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Elokuva: HYVÄ VELI (Ville): Kun perheessä on vammainen lapsi (ohjaaja Anna Korhonen) 

 

Villellä on isosisko Viivi ja isoveli Veeti. Ville aloittaa ekaluokan. Veljekset touhuavat ja 

nahistelevat kuten lapset. Ville usein tulkkaa mitä Veeti haluaa sanoa, sillä Veeti on syntynyt 

down lapseksi. Kehitysvammaisen lapsen perheessä on tärkeinä voimavaroina tukihenkilö ja 

vertaisten tapaamiset sekä sisarukset.    

 

 

Vammainen lapsi perheessä (teksti vuodelta 2014) 

 

Vammainen lapsi on lapsi, siinä missä muutkin lapset erityistarpeineen. Kuten YK:n lapsen oikeuksien 

komitea on korostanut, vammaisten lasten rajoitteena ja esteenä ei ole vamma itsessään, vaan erilaisten 

sosiaalisten, asenteellisten ja fyysisten esteiden kokonaisuus, jonka lapset ja heidän perheensä 

jokapäiväisessä elämässään kohtaavat (Lapsiasiavaltuutetun julkaisu 2011).  

 

Suomi on allekirjoittanut YK:n vammaisyleissopimuksen.  Suomen maakohtaisen EU:n tutkimusraportin 

(2013) mukaan Suomessa havaittiin seuraavia puutteita: vammaisille lapsille tarkoitettujen palvelujen ja 

tuen saatavuutta heikentää niihin lainsäädännön monimutkaisuus ja viranomaisten välisen koordinoinnin 

tehottomuus; vammaisille henkilöille tarjottavat palvelut ovat riippuvaisia kunnan palveluntarjonnasta ja 

säädösten soveltamisesta; osalla opettajista ei ole riittävää valmiutta vammaisten lasten opettamiseen; 

tulkkaus-, kuljetus- ja tukipalvelujen riittämättömyys heikentää esteettömyyttä ja osallisuutta sekä 

vaikuttaa lasten osallistumismahdollisuuksiin ja osallisuuteen niin vapaa-ajalla kuin koulussa. 

 

Suomen vammaispolitiikan painopisteenä on varmistaa, että myös vammaisilla, on yhdenvertaiset 

mahdollisuudet elää ja toimia yhteiskunnassa (Vammaispoliittinen ohjelma 2011-2015).  

 

Yksilöllisten tarpeiden mukaan 

 

Jokaisen lapsen ja nuoren yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne tulee ottaa huomioon suunniteltaessa 

hänen palvelujaan ja tukitoimiaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa, jokaisella on oikeus saada ns. 

normaaleja palveluja sekä tarvittaessa lisäksi erityispalveluja. Niinpä jokainen vammainen lapsi on 

esimerkiksi oikeutettu varhaiskasvatuksen ja päivähoidon palveluihin sekä koulunkäyntiin 

asuinpaikkakunnallaan.  

 

Tämä mahdollistetaan tarvittaessa erityisjärjestelyin. Lisätukea saadaan myös vammaispalvelulain ja 

kehitysvammalain perusteella. Lapsen niin tarvitessa, hän voi käydä esimerkiksi erityiskoulussa. Osa 

lapsista ja nuorista asuu nykyisin kokoaikaisesti laitoksessa. Suomessa on tavoitteena, että laitos ei olisi 

kenellekään pysyvä koti.    
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Tuen ja palvelujen kehittäminen 

 

Vammaisen lapsen perheen arki on usein hyvin kuormittunutta ja hyvin haastavaa. Vanhemmat sekä koko 

perhe tarvitsevat konkreettisia tukipalveluja kotiin. Usein myös perheen talous on tiukoilla esimerkiksi kun 

toinen vanhemmista, tai ainoa vanhempi joutuu jäämään pois työelämästä. Omaishoidon tuesta tulisi 

muodostua todellinen vaihtoehto vammaisten lasten perheissä. Parisuhde joutuu erityisen koville, ja 

yksinhuoltajan perheissä arjen kasvatusvastuussa olevan vanhemman oma jaksaminen.  

 

Myös ei-vammaisten sisarusten tarpeet voivat jäädä huomiotta. Ajan riittävyys ja univelat ovat arkea. 

Vertaistuki on tärkeää.  Erityistä ja vaativaa hoitoa tarvitsevan lapsen perheissä on kohonnut riski lapsen 

kaltoinkohtelulle. Muiden ihmisten asenteet voivat aiheuttaa lisäkuormaa.  

 

Perheet hyötyisivät heidän asioistaan vastaavan palveluohjaajan työstä, joka koordinoisi lukuisten 

erilaisten etuuksien ja palvelujen hakemista ja niiden saannista. Vammaisen lapsen ja nuoren 

itsemääräämisoikeus ja osallistuminen oman elämänsä asioihin eivät nykyisin toteudu heidän 

toimintakykyjensä mukaisesti. Aikuistuvalla vammaisella nuorella tulee olla mahdollisuus asua itsenäisesti, 

opiskella ja käydä työssä.  

 

Vammaisia alle 18-vuotiaita lapsia Suomessa (Lapsiasiavaltuutetun julkaisu 2011) 
 

• noin 4000 näkövammaista lasta 

• noin 1000 kuulovammaista lasta 

• noin 10 000 kehitysvammaista lasta 

• noin 10 000 lasta, jolla kielellinen erityisvaikeus, joista puhevammaisia noin 5000 

• liikuntavammaisten lasten määrää on ollut vaikea arvioida.  

 

Osalla lapsista vamma on ollut syntymästä asti, osa on vammautunut erilaisissa onnettomuuksissa. 

Tärkeä palvelu on erilainen sopeutumisvalmennus koko perheelle.  

 
  

Lisätietoa:  
 

- Lapsiasiavaltuutetun julkaisu 2011:10. Hujala Anne (toim.) 2011. Erityistä tukea tarvitseva lapsi on 

ensisijaisesti lapsi. Lapsen oikeudet osaksi vammaispolitiikkaa. 

- Luota mun vahvuuksiin - Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. 20.11.2013. Julkaisijat 

Lastensuojelun Keskusliitto, Lapsiasiavaltuutettu ja Kehitysvammaliitto. 

http://www.lskl.fi/files/2067/Luota_mun_vahvuuksiin_los2013.pdf  

- Vammaispalvelujen käsikirja. www.vammaispalvelujenkasikirja.fi  

- Vammaispoliittinen ohjelma 2011-2015. www.stm.fi 

- Suomen maakohtainen raportti vammaisten lasten tilanteesta Suomessa. EU:n julkaisu 2013. 

http://www.lapsiasia.fi/c/document_library/get_file?folderId=52454&name=DLFE-27757.pdf 

- Kehitysvammaliitto www.kehitysvammaliitto.fi 

- Kehitysvammaisten tukiliitto www.kvtl.fi  

- Vammaisjärjestöjen oppaat, ks. vammaispalvelujen käsikirja -> työvälineet 

- Lapset ja perheet Vammaispalvelujen käsikirjassa http://www.sosiaaliportti.fi/fi-

FI/vammaispalvelujen-kasikirja/lapset-ja-perheet/  

- vertaistuen blogit, esimerkiksi http://leijonaemojenblogi.wordpress.com 

 

Mun perhe -elokuvien asiantuntijahaastatteluissa keskustellaan perheistä, vanhemmuudesta ja kunkin 

elokuvateeman perheen yhteiskunnallisesta asemasta. Dokumenttielokuvien vanhemmat kuvaavat 

omissa haastatteluissaan vanhemmuutta, kasvatusta ja arjen haasteita.  

 

Tekstin laatija: Sirkka Rousu.  

 

Tausta-aineistoa vammaisen lapsen perheen näkökulmasta on tuottanut opiskelija Katri Lahdensalo 

(Metropolia AMK). 
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