä tai

liiaksi kompensoida vammansa aiheuttamia haittoja esimerkiksi korostamalla sitä, ettei koe itseään



106

lainkaan vammaiseksi näkyvästä vammasta huolimatta. (Emt., 36.) Tällainen näkemys nähdäkseni

nivoo yksilöllisen ja sosiaalisen mallin mukaisen vammaiskäsityksen yhteen ja korostaa vammaisen

ihmisen omaa käsitystä vammasta ja vammaisuudestaan. Ikäihmisellä oman vammatietoisuuden

voidaan ajatella olevan nuoria paremmin kehittynyt, sillä nyt jo ikääntynyt vammainen ihminen on

elänyt vammansa kanssa vuosikymmenien ajan. Aineistossani sankari- ja selviytymistarinoissa

kirjoittajilla voidaan sanoa olevan tarkoituksenmukainen vammatietoisuus. Uhritarinassa sen sijaan

ikääntymisen myötä kirjoittajat joutuvat yhä pohtimaan omaa vammaisuuttaan.

Ihmisen vammatietoisuus voi rakentua eri tavoin, sillä vammaisuus ei ole dikotominen määre.

Vastaavasti voi sairastunut ihminen käyttää terveyden ja sairauden tulkinnanvaraisuutta hyväkseen

monin tavoin. Hän voi pyrkiä elämään entiseen tapaan siten, kuin sairautta ei olisikaan, jolloin

seurauksena saattaa olla, ettei ihminen sopeuta elämäänsä sairauden asettamiin rajoihin. Toisaalta

sairauden kanssa on kuitenkin myös mahdollista elää mielekästä ja arvokasta elämää. Hänninen

(1999) onkin todennut, että ihmisen sairaustilanteelleen antama tarinallinen tulkinta ohjaa myös

hänen toimintaansa eli sitä, taisteleeko hän sankarillisesti sairauttaan vastaan, alistuu siihen vai

tulkitsee sen kutsuksi elämänmuutokseen. Sairaus voidaan nähdä niin taakkana ja haasteena, kuin

vapauttajana ja elämänmatkakumppaninakin. Tarinallista tulkintaa ohjaavat myös sairauden kulku

ja hoito sekä sen arkielämään mukanaan tuomat monenlaiset seuraukset, mutta objektiivisesti

erilaisten sairauksienkin kohdalla on aina osittain kysymys vaihtoehtoisista tavoista tulkita tilanne.

Normaalissa elämänmenossa elämäntarinaansa ei ole tarpeen tietoisesti pohtia vaan elämä ikään

kuin soljuu eteenpäin itsestään ja ennakoidusti. Elämänmuutokset, kuten esimerkiksi sairastuminen

tai vammautuminen, pakottavat sen sijaan ottamaan oman elämän tietoisen pohdinnan kohteeksi.

Elämäntarinan syvimmän tason voidaankin sanoa muodostuvan ihmisen käsityksestä koskien sitä,

mikä on elämässä arvokasta ja tavoiteltavaa. Mikäli arvokkaiksi nähdään vain sairauden myötä

menetetyt asiat, määrittyy sairaus puhtaasti menetyksenä. Sairaus voidaan kuitenkin nähdä myös

myönteisen kehityksen käynnistäjäksi, jos sen mukanaan tuoma elämänmuutos tekee tilaa uusien

arvojen löytämiselle. Sairastumiskokemuksen hallintaan saamisen myötä ihminen saa takaisen

kokemuksensa elämäntarinan jatkuvuudesta, arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä. (Emt., 135,

143–147.) Elämäntarinat heijastavatkin vammaisuudelle annettuja merkityksiä ja tulkintaa.
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7.4 Tutkimusaineiston pohdintaa

Tutkielmani aineisto koostui siis Invalidiliiton kirjoituspyynnön avulla keräämistä fyysisesti

vammaisten ikäihmisten kirjoittamista ja elämäntarinoiksi luokittelemistani kertomuksista. Roos

(1988) on todennut, että vaikka elämäntarinat ovat autonomisia ja vapaasti esitettyjä, liittyy niihin

kuitenkin aina myös institutionaalinen merkitys. Etenkin tehtäessä erityistiedusteluja esimerkiksi

juuri kirjoituspyynnössä saatamme kadottaa kertomusten autenttisuuden. (Emt., 145–146.)

Tutkimusaineistoni tuottajia voidaan pitää erityisinä jo siitä syystä, että he ovat kirjoittaneet

vastauksena kirjoituspyyntöön. Tällä lienee jonkin asteisia vaikutuksia aineiston edustettavuuteen ja

yleistettävyyteen. Aineistoa analysoidessani olenkin pyrkinyt tuomaan esiin nimenomaan

ikääntyneiden fyysisesti vammaisten ihmisten vammaisuudelle ja ikääntymiselle antamia

merkityksiä sekä hahmottamaan näiden kautta rakentuvaa kerrottua identiteettiä. Analyysia

tehdessäni huomioni on siis ensisijaisesti kohdistunut siihen, millaista vammaisen ikäihmisen

identiteettiä kertojat kertomuksissaan rakentavat ja elämäntarinoidensa kautta välittävät.

Vaikka aineistoni on tuotettu tutkijasta riippumatta, voidaan kirjoittajien kuvitella kirjoittaneen

kertomuksensa jollekin lukijalle (Eskola & Suoranta 1998, 15). Vilkon (1997, 129) mukaan

pyrkimys keskinäiseen ymmärrettävyyteen siirtää omaelämäkerrallisen diskurssin painopistettä

kohti konventionaalisten elämästä kertomisen mallien hyödyntämistä sekä kerronnassa, että

kertomusten tulkinnassa. Saarenheimo (1997, 18) onkin ikäihmisten muistojen kerrontaa

tutkiessaan kysynyt: "kuka on kertomisen toinen osapuoli?". Kirjoittajat ovat kirjoituspyyntöön

vastatessaan kirjoittaneet elämäntarinansa jollekin lukijalle. Potentiaalisten tai kuviteltujen

lukijoiden lisäksi elämäntarinaa määrittävät kulttuuriset konventiot (esim. Vilkko 1990; 1997).

Aineistoni tarinoissa voidaankin nähdä selkeästi tavoiteltavan kulttuurisesti hyväksyttyä elämisen

mallia (vrt. Suokas 1992, 18). Eri-ikäisten ihmisten kerrontaan voi kuitenkin liittyä erilaisia

odotuksia. Saarenheimon (emt., 70) mukaan kulttuurissamme esimerkiksi vanhojen ihmisten

odotetaan puhuvan etupäässä omista henkilökohtaisista vaikeuksistaan, ongelmistaan ja vaivoistaan.

McKevitt ym. (2005) puolestaan toteavat tutkimuksessaan vammaisten ikäihmisten puhuvan ennen

kaikkea tunteista ja ihmissuhteista, sillä heille olennaista oli tarve saada olla itsemääräävä ihminen.

Onnistuminen ja epäonnistuminen liitettiin ulkoisten syiden sijaan henkilökohtaiseen vahvuuteen ja

heikkouteen ja ihmisten oli vaikea mainita vammaisuuttaan tai asioita mitä he eivät voineet tehdä

lääketieteellisten tilojen vuoksi. (Emt., 137–138.) Tulokseni eivät tue tätä havaintoa, sillä

aineistossani kerrotaan varsin paljon vamman aiheuttamista toimintarajoitteista sekä esimerkiksi
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kivusta. Sen sijaan perhe ja ihmissuhteet nähdään aineistoni kertomuksissa siinä määrin normaaliin

elämään kuuluviksi, ettei niihin liittyvää kerrontaa esiinny samassa määrin. Aineistoni kirjoittajat

ovat kirjoittaneet vastauksena Invalidiliiton kirjoituspyyntöön, minkä voidaan nähdä houkuttaneen

esille nimenomaan vammaisuuteen ja vamman aiheuttamaan haittaan ja toiminnanrajoitteisiin

liittyvää kerrontaa esimerkiksi perheeseen liittyvän kerronnan jäädessä puolestaan taka-alalle.

Hänninen (1999) on sairauden yhteydessä todennut kertomiseen liittyvien kysymyksien olevan

tärkeitä, sillä esimerkiksi sairauden oireista ja niiden ilmaantumisesta lääkärille kertominen on

edellytys avun ja diagnoosin saamiselle. Sen sijaan saavuttaakseen läheisten ihmisten ymmärryksen

on sairastuneen kyettävä kertomaan omista kokemuksistaan, mikä voi puolestaan olla ongelmallista

laajemmalle sosiaaliselle verkostolle kerrottaessa. Hännisen (emt.) mukaan merkittävä osa

narratiivisesta terveystutkimuksesta onkin kohdistunut siihen, miten sairastunut ihminen kertoo

kokemuksistaan ja miten nämä kertomukset kuullaan ja tulkitaan. (Emt., 134.) Sairaudestaan tulee

siis kertoa eri tavoin eri yleisölle ja tällaisten kysymysten voidaan nähdä olevan läsnä myös

vammasta ja vammaisuudesta kerrottaessa.

Elämäntarinaa kertoessaan ja mennyttä elämäänsä arvioidessa ihminen harvoin yksiselitteisesti joko

hyväksyy tai on hyväksymättä sitä. Sen sijaan hän antaa kerronnassaan eletylle uusia merkityksiä ja

painotuksia sekä suhteuttaa mennyttä nykyhetkeen ja tulevaan. (Emt., 38.) Saarenheimo (1997)

onkin osuvasti todennut muistavan minän olevan sosiaalinen toimija, muistetun minän ollessa

puolestaan konstruktio. Muistoja ja elettyä elämää konstruoidaan sosiaalisissa tilanteissa, jolloin

yksilölliset muistot ja menneisyys suhteutetaan muiden muistoihin niiden jäsentyessä

kollektiivisena identiteettityönä. (Emt., 177, 208) Näin ollen aineistoni kirjoittajien kertoessa

omasta elämästään suhteuttavat he sitä kertomusten lukijan ja toisten vammaisten tai ikääntyneiden

ihmisten elämään. Kertomuksissa rakennetaankin persoonallisen identiteetin sijaan sosiaalista

identiteettiä ja elämästä kertomista voidaan elämäntapahtumien lisäksi nähdä määrittävän myös

kertomista ohjaavien sääntöjen, joiden avulla pyritään mm. keskinäiseen ymmärrettävyyteen.

Saarenheimo (1997, 99–105) on todennut muistojen interpersoonallisen tunnistamisen olevan

kertojalle tärkeää. Elämäntarinaa kerrottaessa kirjoittaja kertoo elämäntapahtumistaan luottaen

siihen, että myös kertomusten lukija tunnistaa ja uskoo ne. Tutkielmani teossa ja aineistoni

analyysissa tutkimuskohteenani ovat olleet nimenomaan tekstit, eivät niiden kirjoittajat tai niissä

kerrotut tapahtumat ja muistot. Analyysissani en siis ole ottanut kantaa elämäntarinoissa

kerrottuihin asioihin tai tapahtumiin ja esimerkiksi kertomuksissa esiintyviä ristiriitaisuuksia esiin

tuodessani olen analysoinut ja tulkinnut nimenomaan tekstiä enkä kirjoittajan kokemusta. Kuten
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Hänninen (1999, 34) toteaa, on aineiston tulkinnassa ja tutkimustulosten esityksessä kuitenkin aina

viime kädessä esillä tutkijan ääni, mikä onkin tärkeää tunnistaa.

Aineistoni kirjoittajat ovat kirjoittaneet elämäntarinansa vastauksena kirjoituspyyntöön.

Kirjoittajien voidaan ajatella jossain määrin erityisiä jo sen vuoksi, että he ovat pyyntöön

vastanneet. Kirjoituspyyntö julkaistiin Invalidiliiton jäsenlehdessä ja sen on näin ollen nähnyt moni

liiton seniorijäsen, mutta yksitoista ihmistä on kokenut aiheelliseksi pyyntöön vastata. Jo

kirjoituspyynnössä (ks. Liite 1) tuotiin esille käsitys tarinoiden merkityksestä niin kirjoittajille

itselleen, kuin niiden lukijoillekin. Aineistoni kirjoituspyynnössä pyydettiin kirjoittamaan voimaa

antavista kokemuksista, mutta kertomuksissa käsitellään kuitenkin paljon nimenomaan vaikeita

aikoja ja rankkojakin elämäntilanteita. Vilkon (1997, 223) mukaan omaelämäkerta onkin

taipuvainen korostamaan elämän synkkiä puolia valoisien sijaan. Tällaisten "surun kautta voittoon"

-tarinoiden avulla kerrotaan kulttuurisesti hyväksyttyä ja arvostettua tarinaa itsestä, johon lukijat

voivat samastua ja saada siitä rohkeutta oman elämänsä kulkemiseen.

”Erityisen mielenkiintoisia ovat tosipohjaiset kertomukset, joissa henkilö kertoo
elämänvaiheistaan tai selviytymisestään elämän vaikeissa tilanteissa. Tällaisista
kertomuksista tulee hyvä mieli, ja ne rohkaisevat kulkemaan edelleen!”
(syntymästään saakka vammainen nainen)

Elämäntarina voidaan nähdä elämänhallinnan välineenä, sillä kertomisen avulla ihminen ikään kuin

katsoo taaksepäin elämäänsä tulkiten mennyttä nykyisyydestä käsin (Vilkko 1997, 18).

Kertomusten avulla ihminen pyrkii sekä ymmärtämään ja hallitsemaan menneisyyttään, että

suuntautuu tulevaisuuteen (Hyvärinen 2006, 1). Ikäihmiset kertovat elämäntarinoissaan siitä, kuinka

nykyisyyteen on päästy, menneiden tapahtumien saadessa merkityksensä jälkikäteen nykyisyydestä

käsin. Suokas (1992, 29) on todennut monen aineistonsa kirjoittajan tiedostaneen kirjoitustilanteen

terapeuttisen luonteen niin pitkälle, että he mainitsevat siitä kirjoituksensa viimeisillä riveillä. Myös

tutkimusaineistoni kertomuksissa kirjoittajat tuovat esille kirjoittamisen merkityksen kirjoittajalle

itselleen.

”Kautta elämäni kirjoittaminen, kaikenlainen sepustus on ollut hyvä purkupaikka
murheilleni tai ilon purkauksille, harmitkin haalistuvat paperilla, kellastuneina
joutavat roskiin.” (lapsuudessa sairauden seurauksena vammautunut nainen)

Elämäntarinaansa kirjoittaessa aineistoni kirjoittajat ovat pitäneet mielessään kertomuksen lukijat ja

kirjoituspyynnön mukaisesti kirjoittaneet omasta elämästään ja sen tapahtumista voimaksi toisille

fyysisesti vammaisille ikäihmisille.



110

”Kirjoitan tämän loruni muille joilla on vaikeaa. Älkää antako periksi, olkaa
elämässä kynsin hampain kiinni ja nauttikaa sen aikaa kun luoja on suonut vaikka
pitääkin olla invaliidi.” (lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

Elettyä elämää taaksepäin katsottaessa saavat elämäntapahtumat merkityksensä osana kokonaisuutta

ja nyt jo ikääntyneet fyysisesti vammaiset ihmiset voivat pääsääntöisesti todeta eläneensä rikasta ja

antoisaa elämää vammaisuudestaan huolimatta.

"Elämäni on ollut paljon rikkaampaa kuin olisin osannut lapsena kuvitellakaan."
(lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)

7.5 Tutkimustulosten sovellettavuus ja jatkotutkimusaiheet

Tässä tutkielmassani olen tarkastellut vammaisuuden ja ikääntymisen suhdetta fyysisesti

vammaisten ikäihmisten elämäntarinoissaan niille antamien merkitysten kautta. Tutkimukseni

avulla olen siis pyrkinyt tuomaan esiin vammaisten ikäihmisten oman äänen ja heidän tapansa

määritellä itseään ikääntyneenä fyysisesti vammaisena ikäihmisenä. Äänen antamisen tavoitteena

oli mahdollistaa vallitsevista määritelmistä poikkeavien tarinoiden kertominen ja uudenlaisten

näkökulmien esiin tuominen (vrt. Hänninen 1999).

Vammaisuuden voidaan sanoa olevan kirjoittajien elämässä siinä määrin merkittävä tekijä, että se

kietoutuu myös ikääntymisen kokemukseen. Aineistoni kirjoittajat määrittelevätkin tulkintani

mukaan itsensä nimenomaan vammaisiksi ikäihmisiksi, jolloin sekä vamma, että ikä koetaan

merkittäviksi tekijöiksi oman identiteetin rakentumisessa. Syntymästään tai lapsuudestaan saakka

fyysisesti vammaisten ihmisten kohdalla ikääntyminen ei aineistoni perusteella vähennä vamman

merkitystä ja sen seurauksia, vaan pikemminkin muuntaa tai jopa lisää niitä. Tämän vuoksi

ikääntyneet vammaiset ihmiset voivat kokea ikäihmisten palvelut itselleen riittämättömiksi ja

toivovat vanhanakin olevansa oikeutettuja vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin. Aineistoni

kertomuksista on luettavissa myös se, että ihmiset voivat olla epätietoisia siitä, minkä lain

perusteella mitäkin palveluita ja etuuksia on mahdollista saada ja ketkä kuuluvat minkäkin lain ja

palveluiden piiriin. Vammaiset ikäihmiset eivät välttämättä tiedä millaisia palveluita heillä olisi

oikeus saada. Lainsäädännön ja esimerkiksi vammaisuuden perusteella annettavien palveluiden

muuttuessa ei ikääntynyt ihminen välttämättä aina edes osaa hakea hänelle kuuluvia palveluita.

Toisaalta moni aineistoni kirjoittajista kertoo, ettei ole apua ja palveluita vielä toistaiseksi tarvinnut.
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Vammaiset ikäihmiset voivatkin luottaa tarvittaessa saavansa sellaisia palveluita, joihin

todellisuudessa eivät ehkä olekaan oikeutettuja. Tämä vammaisten ikäihmisten itsensä määrittely

tukee näkemystä yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen tärkeydestä palveluita ja tukitoimia

järjestettäessä. Esimerkiksi vammaispalvelulain muutoksen avulla pyritään kiinnittämään entistä

enemmän huomiota yksilöllisten palvelusuunnitelmien tekemiseen. Olemassa olevat palvelut,

tukitoimet ja etuudet sekä niihin oikeuttavat kriteerit ovat kuitenkin ainakin saman kunnan alueella

kaikille samat. Tämä vuoksi aineistoni perusteella kehittämiskohteina voitaisiin edelleen nähdä

tiedottamisen ja palveluohjauksen tehostaminen. Ikääntyneiden ihmisten kohdalla myös läheisten

rooli ja merkitys hänen asioidensa hoitamiseen liittyen voivat tulla aiempaa tärkeämmiksi.

Vammaisten ikäihmisten aineistoni kertomuksissa vammaisuudelle antamat määritelmät poikkeavat

niin tutkimuksessa kuin julkisessa keskustelussakin tänä päivänä vallitsevista vammaisuuden

ymmärrystavoista. Nähdäkseni vammaisuutta määritellään yhä enenevässä määrin sosiaalisen

mallin mukaisesti, sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyväksi ilmiöksi. Tällöin vammaisuuden

nähdään olevan seurausta yhteiskunnallisista rakenteista ja asenteista, jotka estävät tai rajoittavat

vammaisen ihmisen mahdollisuuksia. Yhteiskunta ei siis ota riittävässä määrin huomioon

vammaisen ihmisen tarpeita. Aineistoni kertomuksissa ikääntyneet fyysisesti vammaiset ihmiset

kuitenkin määrittelevät vammaisuuttaan sosiaalisen mallin sijaan nimenomaan yksilöllisen eli

lääketieteellisen mallin mukaisesti. Sosiaalisiin suhteisiinkin liittyessään vammaisuus määrittyi

kertomuksissa ennen kaikkea fyysisenä haittana ja erilaisuutena. Tämän näkemyksen huomioiminen

esimerkiksi järjestötyössä on tärkeää, jotta vammaiset ikäihmiset kokevat myös heidän etujaan

ajettavan.

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on huomioitava aineiston luonne ja konteksti, jonka puitteissa se

on tuotettu. Kuten olen tässä luvussa pohdinnassani jo tuonut esiin, on aineistoani ja sen analyysin

tuloksia tulkittava suhteessa sen syntykontekstiin. Aineistoni koostuu elämäntarinoista, jotka

fyysisesti vammaiset ikäihmiset ovat kirjoittaneet vastauksena Invalidiliiton eli oman etujärjestönsä

esittämään kirjoituspyyntöön. Tällöin kenties niiden oletettujen lukijoiden vuoksi kertomuksissa

toiset asiat korostuvat toisten jäädessä vastaavasti taka-alalle. Aineistoni kirjoitetut kertomukset

ovat myös verrattain lyhyitä, jolloin niissä on kerrottu elämäntarina tiivistetysti ja vain tiettyihin

tapahtumiin keskittyen. Tällaisesta aineistosta on tutkimuskysymysteni mukaisesti mahdollista

hahmottaa merkityksellisiksi määritellyt elämäntapahtumat ja vaiheet, mutta kokonaisvaltaisemman

kuvan vammaisten ikäihmisten elämästä saisi laajemman ja kattavamman aineiston avulla.

Esimerkiksi haastatteluin tutkimusaineistoani täydentämällä olisi mahdollista kuulla vammaisten
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ikäihmisten elämästä laajemmin sekä tarkistaa ja tarkentaa tekemiäni tulkintoja. Jatkotutkimuksessa

tämän tutkielmani aineistoa voisi täydentää myös esimerkiksi Suomen polioliiton keräämillä ns.

polioselviytyjien elämäkerroilla, jotka poikkeavat laajuudeltaan ja sisällöltään tämän tutkimuksen

aineistosta. Tällöin olisi mahdollista vertailevan tutkimusotteen avulla tarkastella sitä toistuvatko

noissa elämäkerroissa tutkimusaineistoni määritelmät ja näkemykset esimerkiksi työhön ja perhe-

elämään liittyen.

Tutkielmani aineiston kirjoittajat ovat nimenomaan fyysisesti vammaisia, pääsääntöisesti tuki- ja

liikuntaelinvammaisia ihmisiä, jolloin esimerkiksi vammaisuudelle annetuissa määritelmissä

ymmärrettävästi korostuu vamman aiheuttama fyysinen haitta ja toiminnan rajoitteet.

Vammaisuuden ja ikääntymisen suhteen ymmärtämiseksi jatkotutkimuksissa tulisikin aihetta

tarkastella myös muulla tavoin vammaisten ihmisten näkökulmasta. Harvinaisiin vammaryhmiin

kuuluvat, etenevän sairauden vuoksi vammautuneet tai kehitysvammaiset ihmiset voivat antaa

vammaisuudelle ja ikääntymiselle erilaisia merkityksiä ja siten määritellä vammaisena ikäihmisenä

elämistä tutkimustuloksistani poiketen. Aineistoni luonteen vuoksi tässä tutkimuksessa minun ei ole

myöskään ollut mahdollista huomioida analyysissani sukupuolen merkitystä. Jatkotutkimuksessa

sukupuolen ottaminen mukaan tarkasteluun olisikin ensiarvoisen tärkeää, sillä Roosin (1987)

mukaan naisten ja miesten elämäntarinat eroavat toisistaan ja myös vammaisuuden kokemiseen on

sukupuolella todettu olevan merkitystä (esim. Reinikainen 1999; Wilska-Seemer 2005).

Kaiken kaikkiaan vammaisuuteen kohdistuvassa tutkimuksessa on tarpeen huomioida myös

ikääntyneet vammaiset ihmiset, sillä heidän äänensä kuuleminen ja esiin tuominen voivat avata

uusia käsitteellisiä ja tutkimuksellisia näkökulmia. Elämänkokemuksensa perusteella heille on

kertynyt näkemystä ja tietoa vammaisena ihmisenä elämisestä. Fyysisesti vammaiset ikäihmiset

kertovatkin elämän olleen ennen kaikkea vaiherikasta.

"Ehtoopuolella on elämä ja saa ollakin, vuosipaaluja on paljon takana mitä lie
edessä. Hyvä etten tiedä. Ei aihetta pelkoon. Eipä ollut yksitotista elämää, paletin
kaikki värit käytössä." (lapsena sairauden seurauksena vammautunut nainen)
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Liite 1

Senioreiden kokemukset tarinoiden voimalla näkyviin

Invalidiliiton seniorityöryhmä aloitettiin vuonna 2006. Työryhmän aikaansaama toimenpideohjelma
käytännön toteutuksineen piti sisällään monenlaisia ikääntyneen fyysisesti vammaisen ihmisen
elämään kuuluvia teemoja. Työn edetessä esiin ovat nousseet tarinoiden merkitykset muille
ikäjäsenille. Kirjoittajalle on myös oman tarinansa kirjoittamisella ja siihen liittyvällä
muistelemisella erittäin suuri merkitys. Invalidiliiton MEnnään YHDESSÄ teemavuonna työ
seniorityön osalta tiivistyy pienessä työryhmässä senioritarinoiden keräämiseen.

Keräämme nyt fyysisesti vammaisilta seniorijäseniltämme tarinoita tärkeistä ja merkityksellisistä
elämänjaksoista tai elämäntilanteista. Halutessasi voit kirjoittaa myös koko elämäsi tarinan. Tärkeää
on, että kirjoitat omin sanoin omalla tavallasi juuri sinulle itsellesi tärkeistä vaiheista elämässäsi,
niistä voimaa antavista kokemuksista, joista haluat kirjoittaa ja jakaa voimaksi toisillekin. Tarinaasi
tulee sisältyä näkemyksiäsi myös ikääntyneenä vammaisena ihmisenä elämisestä ja olemisesta
nykyhetkessä, 2000-luvun yhteiskunnassamme. Toivomme, että tarinastasi ilmenee myös ikäsi ja
oletko mies vai nainen. Kirjoitukset pyydämme lähettämään nimettöminä tai halutessasi
nimimerkillä. Tarinoiden kirjoittajien kesken arvotaan i-puodin tuotteita, joten halutessasi laita
nimesi ja yhteystietosi tarinan mukaan.

Tavoitteemme on kerätä seniorijäseniltämme tarinoita ja todellisia kokemuksia eletystä elämästä ja
sen kulmakivistä, iloista ja suruista. Uskomme vahvasti tarinoiden voimaan ja niiden jakamisen
merkityksiin tarinoiden kuulijoille ja lukijoille. Lähde siis matkalle kirjoittamaan sinun tarinaasi.

Tarinoiden pohjalta kootaan julkaisu, ja tarinoita tarjotaan tutkimusaiheeksi. Otteita tarinoista
voidaan esittää erilaisissa tilaisuuksissa voimaksi muille ikääntyneille. Kaikki tarinat käsitellään
luottamuksella ja siten, ettei ketään kirjoittajaa tarinajulkaisussa ja mahdollisessa tutkimuksessa
voida tunnistaa.

Pyydämme kirjoituksia 31.08.2010 mennessä os. *** tai sähköpostilla ***. Lisätietoja tarvitessa
puh ***.

Kiitoksia lämpimästi jo etukäteen sinun tarinastasi!

IT. Invalidityö / Invalidiliitto. Toukokuu 5/2010, 8.


