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Tiivistelmä: 

Maisterintutkielma käsittelee myönteisen erityiskohtelun politiikkaa Helsingissä. Tutkielmassa kysytään, 

millaisia merkityksiä myönteinen erityiskohtelu saa kaupungin poliittisten toimijoiden sekä myönteistä 

erityiskohtelua kehittäneiden ja tutkineiden tahojen tulkinnoissa. Kyseessä on tulkitseva politiikka-analyysi, 

jossa tavoitteena on määritellä poliittisen prosessin keskeiset toimijat ja ymmärtää politiikan merkitystä 

toimijoiden tekemien tulkintojen kautta. 

Menetelmänä toimii diskurssianalyysi, jonka keinoin tutkielmassa havainnoidaan sekä myönteisen 

erityiskohtelun ympärille muodostuvia merkityskamppailuja että jaettuja tulkintoja myönteisestä 

erityiskohtelusta Helsingissä. Jaetut tulkinnat ovat vakiintuneita merkityksiä eli tarinalinjoja, jotka hallitsevat 

sitä, millaisia tulkintoja politiikasta pääsee muodostumaan ja millaisin argumentein ja mistä toimija-asemista 

keskusteluun on mahdollista osallistua. Taustaoletuksena on, että vaikka eri toimijat usein pyrkivät 

määrittämään politiikan keskeisiä käsitteitä omiin tavoitteisiinsa sopivasti, mistä muodostuu 

merkityskamppailuja, täytyy yleensä taustalla olla myös jaettuja käsityksiä politiikan luonteesta, jotta 

keskustelu on mahdollista. Tutkielman aineistona on Helsingin päätöksentekoelinten asiakirjoja sekä 

valikoituja tutkimuksia, joilla on osansa toimijoiden tulkintojen muodostumisessa. 

Tutkielmassa havaitaan, että aineistossa käydään merkityskamppailua siihen liittyen, voiko myönteisen 

erityiskohtelun Helsingissä sanoa perustuvan tutkimukselle. Valtaosa toimijoista tulkitsee, että Helsingin 

harjoittama myönteinen erityiskohtelu pohjaa tutkitulle tiedolle. Tarinalinjoja tarkastellessa esiin nousee, että 

Helsingissä myönteinen erityiskohtelu merkitsee lähestulkoon poikkeuksetta kaupunginosien tasa-arvoa 

edistävää ja segregaatiota ehkäisevää politiikkaa. Tarinalinjan ulkopuolelle jää muun muassa ajatus siitä, 

että myönteisen erityiskohtelun tavoitteena olisi auttaa tiettyjä heikommassa asemassa olevia ryhmiä.  

Havainto tarinalinjasta on kiinnostava, sillä myönteinen erityiskohtelu usein ymmärretään juuri tukitoimina 

heikommin pärjääville ryhmille maantieteellisen alueen sijasta. Tämä määritelmä esiintyy niin kotimaisessa 

kirjallisuudessa kuin kansainvälisissä esimerkeissä. Vaikka esimerkkejä alueellisesta lähestymistavasta 

löytyy myös muista maista, niissä se saattaa johtua esimerkiksi perustuslaillisista syistä. Helsingissä 

tarinalinjaksi muodostunut tulkinta asuinalueiden, ei asukkaiden väliseen tasa-arvoon pyrkivästä politiikasta 

vaikuttaisi kuitenkin olevan ensisijaisesti poliittinen valinta. Tämä herättää kysymyksen siitä, käytetäänkö 

Helsingissä alueellista lähestymistapaa sen takia, että se on mahdollista, vai sen takia, että se on helppoa.  
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1 Johdanto 

Mahdollisuuksien tasa-arvo on tavoite, johon pyritään poliittisen kentän monilta eri 

puolelta. Se, kuinka mahdollisuuksien tasa-arvo määritetään, sekä ajatus siitä, kuinka se 

voidaan saavuttaa, vaihtelee eri toimijoiden välillä. Myönteinen erityiskohtelu on yksi 

keino, jota on kehitetty edistämään mahdollisuuksien tasa-arvoa yhteiskunnassa. 

Suomen laki mahdollistaa myönteisen erityiskohtelun käytön tietyissä tilanteissa 

(Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 9§) ja oikeuskäytäntö vaikuttaisi puoltavan esimerkiksi 

kuntien tähän mennessä toteuttamia positiivisen erityiskohtelun toimia (ks. esimeriksi 

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 02588/19/2299). Termille on vaikea löytää 

yksiselitteistä määritelmää, mutta tyypillisimmin se viittaa erityiseen tukeen jotakin 

sellaista tahoa kohtaan, oli se sitten ryhmä, alue tai yksilö, joka kärsii huono-osaisuudesta 

ja jota halutaan auttaa pärjäämään paremmin. Myönteistä erityiskohtelua esiintyy eri 

puolilla maailmaa. Sen juuret ovat distributiivisen oikeudenmukaisuuden tavoittelussa, 

mutta sen syyt vaihtelevat.  

Suomessa myönteinen erityiskohtelu tunnetaan hyvin esimerkiksi naisten ja miesten tasa-

arvon välineenä. Tästä käytännön esimerkki on sukupuolikiintiöt, joita Suomessa 

sovelletaan niin kunnallisissa kuin valtiollisissakin toimielimissä. Sukupuolikiintiöiden 

tavoitteena on varmistaa sukupuolten tasainen edustus päättävissä elimissä – erityisesti 

se, että sukupuoli ei asetu esteeksi päättäviin elimiin pääsemisessä. 

Myönteinen erityiskohtelu saa erilaisia muotoja eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa se liittyy usein rodulliseen tasa-arvoon ja sen tavoitteena on korjata 

historiallisista vääryyksistä aiheutunutta nykypäivän epätasa-arvoa eri väestöryhmien 

välillä. Se voi myös keskittyä pelkkään huono-osaisuuden korjaamiseen, tai syrjinnän 

ehkäisemiseen tai vaikutusten minimoimiseen. Usein myönteinen erityiskohtelu 

kohdistuu vähemmistöön, mutta ei aina. Esimerkiksi Aasian maista löytyy esimerkkejä, 

joissa myönteistä erityiskohtelua kohdistetaan etniseen enemmistöön. Tämä tutkielma 

tarkastelee, kuinka myönteinen erityiskohtelu asettuu suomalaiseen kontekstiin ja 

millaisia muotoja se täällä ottaa. Politiikalla on monta nimeä niin suomeksi kuin 

muillakin kielillä, mutta se tuntuu siitä huolimatta säilyttävän jonkin yhteisen ytimen, 

joka mahdollistaa hyvinkin erilaisten käytäntöjen kokoamisen saman käsitteen alle. 
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Tutkielma keskittyy myönteiseen erityiskohteluun erityisesti yhdenvertaisuuden 

kannalta. Tasa-arvon käsite viittaa Suomessa yleensä miesten ja naisten tasa-arvoon, 

yhdenvertaisuus sen sijaan muihin perustuslain määrittämiin syrjintäkiellon perusteisiin, 

joihin kuuluvat muun muassa alkuperä, kieli ja esimerkiksi ikä (Laki naisten ja miesten 

välisestä tasa-arvosta 1986/609; Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014). Näihin kuuluu myös 

vammaisuus, mutta tässä tutkielmassa erityisesti sukupuolen tai vammaisuuden 

perusteella tehtävä myönteinen erityiskohtelu rajautuu tarkastelun ulkopuolelle. 

Tutkielma siis keskittyy myönteiseen erityiskohteluun, joka pyrkii ehkäisemään 

sosioekonomiseen asemaan perustuvaa huono-osaisuutta Helsingissä.  

Tutkielman tavoitteena on kuvata, mitä myönteinen erityiskohtelu merkitsee juuri 

Helsingissä. Aihetta lähestytään tulkitsevan politiikka-analyysin kautta. Tulkitsevassa 

politiikka-analyysissa huomio kiinnittyy politiikan merkityksiin esimerkiksi sen 

vaikutusten sijasta. Tarkastelun kohteeksi on valikoitunut Helsinki, sillä Helsingillä on 

Suomen kaupungeista pisin historia myönteisen erityiskohtelun politiikan 

hyödyntämisessä palveluissaan ja toimialoilla. Myönteinen erityiskohtelu rantautui 

Helsinkiin 1990-luvun loppupuolella ja siitä lähtien sitä on harjoitettu Helsingin eri 

virastoissa (Mäki, Harjunen ja Vilkamaa 2020). 

Myönteisen erityiskohtelun politiikka on Helsingissä vielä jossain määrin marginaalissa, 

vaikka sitä on harjoitettu yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Politiikan historia ulottuu 

Helsingissä 1990-luvun loppupuolelle. Tällöin ensimmäistä kertaa kaupungissa alettiin 

jakaa rahaa kohdennettua, silloiselta nimeltään positiivisen diskriminaation rahoitusta 

syrjinnän ehkäisemiseksi. Ensimmäiset toimia, joita tuoreessa kirjallisuudessa 

luokitellaan myönteisen erityiskohtelun toimiksi Helsingissä, olivat muun muassa 

Lähiöprojekti -hanke, joka alkoi vuonna 1996 sekä EU-rahoitteinen Urban II – hanke 

vuosina 2001–2007 (Mäki, Harjunen ja Vilkamaa 2020), jotka keskittyivät 

kaupunginosien välisten hyvinvointierojen tasoittamiseen. Politiikan Suomen mittapuulla 

pitkästä historiasta huolimatta käytetyt rahasummat eivät tänä päivänä ole suuria. 

Esimerkiksi vuonna 2020 Helsingin kouluille myönteisen erityiskohtelun nimissä jaettu 

rahasumma oli 2,53 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin prosenttia koko perusopetuksen 

budjettirahoituksesta (Helsingin kaupungin arviointikertomus 2020). Myönteistä 

erityiskohtelua ei myöskään systemaattisesti harjoiteta eri suomalaiskaupungeissa. Tällä 

hetkellä olisi vaikeaa tehdä esimerkiksi vertailevaa tutkimusta suurten 
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suomalaiskaupunkien myönteisen erityiskohtelun toimista, sillä tätä politiikkaa ei 

(ainakaan selkeästi nimettynä) esiinny kaikissa niistä. 

Tämä tutkielma ei keskity oikeuttamaan myönteistä erityiskohtelua. Taustaoletuksena on, 

että myönteinen erityiskohtelu on Suomessa laillista ja tietyissä tilanteissa oikeutettua – 

mielenkiinnon kohteena onkin, että minkälaisia merkityksiä myönteinen erityiskohtelu 

siinä saa.  

Koska myönteinen erityiskohtelu on monimerkityksellinen käsite, jonka merkitys 

vaihtelee kontekstista riippuen, tutkielma pyrkii selvittämään, mitä se merkitsee juuri 

Helsingissä. Tutkielman tavoitteena on lisätä paikallista ymmärrystä tästä politiikasta. 

Myönteisen erityiskohtelun mahdollisesti valtavirtaistuessa on tärkeää kiinnittää 

huomiota siihen, mitä politiikka todella merkitsee. Koska yhtä ”oikeaa” vastausta 

kysymykseen ei ole, tutkielmassa on päätetty lähestyä kysymystä tulkitsevan politiikka-

analyysin kautta.  

Tulkitseva politiikka-analyysi on politiikan tutkimuksen lähestymistapa, jossa 

kiinnitetään huomio toimijoiden tekemiin tulkintoihin politiikasta. Tulkitseva politiikka-

analyysi ei ole itsessään menetelmä, vaan sen yhteydessä voi soveltaa erilaisia laadullisia 

menetelmiä, kuten diskurssianalyysia tai esimerkiksi narratiivista analyysia. Tulkitsevan 

politiikka-analyysin keskiössä on kuitenkin tyypillisesti se, että tunnistetaan 

politiikkaprosessin kannalta keskeisiä toimijoita ja tarkastellaan heidän tulkintojaan 

politiikasta – siis sitä, millaisia merkityksiä he liittävät kyseiseen politiikkaan, ja kuinka 

nämä merkitykset muokkaavat instituutioita sekä ihmisten toimintaa. Huomio kiinnittyy 

usein jonkin asian politisoitumisen hetkeen, siitä muodostuviin merkityskamppailuihin ja 

lopulta vakiintuviin tulkintoihin (Häikiö ja Leino 2014, 10). Toisaalta huomiota voidaan 

myös kiinnittää myös merkityskamppailujen taustalla oleviin jaettuihin tulkintoihin, siis 

sellaisiin taustaoletuksiin, joita toimijoiden täytyy jakaa voidakseen edes osallistua 

samaan keskusteluun (Mikola ja Häikiö 2014, 66). 

Tämä tutkielma pyrkii havainnoimaan molempia Helsingin myönteisen erityiskohtelun 

kontekstissa. Menetelmänä toimii diskurssianalyysi, jonka avulla tarkastellaan 

myönteisen erityiskohtelun ympärille muodostuvia merkityskamppailuita ja jaettuja 

tulkintoja. Tutkielma soveltaa sekä Ernesto Laclaun ja Chantal Mouffen (1985) 

diskurssiteorialle pohjaavaa post-strukturalistisen diskurssianalyysin, että Maarten A. 

Hajerin (1995) argumentatiivisen diskurssianalyysin käsitteitä. Post-strukturalistisen 
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diskurssianalyysin käsitteitä käytetään havainnoimaan myönteisen erityiskohtelun 

ympärille muodostuvia merkityskamppailuita. Tämän tavoitteena on havainnollistaa, 

kuinka toimijat tekevät tulkinnoillaan eroa toisiinsa ja pyrkivät määrittelemään 

myönteistä erityiskohtelua omiin tavoitteisiinsa sopivasti.  

Tutkielma ei kuitenkaan jättäydy pelkästään merkityskamppailujen tarkastelemisen 

tasolle, vaan tavoitteena on selvittää, millaisia jaettuja tulkintoja politiikan luonteesta 

toimijat tekevät. Jaetut tulkinnat muodostavat tarinalinjoja (Hajer, 1995). Jaetut tulkinnat 

ovat tiettyjä taustaoletuksia, joita toimijat merkityskamppailuista huolimatta jakavat. 

Niiden havainnoiminen on tärkeää, sillä ne mahdollistavat yhteiseen keskusteluun 

osallistumisen, mutta myös sulkevat tulkintoja ulkopuolelleen ja määrittävät sen, 

millaisilla argumenteilla ja ymmärryksellä asian luonteesta voi keskusteluun edes 

osallistua. Tarinalinjan havainnoimiseen sovelletaan argumentatiivista 

diskurssianalyysiä, mikä myös toimii tutkielman pääasiallisena menetelmänä. 

Tulkitsevassa politiikka-analyysissa keskitytään tyypillisesti tietyn politiikkaprosessin 

tarkasteluun. Helsingin kaupunginvaltuuston sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä jätti 

elokuussa 2019 ryhmäaloitteen Helsingin laajennettava myönteisen erityiskohtelun 

rahoitusta (HEL 2019-009097), jossa ehdotetaan myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 

laajentamista uusille toimialoille Helsingissä. Tutkielma keskittyy tarkastelemaan tästä 

käynnistynyttä keskustelua Helsingin päätöksentekoelimissä, joka kulminoitui 

alkuvuodesta 2020 Helsingin kaupunginvaltuustossa käytyyn keskusteluun myönteisen 

erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta. Tutkielman aineisto muodostuu tämän 

politiikkaprosessin ympärille. Siihen kuuluu edellä mainittu valtuustoaloite, Helsingin 

sosiaali- ja terveyslautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, 

kaupunkiympäristölautakunnan sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot, 

Helsingin kaupunginhallituksen päätös 22/2020 sekä Helsingin kaupunginvaltuuston 

keskustelupöytäkirja 2/2020 (§ 20, 8–56), jossa kaupunginvaltuusto keskustelee 

myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta uusille toimialoille Helsingissä. 

Koska tulkitsevan politiikka-analyysin keskiössä on eri toimijoiden tekemät tulkinnat 

politiikasta, on tulkitsevalle politiikka-analyysille tyypillistä, että myös aineistoa kerätään 

erilaisista paikoista ja lähteistä. Tutkija voi esimerkiksi yhdistellä aineistoa 

päätöksentekoon liittyvistä asiakirjoista, haastatteluista tai vaikka sosiaalisesta mediasta. 

Helsingin myönteisen erityiskohtelun politiikassa on kuitenkin tunnistettavissa 
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toisenlainen toimijajoukko – tutkijat, jotka ovat joko osallistuneet myönteisen 

erityiskohtelun rahoituksen kehittämiseen Helsingissä tai politiikan tuloksellisuuden 

arviointiin. Aineistoon on tästä syystä otettu mukaan myös valikoituja 

tutkimusartikkeleita kahdella eri perusteella: joko niillä on ollut keskeinen rooli Helsingin 

myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kehittämisessä, tai sitten niihin viitataan 

aineistona toimivissa valtuustokeskustelussa tai päätöksentekoelinten lausunnoissa. 

Tutkielma ei siis havainnoi pelkästään poliittisten toimijoiden tulkintoja myönteisestä 

erityiskohtelusta, vaan myös aihetta käsittelevissä tutkimuksissa muodostuvia tulkintoja. 

Tutkielman toisessa luvussa käydään läpi myönteistä erityiskohtelua käsitteellisellä 

tasolla. Luvussa tutustutaan määritelmiin, joita löytyy muun muassa laista ja 

tutkimuskirjallisuudesta ja havaitaan, että vaikka määritelmä vaihtelevat, usein niissä 

esiintyy tiettyjä samoja perustekijöitä. Tämä on olennaista analyysin kannalta, sillä näitä 

määritelmiä voidaan verrata niihin tulkintoihin, jotka aineistosta nousevat esiin. 

Tutkielman kontekstin ulkopuoliset määritelmät antavat viitettä siitä, mitä kaikkea muuta 

kuin aineistosta esiin nousevia määritelmiä myönteinen erityiskohtelu voisi merkitä. 

Tämä havainnollistaa sitä, kuinka kontekstisidonnaisia tarinalinjat ovat.  

Tutkielman kolmas luku käsittää teoriaosuuden. Luvussa käydään läpi tulkitsevaa 

politiikka-analyysia, post-strukturalistista ja argumentatiivista diskurssiteoriaa sekä 

näyttöön perustuvan politiikan teoriaa. Tämä luku kattaa niin tutkielman teoreettisen 

viitekehyksen kuin menetelmänkin, sillä teoriaa ja menetelmää ei ole tämän tutkielman 

puitteissa tarkoituksenmukaista erottaa toisistaan. Diskurssianalyysia menetelmänä ei 

yleensä kohdella teoreettisesta pohjastaan erillisenä. Diskurssianalyysi ei edes 

varsinaisesti ole menetelmä, ainakaan samassa mielessä kuin vaikka laadullinen 

sisällönanalyysi – eri diskurssianalyysin muodot ovat jo itsessään teoreettisia ja 

metodologisia kokonaisuuksia (Jorgensen ja Phillips 2002, 3–4). Myös aineiston 

valintaperusteet tulevat teoriasta, näin ollen aineisto käydään läpi samassa luvussa.  

Neljännessä luvussa toteutetaan itse analyysi, joka on jaoteltu alalukuihin kolmen eri 

tutkimuskysymyksen perusteella. Tutkimuskysymykset, joihin analyysiosiossa vastataan, 

ovat seuraavat: 

1. Minkälaisia merkityskamppailuja myönteisen erityiskohtelun politiikasta käydään 

Helsingissä edustuksellisen politiikan tasolla? 
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2. Minkälaisia tarinalinjoja eli jaettuja tulkintoja esiintyy toimijoiden myönteisen 

erityiskohtelun politiikkaa koskevassa puheessa?  

3. Mitä jää tarinalinjojen ulkopuolelle? 

Viidennessä luvussa käydään keskustelua analyysin tuloksista ja siitä, mitä ne voivat 

merkitä. Viimeinen luku kiteyttää tutkielman analyysin ja siinä pohditaan, mitä 

aineistosta havaittu tarinalinja merkitsee myönteiselle erityiskohtelulle Helsingissä ja 

Suomessa. Luvussa keskustellaan myös tutkimusasetelman rajoitteista ja ideoista aiheen 

mahdollista myöhempää tutkimusta varten.  
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2 Myönteinen erityiskohtelu  

9 § Positiivinen erityiskohtelu 

Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen 

yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai 

poistaminen, ei ole syrjintää. 

- Yhdenvertaisuuslaki 

 

Myönteisen erityiskohtelun käsite ei ole yksiselitteinen eikä sen merkityksestä ole 

olemassa täydellistä konsensusta. Ilmiöllä on monta nimeä, joista nykyään Suomessa 

yleisimmin käytettyjä ovat positiivinen erityiskohtelu ja myönteinen erityiskohtelu. 

Molemmat mielletään yleisesti neutraaleiksi nimiksi. Näiden lisäksi joskus puhutaan 

myös positiivisesta diskriminaatiosta, positiivisesta syrjinnästä tai käänteisestä 

syrjinnästä, joita kuitenkin nykyään usein vältetään niiden sisällöllisen 

epäjohdonmukaisuuden tai harhaanjohtavuuden sekä negatiivisen konnotaation vuoksi 

(ks. esim. yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2021; Nieminen, 2019). Suomessa on aiemmin 

usein käytetty termiä positiivinen diskriminaatio, mutta nykyään useammin puhutaan 

positiivisesta erityiskohtelusta tai myönteisestä erityiskohtelusta. Tässä tutkielmassa 

politiikasta käytetään pääasiallisesti nimeä myönteinen erityiskohtelu, sillä nimitys 

vaikuttaa olevan vakiintumassa ja se myös esiintyy säännöllisesti tutkielman aineistossa. 

Myös termi positiivinen diskriminaatio saattaa esiintyä joissain osissa tutkielmaa, sillä 

Helsingin myönteisen erityiskohtelun rahoitusmallin nimi on aiemmin ollut positiivisen 

diskriminaation rahoitus, mikä usein edelleen lyhennetään PD-rahaksi. Kuitenkin on 

havaittavissa siirtymistä pois tällaisesta kielenkäytöstä ja Helsinkikin usein nykyään 

puhuu myönteisen erityiskohtelun rahoituksesta. Vanha nimitys saattaa kuitenkin tulla 

tutkielman aineistossa eri toimijoiden käyttämänä esiin.  

 

Englannin kielessä yleisimmin käytetyt termit ovat Yhdysvalloista lähtöisin oleva 

affirmative action ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta ainakin Euroopan unionin käyttöön 

levinnyt positive action. Näiden lisäksi ympäri maailman tavataan ainakin termejä kuten 

preferential policies, reservations, compensatory or distributive justice, employment 

equity ja preferential treatment, joilla on viitattu samantapaiseen politiikkaan. Keinot tai 

toimien oikeutus eivät ole kaikissa tapauksissa samoja ja joissain tapauksissa eri termejä 

käytetään tarkoituksenmukaisesti ilmaisemaan hienovaraisia eroja politiikan 

painotuksessa. (Dietrich 2013; UN Economic and Social Council 2002 kohta, 1.).  
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Edellä listatut termit viittaavat siis pääosin samaan asiaan, mutta positiivisen 

erityiskohtelun määritelmä on koko olemassaolonsa ajan ollut kiistanalainen. Myös eri 

maiden lainsäädäntö määrittää positiivista erityiskohtelua eri tavoin. Yhdenvertaisuuslain 

3 luvun positiivista erityiskohtelua koskeva pykälä 9 kuuluu seuraavasti: Sellainen 

oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen 

yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai 

poistaminen, ei ole syrjintää. Yhdenvertaisuuslaki siis jättää hyvin avoimeksi sen, mitä 

positiivinen erityiskohtelu voi tarkoittaa. Positiivista erityiskohtelua on poliittisessa ja 

tutkimuskirjallisuudessa määritelty myös muun muassa seuraavin tavoin: 

 

”Positiivinen erityiskohtelu on johdonmukainen ja luonteeltaan väliaikainen 

toimenpidekokonaisuus, jonka tavoitteena on korjata jonkun tietyn kohderyhmän 

tilannetta koskien yhtä tai useampaa tekijää ryhmän sosiaalisessa asemassa tosiasiallisen 

tasa-arvon saavuttamiseksi” (UN Economic and Social Council 2002, kohta 6.).   

 

“Positiivinen erityiskohtelu muodostuu oikeasuhtaisista toimista, joiden tarkoituksena on 

saavuttaa täysi ja tosiasiallinen tasa-arvo käytännössä sellaisten ryhmien jäsenille, jotka 

ovat joko sosiaalisesti tai taloudellisesti huono-osaisia, tai muuten kärsivät menneen tai 

nykyisen syrjinnän tai huono-osaisuuden seurauksista” (Euroopan komissio 2009, 24). 

 

“Positiivisen erityiskohtelun toimintaohjelmille on yhteistä ajatus siitä, että hallinnon 

väliainaisuus toimet ovat tarpeellisia tiettyjen kohderyhmien sosiaalisten, taloudellisten, 

koulutuksellisten ja hallinnollisten olosuhteiden korjaamiseksi, jotta nämä ryhmät voivat 

saavuttaa tosiasiallisen tasa-arvon yhteiskunnan muiden ryhmien kanssa” (Dietrich 

2013). 

 

Yleisimmin määritelmissä siis esiintyvät ainakin tosiasiallinen tasa-arvo, toimien 

oikeasuhtaisuus ja väliaikaisuus sekä ennalta määritelty kohderyhmä, jonka asema 

yhteiskunnassa on yhteiskunnan keskivertoa heikompi.   

 

2.2 Myönteinen erityiskohtelu Suomessa   

Suomen laki erottelee tasa-arvon ja yhdenvartaisuuden käsitteet. Myönteinen 

erityiskohtelu liittyy olennaisesti juuri tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteisiin, sillä 
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se on ensisijaisesti toimi näiden edistämiseksi. Tasa-arvon käsitteellä viitataan Suomen 

lain kontekstissa sukupuolten väliseen tasa-arvoon, käsite yhdenvertaisuus sen sijaan 

kattaa muut perustuslaissa kielletyt syrjintäperusteet, joita ovat ikä, alkuperä, 

kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, 

ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen 

suuntautuminen ja muut henkilöön liittyvät syyt (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 §8). 

Myönteistä erityiskohtelun tarkoituksena on sekä tasa-arvolain (Laki naisten ja miesten 

tasa-arvosta 8.8.1986/609, 9§ 4 kohta) että yhdenvertaisuuslain (1325/2014, 9§) mukaan 

tosiasiallisen tasa-arvon edistäminen, minkä lisäksi yhdenvertaisuuslaissa mainitaan 

myönteisen erityiskohtelun perusteeksi myös syrjinnän ehkäiseminen.  

Myönteinen erityiskohtelu voi tarkoittaa esimerkiksi sukupuolikiintiöitä tai vammaisille 

ihmisille suunnattuja kohtuullisia mukautuksia. Myös esimerkiksi korkeakoulujen 

opiskelijavalinnoissa käytössä olevat kiintiöt ruotsinkielisille opiskelijoille voidaan 

tulkita myönteisen erityiskohtelun muodoksi – tulkinta ei kuitenkaan ole täysin 

yksiselitteinen, sillä kuten aiemmassa luvussa todettiin, tyypillisesti myönteinen 

erityiskohtelu viittaa toimiin, jotka kohdistuvat keskimääräistä heikommin pärjääviin 

ryhmiin.  

Se, kuinka myönteistä erityiskohtelua ymmärretään käsitteellisellä tasolla, voi erota 

käytännön tulkinnoista. Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilta löytyvä esittely 

aiheeseen on yksi esimerkki, jonka avulla voi havainnollistaa sitä, kuinka myönteistä 

erityiskohtelua Suomessa käsitteellisellä tasolla tulkitaan. Yhdenvertaisuusvaltuutetun 

verkkosivuilla kerrotaan, että myönteinen erityiskohtelu ei tarkoita syrjintää, vaan että 

kyse on ”tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi tarpeellisista 

erityistoimenpiteistä, joilla parannetaan tiettyyn ryhmään kuuluvien henkilöiden asemaa 

ja olosuhteita” (Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2021). Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan 

myönteinen erityskohtelu voi olla oikeutettua syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisyssä, 

esimerkiksi erityisesti syrjinnälle alttiin ryhmän kohdalla. Syrjinnän kohteeksi 

joutuminen ei kuitenkaan ole ainoa tilanne, jolloin positiivinen erityiskohtelun 

kohdistaminen johonkin ryhmään on sallittua. Aina ei tarvitse olla kyse siitä johtuvien 

haittojen ehkäisystä tai lievittämisestä, vaan myönteisellä erityiskohtelulla voidaan myös 

kohdentaa tukea yhteiskunnassa muutoin heikommassa asemassa oleville, eikä sen 

tarvitse osoittaa johtuvan syrjinnästä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan koska 

yhteiskunnassa heikompaan asemaan joudutaan usein erityisesti jonkun kielletyn 
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syrjintäperusteen – esimerkiksi alkuperän, vammaisuuden tai seksuaalisen 

suuntautumisen – perusteella, on tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamiseksi perusteltua 

huomioida tällaisten ryhmien erityistarpeita. Heikompi asema johtuu 

yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan tyypillisesti yhteiskunnan rakenteista ja niihin 

pesiytyneistä ennakkoluuloista, näin ollen myönteinen erityiskohtelu on yksi mahdollinen 

tapa, jolla yhteiskunta voi yrittää tällaista rakenteellista epätasa-arvoa korjata 

(Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2021). 

Liisa Nieminen (2019, 591–592) kirjoittaa myönteisen erityiskohtelun voivan merkitä 

poikkeusta muodolliseen yhdenvertaisuuteen, poikkeusta syrjinnän kieltoon tai keinoa 

hyvittää aiempi syrjintä sitä kokeneelle ryhmälle. Suomen malli Niemisen mukaan 

yhdistelee osia kaikista kolmesta, mutta ne eivät täysin riitä kuvaamaan sitä. Suomen 

yhdenvertaisuuslaki keskittyy yksilön oikeuksiin olla tulematta syrjityksi, mutta 

myönteisen erityiskohtelun lähtökohtana on ryhmä, ja tavoitteena on usein juuri ryhmän 

aseman parantaminen. Nieminen nostaa esimerkiksi vähemmistökielien puhujien kiintiöt 

tiettyjen alojen koulutuksissa, mitkä saattavat yksilötasolla vaikuttaa syrjiviltä valtakielen 

edustajien näkökulmasta, mutta joilla voidaan myös vahvistaa vähemmistökielten asemaa 

ja näin ollen parantaa niiden puhujien tilannetta ja edistää tosiasiallista tasa-arvoa 

yhteiskunnassa, kun esimerkiksi opetuksen tai palvelujen saanti omalla äidinkielellä 

helpottuu. Suomessa esimerkkejä tästä löytyy saamen kielen suhteen (Nieminen 2019, 

596). 
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3 Teoreettinen viitekehys  

3.1 Tulkitseva politiikka-analyysi 

Tulkitseva politiikka-analyysi on tapa lähestyä politiikan tutkimusta, jossa keskiöön 

nousevat merkitykset ja merkityskamppailut sekä tapa, jolla nämä muokkaavat 

instituutioita ja ihmisten toimintaa (Bevir ja Rhodes 2004, 130). Tulkitsevaa politiikka-

analyysia tehdessä ollaan tyypillisimmin kiinnostuneita siitä, kuinka ja mitä asioita 

tulkitaan yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi, millä tavalla ja millaisia merkityskamppailuja 

sen seurauksena syntyy, ja miten lopulta jotkin tulkinnat vakiintuvat ylitse toisten. 

Merkityksiä tarkasteltaessa on huomioitava, että ne eivät ole vain yksilöiden tai 

yksittäisten toimijoiden tulkintoja, vaan ne myös osaltaan muokkaavat ja jopa luovat 

ilmiöitä (Häikiö ja Leino 2014, 10; Wagenaar 2011, 3). Tulkitseva politiikka-analyysi on 

monitieteinen tutkimussuuntaus, joka yleensä oman tutkimuskohteensa lisäksi liittyy 

myös ”hallinnan, politiikkaverkostojen, instituutioiden, yhteiskunnallisten liikkeiden ja 

poliittisen päätöksenteon tutkimukseen” (Häikiö ja Leino 2014, 11). Tulkitsevaa 

politiikka-analyysia voi pitää soveltavana tutkimusalana, se ei edellytä sitoutumista 

tiettyyn yksittäiseen oppialaan tai teoriasuuntaukseen, ja tulkitsevan politiikka-analyysin 

piirissä erilaisten, epäortodoksistenkin teoretisointien ja tutkimustapojen käyttöön on 

yleensä suhtauduttu mahdollisuutena (Häikiö ja Leino 2014, 16). Keskeistä tulkitsevalle 

politiikka-analyysille on valitusta menetelmästä riippumatta tunnistaa ne toimijat, jotka 

ovat relevantteja jonkin politiikan merkityksen muodostumisessa ja heidän tekemänsä 

tulkinnat politiikasta.   

Tulkitsevassa politiikka-analyysissa politiikkaa ei nähdä täydellisen rationaalisena, 

suunnitelmallisena ja koherenttina tapana puuttua todellisiin sosiaalisiin ongelmiin. Sen 

sijaan tulkitseva politiikka-analyysi nojaa jälkipositivistiseen käsitykseen siitä, että 

politiikan merkitys on harvoin yksiselitteistä. Merkitykset vaihtelevat ajasta, paikasta ja 

tulkitsevasta tahosta riippuen ja joskus – jopa usein – ne ovat keskenään ristiriitaisia. 

Tulkitsevaa politiikka-analyysia voidaan käyttää tunnistamaan kysymyksiä, jotka 

saattavat jäädä muissa lähestymistavoissa huomiotta. Tulkitseva politiikka-analyysi voi 

esimerkiksi tarkastella, kuinka erilaiset tulkinnat vaikuttavat siihen, miten jotain 

politiikkaa ymmärretään ja millaisia seurauksia tällä on sille politiikalle. Sen keinoin 

voidaan tunnistaa esimerkiksi paikallisia näkökulmia, elettyjä kokemuksia ja vallan 
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muotoja, jotka eivät muunlaisessa tutkimuksessa välttämättä tulisi esiin (Dwommer, 

Hulst ja Yanow 2015, s. 69). 

Tulkitsevan politiikka-analyysin keskiössä on merkitysten havainnoiminen. Henrik 

Wagenaar (2011, 40-41) erittelee kolme erilaista merkitystyyppiä, joihin tulkitseva 

politiikka-analyysi voi keskittyä. Nämä ovat hermeneuttinen, dialoginen ja diskursiivinen 

merkitys. Hermeneuttinen merkitys viittaa tapaan, jolla yksittäiset toimijat liikehtivät 

tietyn ymmärryksen puitteissa. Hermeneuttisten merkitysten tutkijan tehtävänä on selittää 

yksittäisten toimijoiden toimia tietyn tulkinnan valossa tai kuinka nämä asemoivat itsensä 

tulkintaan nähden. Diskursiivinen merkitys taas viittaa tapoihin, joilla kieli ja käytännöt 

muokkaavat merkityksiä usein jopa toimijoiden huomaamatta. Tämä usein määrittää sen, 

mikä nähdään mahdollisena tai hyväksyttävänä ja rajaa joitain konsepteja 

hyväksyttävyyden ulkopuolelle. Diskursiivisten merkitysten tutkijan tavoitteena on 

ymmärtää, miten diskurssit rajoittavat ja mahdollistavat, usein yllättävillä tai vaikeasti 

havaittavilla tavoilla, toimijoiden toimintaa. Dialoginen merkitys puolestaan viittaa 

merkitysten perustavanlaatuisesti sosiaaliseen ja käytännölliseen luonteeseen. 

Dialogisuudella tarkoitetaan sitä, että merkitykset, vaikka yksilöiden omaksumia, 

riippuvat usein myös siitä, että ne ovat jaettuja. Yksilölliset toimijat ovat luettavissa (sekä 

toisille että itselleen) osallistumalla käytäntöihin, jotka nojaavat artikuloimattomaan 

merkitystaustaan, johonkin jaettuun – tämä tapa ymmärtää merkityksiä auttaa tiukan 

diskursiivisten merkitysten paikoittaisen liiallisen relativismin kanssa. Tässä tutkielmassa 

tarkastellaan diskursiivisia merkityksiä, sillä menetelmänä käytetty diskurssianalyysi tuo 

mukanaan taustaoletuksen siitä, että merkitykset rakentuvat tietyn diskurssin sisällä.  

 

3.2 Diskurssianalyysi  

Politiikan merkityksien tulkitsemiseen voi käyttää erilaisia menetelmiä, jolloin usein 

analyysin lopputulema myös vaihtelee eri menetelmien välillä. Tämä johtuu siitä, että 

erilaiset menetelmät painottavat eri aspekteja politiikkaprosessissa. Eri menetelmien 

tuottamat erilaiset vastaukset eivät kuitenkaan yleensä ole ristiriidassa, vaan täydentävät 

toisiaan. Ne yksinkertaisesti antavat tietoa eri kysymyksistä. Tässä tutkielmassa 

hyödynnetään kahden menetelmän käsitteistöä. Kumpikin niistä keskittyy 

politiikkaprosessin merkityksien tulkitsemiseen, kuitenkin keskenään hieman eri tasoilla. 

Tutkielman pääasiallinen menetelmä on argumentatiivinen diskurssianalyysi, mutta sitä 
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täydennetään post-strukturalistisen diskurssianalyysin käsitteistöllä. Tutkielmassa 

hyödynnetään Mikolan ja Helena Leinon (2014) tapaa soveltaa sekä post-strukturalistista 

että argumentatiivista diskurssianalyysia saman ilmiön tarkasteluun, sillä ne tarjoavat 

siihen erilaisia mutta toisiaan täydentäviä näkökulmia. Diskurssianalyysi tuli 1900-luvun 

loppupuolella osaksi sosiaalitieteellistä tutkimusta osana laajempaa jälkipositivistista 

suuntausta, jollaa pyrittiin liikkumaan luonnontieteistä muistuttavasta kausaliteettien 

etsimisestä kohti tulkitsevampaa otetta, jonka tarkoituksena on ensisijaisesti 

ymmärtämään erilaisia sosiaalisia prosesseja ja niiden välisiä käsitteellisiä yhteyksiä 

(Hajer 1995, 43).  Tutkielma hyödyntää argumentatiivista diskurssianalyysia laajemmin, 

täydentäen analyysia post-strukturalistisen diskurssianalyysin käsitteistöllä. Tässä 

luvussa käydään siis läpi argumentatiivisen diskurssianalyysin taustaa ja sekä 

argumentatiivisen että post-strukturalistisen diskurssianalyysin käsitteitä. 

 

Post-strukturalistinen ja argumentatiivinen diskurssianalyysi suhteessa 

toisiinsa 

Eräs melko tyypillinen tapa, jolla politiikan tutkimuksessa lähestytään merkitysten 

tulkitsemista, on poststrukturalistiseen perinteeseen nojaava diskurssianalyysi, joka 

keskittyy tutkimaan poliittisia avaumia, siis kiistakohtia ja merkityskamppailuja, joita 

käydään eri toimijoiden välillä. Tällainen analyysi pohjaa usein Ernesto Laclaun ja 

Chantal Mouffen (1985) kehittämään diskurssiteoriaan, jossa politiikka nähdään 

merkityskamppailuna. Argumentatiivisen diskurssianalyysin tavoitteena sen sijaan on 

erityisesti ymmärtää, miksi tietty ymmärrys jostain politiikasta nousee hallitsevaksi, kun 

toiset jäävät vaille tällaista valtaa tai jopa täysin huomiotta (Hajer 1995, 43).  

 

Elina Mikola ja Liisa Häikiö (2014) kuvaavat tulkitsevan politiikka-analyysin 

menetelmäoppaassa Tulkinnan mahti tapoja, joilla diskurssianalyysia voi soveltaa 

politiikkaprosessin merkityksien tulkintaan. He havainnollistavat eri analyysitapojen 

käyttötarkoituksia vertaamalla toisiinsa post-strukturalistista ja argumentatiivista 

diskurssianalyysia. Tämä tutkielma soveltaa argumentatiivista diskurssianalyysia, ja 

Mikolan ja Häikiön tapa kontrastoida menetelmää post-strukturalistiseen 

diskurssianalyysiin selkeyttää hyvin argumentatiivisen diskurssianalyysin tavoitteita. 
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Post-strukturalistisessa diskurssianalyysissa tarkastellaan pääasiallisesti diskursiivisia 

avaumia, siis politiikkaprosessin merkityskamppailuita, pisteitä, joissa jokin kysymys 

politisoituu (Mikola ja Häikiö 2014, 61–62; Häikiö ja Leino 2014, 20; Laclau ja Mouffe 

1985). Post-strukturalistinen diskurssianalyysi siis kiinnittää huomiota kiistakysymyksiin 

ja erimielisyyksiin eri toimijoiden välillä. Laclaun ja Mouffen (1985) teoriaan perustuva 

analyysitapa näkee politiikan ensisijaisesti vastakkainasetteluina: politiikkaa voi 

ymmärtää havainnoimalla sitä logiikkaa, jolla eri toimijat kamppailevat siitä, kuka pääsee 

määrittelemään kiistanalaisen käsitteen, kenen määritelmä hegemonisoituu. Näitä 

merkityskamppailun alaisia käsitteitä kutsutaan kelluviksi tai tyhjiksi merkitsijöiksi.  

Siinä missä post-strukturalistinen diskurssianalyysi keskittyy erimielisyyksiin, 

argumentatiivinen diskurssianalyysi suuntaa katseensa siihen, mistä ollaan yhtä mieltä. 

Tarkastelu siis keskittyy poliittisen prosessin eri vaiheeseen tai tasoon (Mikola ja Häikiö 

2014, 61). Tätä vaihetta voi kutsua poliittiseksi sulkeumaksi, ja sen havainnoimisella on 

erilaiset tarkoitusperät kuin poliittisten avaumien tarkastelulla. Sulkeumia 

havainnoimalla voidaan selvittää, millaisia yhteisiä tarinalinjoja (Hajer 1995) tai 

hegemonisia merkityksiä eri toimijat jakavat. Sen sijaan, että havainnoitaisiin 

merkityskamppailuja, havainnoidaankin sitä, mistä ollaan yhtä mieltä. Analyysitavan 

tavoitteena on siis löytää jaetut merkitykset, mahdolliset politiikkaprosessin yhteiset 

pelisäännöt (Mikola ja Häikiö 2014, 65). 

Tämä tutkielma pyrkii ymmärtämään myönteisen erityiskohtelun käsitettä niin kuin sitä 

käytetään Helsingissä. Näin ollen argumentatiivinen diskurssianalyysi sopii 

menetelmäksi, kun tarkoituksena on selvittää, onko toimijoilla jotain jaettua käsitystä 

politiikan luonteesta ja onko politiikalle esitettävissä jonkinlaista määritelmää 

tutkittavassa kontekstissa. Analyysissa hyödynnetään post-strukturalistisen 

diskurssianalyysin käsitteitä havainnoimaan toimijoiden välisiä määrittelykamppailuja ja 

argumentatiivisen diskurssianalyysin käsitteitä havainnoida tarinalinjoja eli jaettuja 

tulkintoja, joista muodostuu hegemoninen tulkinta politiikalle, ainakin tietyssä ajassa ja 

paikassa.  

Liisa Häikiö ja Helena Leino (2014, 20–22) kuvaavat tapaa, jolla jokin politiikka on usein 

politisoitumisen ja epäpolitisoitumisen ”luuppi” ja merkitykset harvoin, jos koskaan ovat 

lopullisia. Siksi on hyvä muistaa, että vaikka ilmiölle löytyisi hegemoninen määritelmä 

juuri tietyssä tarkasteltavassa ajassa ja paikassa, ei se tarkoita, etteikö merkitys voisi 
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muuttua, kun kontekstia muuttaa hiemankin, tai kun esimerkiksi uusi toimija nousee asian 

kannalta relevanttien toimijoiden kentälle. Tämän takia argumentatiivinen diskursiivisiin 

sulkeumiin ja post-strukturalistinen diskursiivisiin avaumiin keskittyvä diskurssianalyysi 

toimivatkin mainiosti toistensa vastinpareina ja täydentävät toisiaan tulkitsevan 

politiikka-analyysin menetelminä.  

Argumentatiivisen diskurssianalyysin taustaa I: Foucault’n diskurssiteoria 

Maarten A. Hajer (1995) perustaa argumentatiivisen diskurssianalyysin menetelmän 

Michel Foucault’n kehittämälle pohjalle, eritoten Foucault’n myöhemmässä tuotannossa 

esiintyvälle diskurssien ymmärrykselle (Hajer 1995, 47).  Foucault’n myöhemmän 

tuotannon keskeisimmät teokset keskittyvät erittelemään tarkkailua ja rangaistusta sekä 

seksuaalisuutta koskevia sosiaalisia diskursseja ja hajotti diskurssit osiin havaitakseen 

niiden koostuvan monista osatekijöistä, joiden diskursseja tuotetaan lukuisissa eri 

institutionaalisissa konteksteissa ja erilaisin käytännöin. Foucault näki, että tutkimuksen 

pitäisi keskittyä juuri näihin pienempiin, vähemmän huomiota herättäviin käytäntöihin, 

tekniikoihin ja mekanismeihin, sillä ne juuri määrittelevät, kuinka suuret institutionaaliset 

systeemit oikeastaan toimivat. Foucault keskittyi diskurssien moninaisuuteen, mikä johti 

hänet kritisoimaan historiantutkimusta, joka pyrkii ymmärtämään historiaa kausaliteetin 

kautta. Sen sijaan hän halusi ymmärtää, kuinka diskurssit sekä niiden väliset suhteet tai 

riippuvuudet liittyvät sosiaaliseen muutokseen tunnistamalla diskurssien sääntöjä, jotka 

selittävät diskursiivisia käytäntöjä, joilla konstruoidaan todellisuutta (Hajer 1995, 48). 

Toimijan rooli diskurssissa ei näyttäydy Foucault’lle täysin suvereenina passiivisten 

diskursiivisten käytäntöjen muokkaajana, vaan yksilön ja diskurssin suhde on tätä 

monimutkaisempi. Diskurssit eivät tietenkään ole itsenäisiä ja reagoimattomia, mutta 

olisi myös väärin väittää, että ne eivät vaikuttaisi toimijaansa yhtä lailla kuin toimijat 

niihin – diskursiiviset subjektit siis muodostavat diskursiivisen kentän (Foucault 1968, 

58). Foucault painotti sitä, että diskurssit eivät ole vain merkkien kokoelma, vaan ne 

sisältävät sisäisiä sääntöjä, jotka rakenteistavat käytöstä. Diskurssit ovat kaksinaisia, 

niillä on sekä mahdollistavia, että rajoittavia ominaisuuksia. Foucault itse keskittyi 

havainnoimaan diskurssien rajoittavuutta pyrkiessään selittämään instituutioiden 

kehitystä valvonnan kautta. Foucault’lle diskurssit ovat rajoittavia, sillä ne sulkevat 

ulkopuolelleen tiettyjä kysymyksiä ja argumentteja, antaen vain joillekin ihmisille 

mahdollisuuden osallistua (Hajer 1995, s. 48–49, Foucault 1971).  Valta ei Foucault’lle 

ole instituutioiden ominaispiirre, vaan määrittyy suhteina diskurssin toimijoiden välillä; 
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instituution valta on jatkuvaa vain, jos se on pysyvä piirre diskurssissa, jolla instituution 

roolia pidetään yllä (Foucault 1976, 93). Tämä on se konteksti, jossa Foucault halusi 

tutkia tapaa, jolla diskurssit ovat ehdollisia tietyille säännöille, miten ne ilmaantuvat, ovat 

olemassa ja muuttuvat. Foucault’lle ei ole olemassa a priori ajattelevaa subjektia, joka 

vain yrittää ilmaista etukäteen muodostettuja ideoitaan käytettävissä olevalla kielellä, 

vaan subjekti toimii säänneltyjen käytäntöjen puitteissa, missä myös hänen omat ideansa 

muodostuvat. Toisin sanoen diskurssi ei ole vain väline, jolla yksilöt vaikuttavat 

maailmaan, vaan itsessään osa todellisuutta. Politiikan tutkijan tehtävä tässä yhtälössä on 

selvittää, kuinka tietty toimija, oli se sitten organisaatio tai ihminen, varmistaa oman 

diskursiivisen kantansa säilymisen tai onnistuu muuttamaan diskurssia tässä kontekstissa. 

Näin ollen vakiintuneen tai pysyvän toimijan vaikutusvaltaa ei voi selittää ainoastaan 

viittaamalla hänen näkökantansa tärkeyteen, vaan se täytyy tehdä niiden diskurssin 

sisäisten sääntöjen puitteissa, jotka legitimoivat hänen kantansa (Hajer 1995, 51).  

 

Foucaultin diskurssikäsitykset luovat hyvän pohjan tutkia diskurssien muodostumista 

politiikassa, mutta Hajer (1995, 52) toteaa, että rinnalle tarvitaan myös keskitason 

konsepteja, jotka tuovat analyysin astetta vähemmän abstraktille tasolle ja joilla voi tutkia 

diskurssien ja yksilöiden strategisen toimen suhdetta olematta liian reduktivistinen. 

Hajerin mukaan Foucaultin analyysin ja käytännön politiikan analyysin väliin jää 

konseptuaalinen kuilu. Hajerin mukaan kysymys kuuluu, kuinka käsitteen voi 

operationalisoida niin, että sitä voi hyödyntää politiikka-analyysissa? 

 

Argumentatiivisen diskurssianalyysin taustaa II: sosiaalipsykologinen 

diskurssianalyysi  

Argumentatiivisen diskurssianalyysin taustalla vaikuttaa Foucault’n lisäksi myös 

sosiaalipsykologinen diskurssianalyysi (Hajer 1995, 54). Sosiaalipsykologinen 

diskurssianalyysi, jossa keskitytään argumentatiivisen vuorovaikutuksen tutkimiseen, 

auttaa liikkumaan Foucault’n konsepteista kohti käytäntöä ja tulkitsevaan politiikka-

analyysiin soveltuvaa menetelmää. 

 

Sosiaalipsykologinen diskurssianalyysi, jota Hajer kutsuu myös sosiaalis-

vuorovaikutukselliseksi diskurssianalyysiksi, tutkii rajanvetoa puhtaan ja likaisen, 

moraalisen ja tehokkaan välillä ja kuinka tietynlainen rajaus saa jotkut elementit 
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vaikuttamaan hyväksyttäviltä tai vakiintuneilta ja toiset ongelmallisina. Sen parissa 

voidaan esimerkiksi tutkia, kuinka määritelmät tekevät jostain ongelmasta 

ymmärrettävän, kun laajempi ongelmakenttä konkretisoidaan abstraktista (Hajer 1995, 

54-55), tai sitä, edellyttääkö ongelmien määritteleminen olemassa olevien diskursiivisten 

kategorioiden avaamista. Keskeistä siinä on havainnoida, kuinka näennäisen tekniset 

positiot piilottavat taakseen normatiivisia sitoumuksia. Tällainen diskurssianalyysi auttaa 

ymmärtämään, kuinka subjektia voidaan tutkia aktiivisena osana diskurssin tuottamista 

ja transformaatiota (Hajer 1995, 55). 

 

Sosiaalipsykologisen diskurssianalyysin mukaan diskursseja tuotetaan uudelleen 

puhetilanteiden sarjassa. Lausuntojen samantapaisuutta erillisissä puhetilanteissa eli 

niiden historiallista jatkuvuutta voi selittää muistoilla ja historiallisilla viittauksilla, joista 

ihmiset ammentavat uusissa puhetilanteissa. Tässä on kyseessä niin sanottu immanentti 

näkökulma, ja sillä on mielenkiintoisia implikaatioita. Hajer (1995, 55). vertaa sitä Marx-

sitaattiin, ihmiset tekevät oman historiansa mutta eivät valitsemissaan olosuhteissa. Tätä 

usein tulkitaan niin, että toimijat eivät ole täysin vapaita toimimaan, sillä heidän on 

sopeuduttava olemassa olevin sosiaalisiin rakenteisiin. Myös poliittista kontekstia täytyy 

analysoida diskursiivisena konstruktiona. Säännöt, poikkeukset ja legitiimit 

ilmaisumuodot ovat merkityksellisiä vain, jos niitä todella käytetään. Säännöt ja tavat, 

jotka rakentavat sosiaalisen todellisuuden ovat merkityksellisiä vain, jos niitä jatkuvasti 

toistetaan ja vahvistetaan todellisissa puhetilanteissa, oli sitten kyseessä väittely tai 

asiakirja. Tästä seuraa, että yhteiskunnan valtarakenteita voi ja myös pitää tutkia suoraan 

diskurssin kautta. 

 

Tällä on mielenkiintoisia seurauksia myös politiikan ja policy-tutkimukselle, sillä se 

tekee ihmisten ja toimijoiden välisen kommunikaation analyysista merkittävää. Poliittisia 

dokumentteja on tärkeää tutkia silloinkin, kun ne eivät käsittele jotain täysin uutta ideaa 

tai sääntelyä, sillä on tärkeää tutkia myös sitä erityistä näkemystä todellisuudesta, jota 

keskeiset toimijat pitävät yllä diskurssin kautta. Diskurssianalyysi ei näin ollen ole 

olennaista vain subjektipositioiden vaan myös rakenteellisen asemien, eli sen, mitä 

rakenteellisia elementtejä voi muuttaa ja mitkä nähdään pysyvinä tai muuttumattomina, 

analysoimisessa (Hajer 1995, 55–56).  
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Tarinalinjat diskurssianalyysin välineenä 

Tämä tutkielma soveltaa tarinalinjojen tarkasteluun politiikantutkija Maarten A. Hajerin 

(1995; 2005) kehittämää argumentatiivista diskurssianalyysin menetelmää, mikä on 

politiikantutkimuksen piirissä vakiintunut menetelmä poliittisten sulkeumien 

havainnoinnissa (Mikola ja Häikiö, 2014). Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa 

diskurssianalyysin tavoitteena on yleensä analysoida, millaisia säännöllisyyksiä ja 

vaihteluita esiintyy siinä, mitä sanotaan tai kirjoitetaan, ja millaisia sosiaalisia 

taustatekijöitä tai vaikutuksia tällä on. Olennaista on havainnoida sekä kontekstia, jossa 

asia sanotaan tai ilmaistaan, kuka ja kenelle sen sanoo, sekä toki myös sanomisen sisältöä. 

Näin ollen diskurssi on siis ideoiden, konseptien ja luokittelujen kokonaisuus. (Hajer 

1995, s. 44). 

 

Argumentatiivinen diskurssianalyysi kiinnittää huomion poliittisiin sulkeumiin. 

Poliittiset sulkeumat edustavat niitä tekijöitä poliittisessa prosessissa, jotka eivät ole 

parhaillaan merkityskamppailun alaisia. Ne voivat olla aiemmin vakiintuneita tulkintoja 

tai käytäntöjä tai jotain, mitä ei ole koskaan edes kyseenalaistettu. Sulkeumat, ainakin 

siihen asti, kunnes ne mahdollisesti avautuvat uudelleen, ovat epäpoliittisia. Ne voivat 

esimerkiksi olla vakiintuneita hallintokäytäntöjä. Sulkeumat siis kuvaavat jaettuja 

tulkintoja. Jotta keskustelua politiikasta tai yhteiskunnallisesta kysymyksestä voitaisiin 

edes käydä, on toimijoilla oltava ainakin ”jossakin määrin jaettuja käsityksiä keskustelun 

kohteena olevan asian luonteesta ja ongelmallisuudesta sekä politiikan päämääristä” 

(Mikola ja Häikiö 2014, 65, kursiivi oma). Käytän suoraa lainausta Mikolan ja Häikiön 

tekstistä, sillä juuri jaetut käsitykset asian luonteesta on se, mitä tämä tutkielma pyrkii 

argumentatiivisen diskurssianalyysin keinoin havainnoimaan.   

Poliittisten sulkeumien tarkastelussa olennaista ei ole ainoastaan havainnoida sitä, mikä 

on jaettu käsitys kyseessä olevasta asiasta, vaan myös sitä, mikä jää tämän kysymyksen 

ulkopuolelle (Maarten 1995, 43), Yksimielisyyksien ympärillä usein esiintyy rajanvetoa 

ja jos eri toimijat ovat jonkin ongelman tai ratkaisun luonteesta yhtä mieltä, täytyy 

huomioida, mikä on rajattu kysymyksenasettelusta pois. Tämä ajatus nojaa klassisille 

politiikan tutkimuksessa tunnetuille vallan määritelmille, esimerkiksi Peter Bachrachin ja 

Morton S. Baratzin (1962) Dahl-kritiikkinäkin tunnetuille vallan toisille kasvoille, joita 

he luonnehtivat vallankäytön muodoksi, jolla rajataan asioita päätöksenteon ulkopuolelle. 

Bachrachin ja Baratzin mukaan valtaa ei ole vain ihmisten voima saada toiset ihmiset 
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toimimaan haluamallaan tavalla jopa heidän omaa tahtoaan vastaan, kuten Robert A. Dahl 

(1957) valtaa luonnehti. Sen sijaan valta on usein myös näkymätöntä ja tapahtuu, kun 

valtaapitävät valitsevat asioita, joista ylipäätään keskustellaan tai päätetään. Tulkitsevan 

politiikka-analyysin lähestymistapa on toki yllä kuvattuja valtakäsityksiä tuoreempi ja 

huomioi eri toimijoiden rooleja politiikkaprosessissa mahdollisesti hienostuneemmalla 

tai ainakin erilaisella tavalla. Se myös kiinnittää usein huomiota politiikkaprosesseihin, 

joissa perinteisten poliittisten instituutioiden ulkopuolelta tulevat pääsevät – ainakin 

päällisin puolin – osallistumaan päätöksentekoprosessiin (Keränen, 2014). Kysymys siitä, 

mitä rajataan päätöksenteon ulkopuolelle, kenen toimesta ja miksi, on aina relevantti 

kysymys politiikan tutkimuksessa. Siksi politiikan tarinalinjoja ja sitä, millä tavalla ne 

toimivat rajoittavina tekijöinä diskurssissa on tärkeää tarkastella. 

 

Hajer pohjaa argumentatiivisen diskurssianalyysin menetelmänsä edellä lyhyesti 

esitellyille Foucaultin diskurssiteorialle ja sosiaalipsykologiselle diskurssiteorialle. 

Argumentatiivinen lähestymistapa keskittyy diskurssien perustavavanlaatuiseen rooliin 

poliittisessa prosessissa yllä kuvatulla tavalla ja keskeinen rooli lähestymistavassa on 

diskurssiin osallistuvilla toimijoilla, huomioiden sosiaalisten rakenteiden sekä 

mahdollistavat että rajoittavat piirteet. Argumentatiivisessa diskurssianalyysissa kieltä ei 

nähdä neutraalina tai passiivisena. Kieli on olennainen osa todellisuutta, ja se vaikuttaa 

käyttäjiensä preferensseihin ja ymmärrykseen intresseistä. Kielellisten rakenteiden ja 

mieltymysten muodostumisella on suhde, intressit muodostuvat diskursseista (Hajer 

1995, 59). 

 

Tarinalinjoilla on keskeinen rooli tässä diskurssianalyysin tavassa. Tarinalinja Hajerin 

(1995, 56) mukaan on ”generatiivinen narratiivi, joka mahdollistaa toimijoille ammentaa 

useista diskursiivisista kategorioista antaakseen merkityksen tietylle fysikaaliselle tai 

sosiaaliselle ilmiölle”. Tarinalinjojen keskeisin tarkoitus on se, että ne mahdollistavat 

yhtenäisyyden hyvinkin erilaisten erillisten diskursiivisten osasten välillä. Oletuksena on, 

että ihmiset eivät pohjaa käsityksiään kokonaisille diskursiivisille systeemeille, vaan 

erilaisille tarinalinjoille. Näin ollen tarinalinjat ovat keskeisessä roolissa subjektien ja 

rakenteiden asemoinnissa. Poliittinen muutos saattaa tapahtua, kun uusi tarinalinja 

nousee, mikä järjestää uudelleen aiempaa ymmärrystä. 
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Argumentatiivisessa diskurssianalyysissa ei kuitenkaan nähdä toimijoita niin, että kaikki 

heidän toimintansa on seurausta aktiivisesta prosessista, jossa he joko omaksuvat tai 

kieltävät erilaisia kantoja. Päinvastoin rakenteista juontuvilla tavoilla jäsentää ilmiöitä on 

paljon voimaa ja niiden mielivaltainen luonne jää usein piiloon – ihmiset tai toimijat eivät 

välttämättä edes tunnista näitä tilanteiksi, joissa he tulevat vahvistaneeksi jotain 

tarinalinjaa, vaan pitävät niitä ainoastaan puhetapoina (Hajer 1995, 56–57). Diskurssin 

rutinoituneet muodot siis ilmentävät jatkuvia valtasuhteita erityisen tehokkaasti, sillä ne 

välttelevät konfliktia. 

 

Argumentatiivinen lähestymistapa ymmärtää politiikan kamppailuna diskursiivisesta 

hegemoniasta, siis siitä, kuinka toimijat pyrkivät saamaan tukea heidän käsitykselleen 

todellisuudesta. Tätä argumentatiivista peliä määrittää kolme tekijää: uskottavuus, 

hyväksyttävyys ja luottamus. Uskottavuutta (credibility) tarvitaan siihen, että toimijat 

uskovat siihen subjektipositiointiin, jota tietty diskurssi merkitsee heille, ja myös elävät 

tämän mukaisesti; hyväksyttävyys edellyttää sitä että positio vaikuttaa toivottavalta tai 

tarpeelliselta; ja  luottamus viittaa siihen, että epäilykset saattavat väistyä ja 

epävarmuudet voidaan sietää, jos toimija pystyy vakuuttamaan muut uskottavuudestaan 

esimerkiksi vetoamalla menneisiin onnistumisiin tai prosessiin, jolla johonkin kantaan tai 

näkemykseen todellisuudesta on päädytty (Hajer 1995, 60). 

 

Tämä kamppailu ei tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä vaan olemassa olevien 

institutionaalisten käytäntöjen puitteissa. Diskurssianalyysin kysymyksiin kuuluukin, että 

miten kognitiivisia ja sosiaalisia sitoumuksia toisinnetaan ja miten diskursiiviset 

”välikysymykset” tapahtuvat, välikysymyksinä siis ne pisteet, joissa rutinoituneet 

prosessit häiriintyvät (Hajer 1995, 61). 

 

Diskurssi on siis tietty yhdistelmä ideoita, konsepteja ja kategorisointeja, joita tuotetaan, 

toistetaan ja muutetaan tiettyjen käytäntöjen puitteissa ja joiden kautta erilaisille fyysisille 

ja sosiaalisille todellisuuksille annetaan merkityksiä. Diskursiivinen sulkeuma puolestaan 

on tulkitseva prosessi, jossa monimutkainen konsepti typistetään yksinkertaiseksi 

visuaaliseksi konseptiksi tai jopa lausahdukseksi, jolloin merkityksiä katoaa, kun kaikki 

epävarmuudet ja ehdollisuudet ikään kuin katoavat narratiivista. Argumentatiivinen 
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diskurssiteoria olettaa, että sääntely on riippuvaista tällaisesta merkityksen katoamisesta 

ja tekstien monitulkintaisuudesta (Hajer 1995, 62). 

 

Tarinalinjojen vaikutus on tässä prosessissa merkittävä. Tarinalinjat ovat narratiiveja 

sosiaalisesta todellisuudesta, joiden läpi elementit useilta eri tahoilta yhdistyvät ja 

muodostavat toimijoille joukon yhteisiä symbolisia referenssipisteitä, jotka 

mahdollistavat yhteisymmärryksen, ainakin jollain tasolla. Tarinalinjat ovat tärkeitä 

välineitä politiikassa, sillä ne mahdollistavat jakautuneisuuden yli pääsemisen ja 

diskursiivisten sulkeumien saavuttamisen. Tämän lisäksi niillä on tapana tulla 

hyväksyttävimmiksi, kun enemmän toimijoita alkaa käyttää niitä. Niistä tulee siis 

vakiintuneita puhetapoja, joilla johonkin ongelmaan on tapana viitata. Ne myös 

mahdollistavat eri toimijoiden laajentaa omaa diskursiivista kompetenssiaan omien 

tietojensa ja kokemustensa ulkopuolelle. (Hajer 1995, 62–63). Tarinalinja siis tarjoaa sen 

viitekehyksen, joka antaa erilaisten tahojen sovittaa oman työnsä tai näkemyksensä 

palapeliin. 

 

Suuri osa tarinalinjan voimasta nojaa siihen, että se kuulostaa oikealta. Tämä ei viittaa 

ainoastaan itse argumentin vakuuttavuuteen, vaan myös siihen, millainen asema on sen 

esittäjällä ja niillä käytännöillä, joiden avulla se on tuotettu. Tarinalinjat mahdollistavat 

myös koalitioiden luomisen eri toimijoiden välillä. Nämä diskurssikoalitiot edustavat 

argumentatiivisessa diskurssiteoriassa sitä oletusta, että kamppailussa diskursiivisesta 

hegemoniasta toimijoilla on tapana muodostaa koalitioita, joilla on taipumusta jakaa 

yhteisiä tarinalinjoja (Hajer 1995, 65). 

 

Diskurssikoalitio koostuu kolmesta osatekijästä: (1) yhteisistä tarinalinjoista, (2) 

toimijoista, joiden puheessa nämä tarinalinjat nousevat esiin, ja (3) käytännöistä, joihin 

tämä diskursiivinen toiminta perustuu (Hajer 1995, 65). Tarinalinjat ovat se, mikä pitää 

diskurssikoalitiota yhdessä. Diskurssikoalitiot eroavat tyypillisistä poliittisista 

koalitioista. Niiden fokus on kielenkäytössä – koalition osien ei tarvitse jakaa intressejä 

ja intressit voivat olla ristiriitaisiakin. Diskurssikoalitiot myös päästävät osakseen 

muitakin kuin tyypillisiä poliittisia toimijoita, koalition osana voi toimia esimerkiksi 

tutkijoita, aktivisteja tai esimerkiksi toimittajia, jotka toiminnallaan osallistuvat jonkin 

käsitteen muokkaamiseen (Hajer 1995, 66).  
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Post-strukturalistinen diskurssianalyysi 

Post-strukturalistisen diskurssianalyysin keskiössä ovat merkityskamppailut ja se, kuinka 

merkitykset muodostuvat artikulaatiokäytännöissä. Se kiinnittää huomionsa tapaan, jolla 

keskeisistä käsitteistä ja toimija-asemista käydään merkityskamppailuja. Oletuksena on, 

että vastakkainasettelut ovat olennaisia siinä, kuinka todellisuus muodostuu ja kuinka 

toimijat tekevät tulkintojaan (Mikola ja Häikiö 2014, 62; Laclau ja Mouffe 1985). Tässä 

osiossa käydään lyhyesti läpi post-strukturalistisen diskurssianalyysin keskeisiä 

käsitteitä. 

Post-strukturalistisessa diskurssianalyysissa keskitytään artikulaatiokäytäntöjen 

havainnoimiseen, mikä on Laclaun ja Mouffen (1985) kehittämä käsite. 

Artikulaatiokäytännöillä viitaan toimijoiden tapaan osallistua määrittelykamppailuihin ja 

luoda sitä kautta asioiden tai toimijoiden identiteettejä. Toimijat 

artikulaatiokäytännöillään luovat asioille tai liittävät yhteen merkityksiä ja purkavat 

aiempia merkityskytkentöjä, pyrkien tämän avulla määrittelemään kyseessä olevan 

käsitteen tai politiikan itselleen mieluisasti (Mikola ja Häikiö 2014, 63). 

Artikulaatiokäytännöillä tehdään eroja toisiin toimijoihin, millä toimijat vahvistavat omia 

toimija-asemiaan. Myönteiseen erityiskohteluun, niin kuin mihin tahansa 

yhteiskunnalliseen keskusteluun nousevaan ilmiöön liittyy kelluvia merkitsijöitä, joita 

määrittelemällä ja ottamalla osaksi artikulaatiokäytäntöjään toimijat luovat uusia 

merkityskytkentöjä. Artikulaatiokäytännöt voivat myös olla alati muuttuvia, sillä uusia 

merkityksiä syntyy jatkuvasti.  

 

Artikulaatiokäytännön lisäksi keskeisiä käsitteitä post-strukturalistisessa 

diskurssianalyysissä ovat solmukohdat ja kelluvat merkitsijät. Diskurssin solmukohdat 

ovat pisteitä, joissa toimijat tekevät eroa toisiinsa ja samalla pyrkivät vakiinnuttamaan 

omia tulkintojaan. Kelluva merkitsijä puolestaan on diskurssiteoreettinen käsite, joka 

viittaa siihen, että jonkin käsitteen merkitys ei ole kiveen hakattu, vaan 

määrittelykamppailuille altis. Myös nämä ovat olennaisia keinoja, joilla toimijat pyrkivät 

diskurssiteorian valossa tekemään eroa toisiinsa ja vahvistamaan toimija-asemiaan 

(Laclau ja Mouffe 1985). 



 

23 

 

 

3.3 Aineisto 

Myönteisen erityiskohtelun politiikkaprosessi on kokonaisuudessaan jatkunut 

Helsingissä yli kahdenkymmenen vuoden ajan, ja suuntana on ollut politiikan 

kehittäminen ja laajentaminen. Tämä tutkielma tarttuu politiikkaprosessiin pisteessä, 

jossa se avautuu keskustelulle Helsingin kaupunginvaltuustossa. Analyysin ajallisena 

alkupisteenä on sosiaalidemokraattien valtuustoaloite myönteisen erityiskohtelun 

rahoituksen laajentamisesta useammille toimialoille. Varsinaisena aineistona on 

Helsingin kaupungin asianosaisten lautakuntien sekä kaupunginhallituksen lausunnot, 

aloitteesta ja sen vastauksista käyty valtuustokeskustelu, sekä valikoidut 

tutkimusartikkelit, joilla on ollut osansa politiikan merkityksen muodostumisessa. Tässä 

osiossa esitellään aineistoa ja sen valintaperusteita.  

 

Tutkijat osana päätöksentekoprosessia  

Keskeiseen osaan tutkielmassa nousee myönteisen erityiskohtelun tutkimus Helsingissä, 

sillä tutkimuksen voi nähdä keskeisenä toimijana, joka muokkaa tätä politiikkaa ja siitä 

tehtäviä tulkintoja. Helsingin myönteisen erityiskohtelun toimintamalli on joidenkin 

tulkintojen mukaan Suomen tasolla poikkeuksellinen, sillä se perustuu tutkimukselle 

(Bernelius ja Huilla 2021, 115).   

Analyysissa tarkastellaan, kuinka erilaiset tiedonintressit näkyvät eri toimijoiden 

tulkinnoissa ja millä tavoin ne suhtautuvat toimijoiden tavoitteisiin. Poliittisten 

toimijoiden syillä vedota tutkittuun tietoon on tapana vaihdella politiikkaprosessin eri 

vaiheissa. Suunnitteluvaiheessa tyypillisesti korostuu toimijoiden halu perustella sitä, 

kuinka tarkoituksenmukaista tai tarvelähtöistä politiikka on. Näyttöön perustuvaa tietoa 

hyödynnetään politiikkasyklin tässä vaiheessa yleensä siihen, että sen avulla perustellaan 

yhteiskunnallisia tarpeita ja sitä, ovatko politiikalle asetetut tavoitteet ja resurssit 

sopusuhtaisia (Virtanen ym. 2015, 12). Sen sijaan myöhemmässä vaiheessa 

politiikkaprosessia, eli prosessin yleensä päättävässä tilintekovastuuvaiheessa 

tiedonintressi on usein toisenlainen. Tässä vaiheessa huomio kiinnittyy herkemmin 

politiikan vaikutuksiin tai sillä aikaansaatuihin tuloksiin. Jos tavoitteena on tiedolla 

johtaminen, on tärkeää tuottaa tietoa siitä, onko politiikka onnistunutta (Virtanen ym. 

2015, 13).  
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Tutkielman aineistossa yhdistyvät sekä suunnitteluvaiheen että tilintekovastuuvaiheen 

syyt perustella myönteisen erityiskohtelun politiikan laajentamista. Koska kyseessä on jo 

ennestään harjoitettu politiikka, on kyseessä silloin sen tilintekovastuuvaihe – voiko 

politiikan sanoa olevan onnistunutta. Koska kuitenkin politiikkaa halutaan myös laajentaa 

uusille toimialoille, on kyseessä myös suunnitteluvaiheesta.  

Tieteellisen tiedon ja politiikan yhdistämiseen liittyy kuitenkin myös tiettyjä keskeisiä 

kysymyksiä, joita ei voi sivuuttaa. Haasteena tutkimukselle perustutumisen ja politiikan 

yhdistämisessä on se, että tieteellinen tieto ei yksin voi ohjata poliittista päätöksentekoa 

– se on vain yksi argumentti, ja se kilpailee muiden argumenttien kanssa, kuten arvojen, 

henkilökohteisten kokemusten ja äänestäjien toiveiden kanssa. Politiikassa tiedettä 

tulkitaan myös ideologian kautta ja tämä vaikuttaa siihen, millaista ja kenen tuottamaa 

tietoa pidetään relevanttina ongelman kannalta (Lähteenmäki-Smith ja Kuitunen 2015, 

116).  

Myös politiikan ja tutkimuksen rytmit ovat keskenään erilaisia. Politiikassa vastauksia 

kaivataan nopeasti, tutkimuksella kestää aikaa tuottaa niitä. Ja vaikka näyttöä olisikin, 

politiikan toimijoilla ei ole aina aikaa perehtyä tutkimukseen, jota aiheesta on olemassa, 

jolloin päätöksenteko saattaa perustua vajaalle tiedolle. (Lähteenmäki-Smith ja Kuitunen 

2015, 117). Tämä nousee esiin myös tutkielman aineistossa, kun toimijat väittelevät siitä, 

perustuuko myönteinen erityiskohtelu Helsingissä tutkimukselle ja jos kyllä, millä 

perusteella sen voi väittää niin tekevän. 

Tutkielmaan on valikoitunut myönteistä erityiskohtelua koskevia tutkimuksia kahdella 

perusteella. Ne joko ovat olleet osallisia Helsingin myönteisen erityiskohtelun mallien 

muodostamisessa (Lankinen 2001) tai ne nousevat esiin muualla tutkielman aineistossa 

(Ala-Outinen 2010, Silliman 2017). Tutkimusten osalta huomio kiinnittyy siihen, kuinka 

myönteistä erityiskohtelua kuvataan niissä. Tarkasteltavat tutkimukset on tietoisesti 

valittu eri ajoilta, sillä se auttaa havainnollistamaan mahdollisia muutoksia tulkinnoissa 

ajan myötä. Seuraavaksi lyhyt esittely tutkimusartikkeleista, jotka toimivat osana 

tutkielman aineistoa.  

Markku Lankisen (2001) keskustelualoite Mitä on positiivinen diskriminaatio? on 

Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisu, jossa kuvataan Helsingin varhaisimpia 

myönteisen erityiskohtelun toimintamalleja. Siinä esitellään myönteistä erityiskohtelua 

yleisesti ja kuvataan laskentamalleja, jotka vuosituhannen alussa kehitettiin Helsingin 
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suomen- ja ruotsinkielisille kouluille, sosiaalivirastolle ja nuorisoasiainkeskukselle. Tätä 

keskustelualoitetta käytetään aineistona etenkin toisen tutkimuskysymyksen eli 

tarkastellessa niitä tarinalinjoja, joita myönteiseen erityiskohteluun Helsingissä 

mahdollisesti liittyy. Koska keskustelualoite kuvaa Helsingin ensimmäisiä myönteisen 

erityiskohtelun malleja ja niiden perusteita, tarjoaa tämä hyvän lähtökohdan tarkastella 

sitä, mitkä osat alkuperäisiä ajatuksia ovat vakiintuneet ja mitkä mahdollisesti eivät. 

Annina Ala-Outisen (2010) tutkimusraportti Hyvinvoinnin tukiverkko koetuksella: 

Helsingin palveluvirastojen toiminta kaupunginosien eriytymisen ehkäisemiseksi on 

myös myönteistä erityiskohtelua käsittelevä Helsingin tietokeskuksen julkaisu. Siinä 

kuvataan ja arvioidaan tapoja, joilla Helsingin palveluvirastoissa on pyritty puuttumaan 

eriytymiskehitykseen ja myönteinen erityiskohtelu on pääasiallinen keino, jota 

artikkelissa käsitellään. Ajallisesti tutkimusraportti osuu ensimmäisten myönteisen 

erityiskohtelun toimien aloittamisen Helsingissä 1990-luvun lopussa ja nykyhetken eli 

2020-luvun alun puoliväliin, ja antaa samoin kuin Lankisen (2001) teos käsitystä siitä, 

millaisille käytännöille tämän tutkielman aineiston poliittisen toimijat tulkintojaan 

perustavat. Myös Ala-Outisen artikkelia hyödynnetään pääasiallisesti toisen 

tutkimuskysymyksen kohdalla eli tarkastellessa myönteisen erityiskohtelusta 

mahdollisesti muodostuvia tarinalinjoja Helsingissä. Ala-Outisen artikkeliin myös 

viitataan puhetilanteessa muualla tutkielman aineistossa (myönteisen erityiskohtelun 

rahoituksen laajentamista uusille toimialoille koskevassa valtuustokeskustelussa), mikä 

vahvistaa käsitystä siitä, että tekstillä on toimijan rooli diskurssissa.  

Mikko Sillimanin (2017) valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle (tästä eteenpäin 

VATT) tekemä tutkimus Targeted Funding, Immigrant Background, and Educational 

Outcomes: Evidence from Helsinki’s “Positive Discrimination” Policy analysoi 

Helsingin koulujen myönteisen erityiskohtelun tuloksia. Tutkimus hyödyntää määrällisiä 

menetelmiä sen arvioimisessa, saavuttaako myönteinen erityiskohtelu Helsingin 

kouluissa sille esitettyjä tavoitteita – vähentääkö se siis koulujen välistä eriytymistä. Tätä 

mitataan muun muassa sen perusteella, ovatko koulujen oppimistulokset parantuneet ja 

onko toisen asteen opintoihin jatkavien oppilaiden määrä lisääntynyt sellaisiin 

verrokkikouluihin nähden, jotka eivät ole vastaanottaneet myönteisen erityiskohtelun 

rahoitusta. Kyseiseen tutkimukseen viitataan muualla tutkielman aineistossa useasti ja se 

on koettu olennaiseksi nostaa osaksi tutkielman aineistoa, sillä se vaikuttaisi vaikuttavan 

muiden toimijoiden tulkintoihin myönteisestä erityiskohtelusta. Se myös näyttelee 
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keskeistä roolia merkityskamppailussa, jota käydään myönteisen erityiskohtelun 

näyttöperusteisuudesta. Näin ollen tutkimusartikkeli toimii aineistona etenkin 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla eli merkityskamppailuja havainnoidessa. 

 

Helsingin päätöksentekoelinten asiakirjat aineistona 

Tutkielman muu aineisto koostuu Helsingin päättävien elinten erilaisista aineistoista. 

Ensimmäinen osa aineistoa on SDP:n 28.08.2019 jättämä ryhmäaloite Helsingin 

laajennettava myönteisen erityiskohtelun rahoitusta, jossa ehdotetaan muun muassa 

kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla jo pidempään käytössä olleen myönteisen 

erityiskohtelun rahoituksen laajentamista uusille toimialoille. Tähän on pyydetty 

vastauksia lautakunnilta. Tutkielman aineistoon sisältyvät siitä johtuen myös Helsingin 

kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, 

kaupunkiympäristölautakunnan ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnot 

aloitteeseen liittyen. Niiden lisäksi aineistoon sisältyy myös Helsingin 

kaupunginhallituksen vastaus ja aiheesta 29.1.2020 Helsingin kaupunginvaltuustossa 

käyty keskustelu, minkä osalta hyödynnetään Helsingin kaupungin julkaisemaa 

keskustelupäiväkirjaa kyseisestä kokouksesta. Keskustelupöytäkirjassa on litteroituna 

valtuuston käymä keskustelu. 

Aineiston analyysissa valtuustokeskustelu ja muiden päätöksentekoelinten lausunnot on 

yleensä jaettu eri ryhmiin niiden erimuotoisuuden takia. Kaupunginhallituksen ja 

lautakuntien aineistot ovat tekstiasiakirjoja, valtuuston keskustelupöytäkirja taas on 

litteraatti – siksi siitä puhutaan analyysissa usein vain valtuustokeskusteluna. Toimijoiden 

määrittämisen helpottamiseksi analyysissa on päädytty kohtelemaan tietyn puolueen tai 

valtuustoryhmän edustajia saman toimijan edustajana. Analyysissa on ilmoitettu 

valtuustokeskustelun lainausten yhteydessä puhujan nimi ja puolue, jota hän edustaa. 

Puolueiden nimistä käytetään vakiintuneita lyhenteitä.    
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4 Analyysi  

4.1 Merkityskamppailut 

Myönteinen erityiskohtelu on käsite, josta on käyty – ja käydään – useita, erilaisia 

merkityskamppailuja ympäri maailmaa, vaihtelevissa institutionaalisissa konteksteissa 

(ks. mm. Bacchi 2004). Tämä tutkielma tarttuu myönteisen erityiskohtelun käsitteeseen 

pisteessä, jossa se avautuu (Mikola & Häikiö 2014, 57) eli politisoituu. Aiheen tarkastelu 

rajautuu Helsinkiin, jossa myönteinen erityiskohtelu on saanut merkityksiä aina 90-luvun 

lopusta asti, jolloin tietyntyyppistä yhdenvertaisuuspolitiikkaa alettiin kaupungissa sillä 

nimellä (aiemmin positiivinen diskriminaatio) tehdä. Helsingin kaupungin toimialoista 

myönteistä erityiskohtelua on toteutettu näiden yli 20 vuoden aikana eniten kasvatuksen 

ja koulutuksen toimialalla, ja toimialalle muodostunutta tapaa laskea tiettyjen kriteerien 

(ks. Lankinen 2001, Bernelius 2009, Harjunen 2016) perusteella ne koulut, joille 

rahoitusta myönnetään, voi pitää poliittisena sulkeumana. Myönteistä erityiskohtelua on 

toteutettu myös muissa Helsingin virastoissa samankaltaisin, joskin eri kriteereitä 

painottavien rahoitusmallien perusteella (Ala-Outinen ja Broman 2010).  

 

Tässä osiossa tarkastellaan määrittelykamppailua myönteisen erityiskohtelun politiikan 

tutkimusperusteisuudesta. Post-strukturalistinen ja argumentatiivinen diskurssianalyysi 

menetelminä täydentävät toisiaan ja osuvat eri tasolle aiheen tarkastelussa (Mikola ja 

Häikiö 2014). Tutkielman keskeisin kysymys on selvittää jaetut tulkinnat eli tarinalinjat 

myönteisen erityiskohtelun politiikasta tietyssä kontekstissa. Tämän 

havainnollistamisessa on hyödyllistä ensin käydä läpi myös erimielisyyksiä, mikä auttaa 

havainnollistamaan sitä, että tarinalinjan muodostuminen ei edellytä, että toimijat 

tulkitsisivat politiikkaa täysin samoin, vaan että tarinalinja on viitekehys, jossa tulkintoja 

tehdään. Tämä alaluku vastaa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, 

minkälaisia merkityskamppailuja myönteisen erityiskohtelun politiikasta käydään 

tutkielman kontekstissa.  

 

Tutkimukseen perustuva politiikka 

Tutkielman aineistossa nousee esiin merkityskamppailu sen ympärillä, perustuuko 

Helsingissä harjoitettava myönteisen erityiskohtelun politiikka tutkimukselle. 

Myönteisen erityiskohtelun tutkimukselle perustuminen on yksi diskurssin solmukohta, 
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sillä toimijat pyrkivät sen yhteydessä tekemään eroa toisiinsa ja samalla määrittämään 

käsiteen itselleen suotuisasti ja omien tavoitteidensa mukaisesti. 

Vuonna 2017 VATT julkaisi tutkimuksen helsinkiläiskoulujen myönteisen 

erityiskohtelun rahoituksen vaikuttavuudesta (Silliman 2017). VATT:n tutkimuksessa 

(Silliman 2017) havaitaan, että rahoitusmallilla on ollut positiivisia vaikutuksia 

kantasuomalaisten poikien ja maahanmuuttajataustaisten lasten keskipitkän aikavälin 

lopputuloksiin. Tästä tehdään tulkinta, että myönteistä erityiskohtelua voi ainakin näiden 

ryhmien osalta pitää hyödyllisenä: 

” Although control over school resources is one of the policy-levers most readily 

available to governments for improving educational outcomes, its efficacy remains 

hotly contested. (…) This paper presents evidence that targeted funding programs 

can be remarkably effective in improving the medium-term outcomes of immigrant 

and low-performing native students” (Silliman 2017). 

VATT:n (Silliman 2017) tutkimus muodostaa pohjan, jota monet toimijat soveltavat 

tulkinnoissaan. Tutkimuksessa verrataan myönteisen erityiskohtelun rahoitusta saavia 

kouluja Helsingin muihin kouluihin sekä vastaaviin kouluihin muualla Suomessa. 

Vaikutuksia arvioivan tutkimuksen tuloksena on, että heikosti suoriutuvat 

kantasuomalaiset oppilaat, erityisesti pojat, sekä maahanmuuttajataustaiset oppilaat 

hyötyvät myönteisen erityiskohtelun rahoituksesta. Hyötyä mitattiin sillä, kuinka paljon 

toiseen asteen koulutukseen jatkavien oppilaiden määrä kasvoi.  

VATT:n tutkimuksessa korostetaan moneen otteeseen, että tilastollisesti merkittäviä 

positiivisia tuloksia havaittiin näiden kahden oppilasryhmän, heikosti pärjäävien 

suomalaistaustaisten poikien ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla. Muista 

oppilasryhmistä ei ole mainintaa. Jotkut muista toimijoista vaikuttavat kuitenkin ottavan 

nämä huomattavasti yleisemmän tason totuuksina.  

SDP:n ryhmäaloitteessa, joka tässä tutkielmassa osuu diskursiivisen avauman hetkeen, 

VATT:n tutkimustuloksiin viitataan, mutta niistä on tehty huomattavasti vahvempi 

tulkinta politiikan vaikuttavuudesta: 

” VATT:n tutkimuksen mukaan myönteisen erityiskohtelun rahoitus on ollut 

edullinen ja tehokas tapa estää syrjäytymistä. Tutkimus osoittaa, että lisärahoitusta 

saavien koulujen oppilaiden todennäköisyys jatkaa opintoja heti peruskoulun 
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jälkeen on lisääntynyt merkittävästi” (SDP:n ryhmäaloite: Helsingin laajennettava 

myönteisen erityiskohtelun rahoitusta 28.08.2019). 

VATT:n tutkimuksen (Silliman 2017) suomalaistaustaiset heikosti pärjäävät pojat ja 

maahanmuuttajataustaiset oppilaat ovat SDP:n tulkinnassa muuttuneet pelkiksi 

oppilaiksi. Sanamuoto jättää avoimeksi sen, onko kyseessä lisäys joidenkin oppilaiden 

todennäköisyydessä jatkaa opintoja heti peruskoulun jälkeen, vai kaikkien oppilaiden 

todennäköisyydessä jatkaa opintoja heti peruskoulun jälkeen.  

Lauseen muotoilulla vahvistetaan ideaa politiikan tutkimukselle perustumisesta, mikä 

palvelee aloitteen tarkoitusperiä – tutkittu tieto on argumenttina arvovaltainen, politiikan 

tarpeellisuutta on helpompi perustella, kun voi vedota tutkimusnäyttöön sen hyödyistä. 

Tässä korostuu tilintekovastuuvaiheen (Virtanen ym. 2015) perustelu korostaa politiikan 

näyttöperusteisuutta -    

Myönteisen erityiskohtelun tulkitseminen tutkimukseen perustuvana politiikkana tarjoaa 

mielenkiintoisen tarkastelukohteen tämän tutkielman näkökulmasta, sillä sitä voi katsoa 

niin merkityskamppailujen kuin tarinalinjojenkin kautta. Merkityskamppailusta 

huolimatta osa toimijoista muodostaa asettuu samalle kannalle vaikkakin eri perustein, ja 

yhdessä he pitkälti onnistuvat pitämään yllä tulkintaa myönteisestä erityiskohtelusta 

tutkimukseen perustuvana politiikkana. Tätä tulkintaa toistetaan ainakin aihepiirin 

tutkimuksessa. Eräs tuoreimmista Helsingin myönteisen erityiskohtelun toimia 

käsittelevistä tutkimuksista toteaa, että ”Helsingin myönteisen erityiskohtelun 

toimintamalli on Suomen tasolla poikkeuksellinen, sillä se perustuu tutkimukselle” 

(Bernelius ja Huilla 2021, 115). Toinen julkaisun kirjoittajista on itse kehittänyt 

myönteisen erityiskohtelun rahoitusmallin Helsingin peruskouluille (Bernelius 2009).  

Tulkinta politiikan tutkimukselle perustumisesta toistuu myös Helsingin päättävien 

toimielinten lausunnoissa. Taulukko 4.1:ssä on esitetty viittaukset politiikan 

tutkimukselle perustumiseen Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan, sosiaali- ja 

terveyslautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä kaupunginhallituksen 

lausunnoissa. 

Taulukko 4.1:ssä näkyy, kuinka kaikki lausunnon antaneet lautakunnat 

kaupunkiympäristölautakuntaa lukuun ottamatta ja niiden lisäksi myös kaupunginhallitus 

artikuloivat tulkinnoissaan sen, että myönteisen erityiskohtelun malli Helsingissä 

perustuu tutkitulle tiedolle. Lausunnoissa nousee esiin niin se, että myönteisen 
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erityiskohtelun kohdealueet on määritelty tutkitun tiedon pohjalta (taulukko 4.1, sosiaali- 

ja terveyslautakunta), kuin se, että rahoituksen tuloksellisuutta on tutkittu (taulukko 4.1, 

kaupunginhallitus).  

Taulukossa 4.1 näkyy, kuinka toimijat ottavat myönteisen erityiskohtelun tutkimuksen 

osaksi artikulaatiokäytäntöjään. Tutkimusperusteisuutta voi ajatella myönteisen 

erityiskohtelun yhteydessä kelluvana merkitsijänä, sillä toimijat eivät määrittele sitä 

samalla tavalla, mutta kaikki pyrkivät vakiinnuttamaan oman tulkintansa siitä. Taulukko 

4.1 esittää keskenään suhteellisen samanlaisia artikulaatiokäytäntöjä, mitkä kertovat 

siitä, että toimijat vahvistavat omaa asemaansa olemalla linjassa toistensa kanssa – 

kaupungin päättävien toimielinten tulkinta tutkimusperusteisuudesta on vahvempi, kun 

sitä ei kyseenalaisteta sisäisesti.   
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TAULUKKO 4.1: LAUTAKUNNAT JA KAUPUNGINHALLITUS 

MYÖNTEISEN ERITYISKOHTELUN TUTKIMUKSELLE PERUSTUMISESTA 

Kasvatus- ja 

koulutuslautakunta 

3.12.2019 §14 

”Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa aloitteessa esitettyä 

myönteisen erityiskohtelun rahoituksen laajentamisen pilotointia. 

Tätä tukevat sekä edellä todetut tutkimustulokset [viitaten VATT:n 

tutkimukseen (Silliman 2017) myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 

vaikuttavuudesta] perusopetuksen rahoituksen tuloksellisuudesta, että 

kaupunkistrategia.”  

Sosiaali- ja 

terveyslautakunta 

3.12.2019 §21 

”Perhe- ja sosiaalipalvelujen myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 

kohdennuksessa on hyödynnetty vuosina 2018‒2019 käynnissä olleen 

lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tarveperusteisen rahoituksen tutkimusryhmän tuloksia 

(Kaupunkitutkimus ja tilastot -yksikkö).”  

Kulttuuri- ja 

vapaa-

aikalautakunta 

19.11.2019 § 17 

”Nuorisopalvelut soveltaa omassa palvelusuunnittelussaan ja 

toimintojen resursoinnissaan myönteisen erityiskohtelun mallia, 

joka on tuotettu yhdessä kaupunginkanslian kaupunkitutkimus- 

ja -tilastot -yksikön kanssa.” 

Kaupunginhallitus 

20.1.2020 § 2 

”VATT on tutkinut myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 

tuloksellisuutta perusopetuksessa ja tutkimustulosten 

perusteella rahoitus lisää ennen kaikkea 

maahanmuuttajataustaisten ja poikien todennäköisyyttä 

hakeutua toisen asteen koulutukseen. Myönteisen 

erityiskohtelun rahoituksen laajentamista tukevat sekä saadut 

tutkimustulokset että kaupunkistrategian tavoitteet.”  

 

”Laajennettaessa myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 

kohteita, soveltuvat jakokriteerit ja indikaattorit määritellään 

toimialan ja kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -

yksikön yhteistyönä. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksen 

vaikuttavuutta tulee seurata.” 
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Päätöksentekoelimissä siis koetaan tarvetta korostaa sitä, että politiikan taustalla on 

tutkittua tietoa. Tälle voi olla monia syitä. Esimerkiksi Helsingin kaupunkistrategiassa 

2017–2021 kerrotaan, että Helsingin tavoitteena on olla ”maailman johtava kaupunki 

julkisen tiedon avaamisessa ja sen hyödyntämisessä” (Helsingin kaupunkistrategia 2017–

2020, 15). Myös valtuustokeskustelussa mainitaan, että ”puhutaan tässäkin salissa hyvin 

usein siitä, että tiedolla pitää johtaa” (Rantanen, ps.). Näin ollen taulukkoon 4.1 koostetut 

tulkinnat eivät välttämättä edes kerro siitä, että politiikan uskotaan perustuvan syvälliselle 

ja laajalle tutkimuspohjalle. Kyseessä voi hyvin olla post-strukturaalisen 

diskurssianalyysin oletusten mukaisesti ensisijaisesti juuri oman toimija-aseman 

vahvistaminen, mikä tässä tapahtuu sen kautta, että korostetaan oman toimialan toimien 

olevan linjassa kaupungin laajempien strategisten tavoitteiden kanssa. Tiedolla 

johtamisen läpileikkaavuus voi jopa olla oma tarinalinjansa tai kehyksensä kaupungin 

päätöksentekoelimissä, jolloin päätöksiä pyritään artikuloimaan sen kautta.  

Kaikki toimijat eivät kuitenkaan jaa käsitystä siitä, että myönteinen erityiskohtelu 

Helsingissä perustuu tutkimukselle. Valtuustokeskustelussa aihe altistuu 

merkityskamppailulle. Politiikan tiedollista pohjaa kyseenalaistetaan viittaamalla siihen, 

että tutkimusta on tehty sen verran vähän, ettei väitteelle tutkimukseen perustuvasta 

politiikasta ole tukea: 

 

”On tullut esiin, että innokkaana oltaisiin jakamassa ehkä lisää tätä PD-rahaa, 

mutta mikään puheenvuoro ei ota kantaa siihen, onko minkään näköistä tietoon ja 

tutkimukseen perustuvaa vaikuttavuusarviointia PD-rahan käytöstä? Paitsi tämä 

VATTin 2017 tutkimus, joka tässä vastauksessakin on mainittu. Minusta se on aika 

vähäinen tutkimuspohja nyt sitten oikeistosta vasemmistoon jakaa tätä rahaa.” 

(Rantanen, ps). 

 

Solmukohdaksi muodostuu siis se, voiko politiikan väittää perustuvan tutkimukselle, kun 

tutkimusta on tehty vasta vähän. Perussuomalaisten kiistäessä tutkimustiedon 

riittävyyden SDP:n näkemys on, että ”positiivisen diskriminaation rahoitus on sen verran 

tuore instrumentti, että tutkimusasetelmien luominen tulee edellyttämään kyllä vähän 

lisää vielä aikaa, että sitä voidaan esimerkiksi tämän aloitteen viitekehyksessä tutkia, 

koska tässähän esitetään tulevaisuuteen kohdistuvaa rahoitusta” (Torsti, sd). 
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Vihreät on SDP:n kanssa samoilla linjoilla ja nostaa tulkinnassaan esiin, että päätösten 

tekeminen on perusteltua myös silloin, kun tutkimusnäyttöä ei ole vielä olemassa: 

”tosiaanhan tästä nimenomaan on saatu tutkimusnäyttöä tämän myönteisen 

erityiskohtelun rahan vaikuttavuudesta. Helsinkihän on alun perin tehnyt hyvin rohkean 

päätöksen siinä, että tämä on otettu käyttöön, ja se on sitten myös tarjonnut 

mahdollisuuksia näihin tutkimusasetelmiin” (Vanhanen, vihr.). 

 

Toimijat pyrkivät siis määrittämään myönteisen erityiskohtelun tutkimukselle 

perustumista omiin tarkoitusperiinsä sopivasti. Rahoituksen laajentamista kannattavissa 

SDP:ssä ja vihreissä tutkimuksen tuloksia ja politiikan perustumista tutkitulle tiedolle 

korostetaan, aloitetta vastustavissa perussuomalaisten artikulaatiokäytännössä 

tutkimukselle perustumista ei liitetä ollenkaan myönteisen erityiskohtelun politiikkaan. 

Samalla kuitenkin molemmat toimijat paikkaavat argumenttejaan täydentämällä niitä 

vastapuolen argumentilla. 

 

Valtuustokeskustelun asetelmassa on kaksi vastakkaista kantaa: 1) politiikka perustuu 

tutkimukselle, mutta vaikka ei perustuisi, olisi se silti oikeutettua ja 2) politiikka ei 

perustu tutkimukselle, mutta sen tulisi sille perustua. Ensimmäistä kannattaa politiikan 

tutkimusperusteisuuden ympärille muodostuva diskurssikoalitio, toista edustaa 

perussuomalaiset, joiden tulkinnan mukaan myönteisen erityiskohtelun politiikan ei voi 

sanoa perustuvan tutkimukselle. Kuvio 4.2 seuraavalla sivulla havainnollistaa 

merkityskamppailua ja esittelee toimijoiden asemoitumista siinä.  
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KUVIO 4.2: TOIMIJOIDEN TULKINTAEROT MYÖNTEISEN 

ERITYISKOHTELUN TUTKIMUSPOHJASTA 

 

Kuviossa 4.2 visualisoitu merkityskamppailu liittyy olennaisesti toimijoiden poliittisiin 

tavoitteisiin. Siitä, miten tutkimukselle perustumista esitetään kummaltakin puolelta 

politiikkaa oikeuttavana tekijänä, käy ilmi, että ollakseen oikeutettua, toimijat eivät voi 

argumentoida kantaansa vain ideologian tai arvojen kautta. Painopiste on mitattavissa 

tuloksissa, vaikutuksissa, joita voi arvioida numeerisesti.  

Perussuomalaisten tulkinnasta voi päätellä, että heille myönteinen erityiskohtelu 

näyttäytyy ensisijaisesti ideologiana. Se käy ilmi siitä, kuinka perussuomalaiset 

puheenvuoroissaan penäävät lisää tutkimustietoa aiheesta ja tulkitsevat, että politiikan 

vaikuttavuudesta ei vielä tiedetä mitään.  Perussuomalaisten tulkinnassa 

Myönteinen erityiskohtelu 
Helsingissä

Perustuu tutkimukselle

Tutkimukselle perustuminen 
läpileikkaava teema 

Kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta, sosiaali- ja 

terveyslautakunta, kasvatus- ja 
koulutuslautakunta, 
kaupunginhallitus

Politiikkaa täytyy kuitenkin 
ensin tehdä, jotta voidaan 

tutkia
Vihreät

Tuore poliittinen instrumentti, 
jota tullaan tutkimaan 

enemmän
SDP

Ulkomainenkin tutkimus on 
pätevää

Kokoomus

Ei perustu tutkimukselle
Täytyy olla tutkimusnäyttöä 

toimien vaikuttavuudesta, kun 
jaetaan rahaa 

Perussuomalaiset
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menestyksekkään myönteisen erityiskohtelun politiikan kriteeristö on ”epämääräistä ja 

vaikuttavuuden seuranta heikkoa aivan tarkoituksella, koska sillä tavalla voidaan väistellä 

karua todellisuutta” – todellisuutena siis tässä tulkinnassa se, että rahoituksesta ei ole 

hyötyä, koska eriytymiskehitys jatkuu.  

 

Tutkimusperusteisuutta puolustavan diskurssikoalition tulkinnoissa puolestaan pyritään 

perustelemaan myönteisen erityiskohtelun tutkimuksellista pohjaa ja häivyttää 

ideologiset perusteet taustalle. Myös silloin, kun toimijat myöntävät, että tutkimusta on 

vielä rajallisesti, rahoituksen laajentamista perustellaan siitä huolimatta sen kautta, että 

politiikan laajentaminen tarjoaa mahdollisuuksia tutkia sitä enemmän. Arvoihin tai 

ideologiaan ei vedota, sen sijaan vedotaan kaupungin hyötyyn ja todettuihin tuloksiin 

politiikan toimivuudesta. 

 

Helsingin myönteisen erityiskohtelun politiikka on tutkimukselle perustumiseltaan 

monimutkainen kokonaisuus. Sen ympärille muodostuvien merkityskamppailujen 

tarkastelu nostaa kuitenkin esiin myös tutkielman kolmannessa luvussa esitellyn 

problematiikan siitä, onko tutkimukselle perustuminen aina paras argumentti. Aineistossa 

on huomattavissa, että toimijat käyttävät paljon aikaa väitellessään siitä, perustuuko 

politiikka tutkimukselle vai ei, sen sijaan että väittelisivät esimerkiksi politiikan 

moraalisista tai kokemusperäisistä perusteista. Tämä kertoo sen, että tutkumukselle 

perustuminen on voimakas argumentti ja asia, jota tutkielman toimijat haluavat painottaa 

päätöksenteossa jopa siihen pisteeseen asti, että se nousee tärkeämmäksi kuin muut 

perusteet toteuttaa politiikkaa. Tutkimukselle perustumisesta käydään kiivasta 

merkityskamppailua ja merkittävä osa toimijoiden argumenteista sekä myönteisen 

erityiskohtelun puolesta että vastaan ympäröivät tavalla tai toisella tätä teemaa, kuten 

kuviossa 4.2 on esitetty.  

 

4.2 Jaetut tulkinnat 

Edellisessä luvussa nostettiin esiin havainnollistava esimerkki siitä, kuinka 

merkityskamppailussa on havaittavissa kelluva merkitsijä eli politiikan 

tutkimusperusteisuus, jota monet toimijat määrittävät samankaltaisesti. Myönteisen 

erityiskohtelun politiikasta on olemassa Helsingissä kunnallispolitiikan tasolla kuitenkin 

jopa vielä vahvempi tarinalinja, joka on nauttinut hegemonista asemaa 
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tutkimuskirjallisuuden perusteella jo pitkään, ja vaikuttaisi säilyttävän asemansa, sillä se 

toistuu toimijoiden artikulaatiokäytännöissä jatkuvasti. Tässä alaluvussa vastataan 

tutkielman toiseen tutkimuskysymykseen, siis siihen, millaisia tarinalinjoja myönteisen 

erityiskohtelun ympärille muodostuu tutkielman aineistossa.  

 

Tarinalinjan esiintyminen tutkimuskirjallisuudessa  

Vuonna 2001 Helsingin kaupungin tietokeskus julkaisi keskustelualoitteen Positiivinen 

diskriminaatio – mitä se on? (Lankinen, 2001). Kyseessä on ensimmäinen Helsingin 

suomen- ja ruotsinkielisille kouluille kehitetyn myönteisen erityiskohtelun (jota silloin 

vielä kutsuttiin positiiviseksi diskriminaatioksi) rahoitusmallin laskentatapaa kuvaava 

julkaisu, jossa kerrotaan myös hieman yleisemmin myönteisen erityiskohtelun taustoista. 

Keskustelualoitteen esipuheessa kerrotaan myönteisestä erityiskohtelusta (aiemmin 

positiivinen diskriminaatio) seuraavasti:  

”Positiivisen diskriminaation käsite kuuluu hyvinvointiyhteiskunnan 

perusvarustukseen. Yksinkertaistettuna: annetaan enemmän tukea niille, jotka ovat 

suuremman tuen tarpeessa. Huomio voi kohdistua erityisesti johonkin ryhmään, 

esimerkiksi liikuntarajoitteisiin. Kaupungissa tätä koskevan keskustelun aiheeksi 

nousee kuitenkin usein alue. Syynä on, että usein tiedonsaanti erilaisuudesta 

kootaan alueellisesti kootusta tiedosta. Peruspalveluita tarjotaan asuinalueilla.” 

(Vaattovaara (esipuhe), Lankinen 2001, 5). 

Julkaisussa kerrotaan, että vuonna 1998 Helsingin opetusvirasto päätti aloittaa 

positiivisen diskriminaation rahoituksen eli PD-rahan jakamisen kouluille, mikä tarkoitti 

”heikommin resurssein varustettujen alueiden tukemista erityisellä panostuksella” 

(Lankinen 2001, 9). Tämän taustalla oli oletus siitä, että näiltä alueilta tulevien lasten 

tukeminen vaatisi erityisiä resursseja. Helsingin tietokeskuksessa kehitettiin 

laskentamalli, jolla pyrittiin paikantamaan tällaista huono-osaisuutta kaupungissa. 

Muuttujat, joilla koulun oppilaaksiottoalueen huono-osaisuutta Helsingin koulujen 

ensimmäisessä myönteisen erityiskohtelun mallissa määritettiin, olivat seuraavat: 

yksinhuoltajien osuus lapsiperheissä, vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta, matalan 

koulutustason osuus yli viisitoistavuotiaista, kaupungin vuokra-asukkaiden osuus 

asukkaista, alueen yleinen työttömyysaste, toimeentulotukea saavien osuus, 
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lastensuojelun piiriin tulleet uuden lapset sekä lapsiperheiden tulos (Lankinen 2001, 9). 

Mallin tavoitteena oli siis tukea heikommista lähtökohdista tulevia lapsia. 

Vuonna 2000 myös Helsingin kaupungin sosiaalivirasto tilasi Helsingin kaupungin 

tietokeskukselta myönteisen erityiskohtelun rahoitusmallin. Sosiaaliviraston tavoitteena 

puolestaan oli kohdentaa tukea erityisesti maahanmuuttajataustaiselle väestölle 

(Lankinen 2001, 24). Myös tätä asiaa lähestyttiin tunnistamalla alueita, joilla asuu paljon 

maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja kohdentamalla myönteisen erityiskohtelun rahaa 

juuri näille alueille.  

Alueellisuus on siis ollut osana diskurssia siitä lähtien, kun myönteisen erityiskohtelun 

politiikkaa on Helsingissä harjoitettu. Lankisen tekstistä kuitenkin tulee ilmi, että 

alueellinen tasa-arvo ei ole myönteisen erityiskohtelun itsetarkoitus, alueellinen 

lähestymistapa esitetään ainoastaan välineenä myönteisen erityiskohtelun muille 

päämäärille – mikä siis on auttaa erityisesti niitä, jotka apua tarvitsevat. Tekstissä nousee 

esiin myös kansainvälisistä määritelmistä usein löytyvä ryhmäajattelu, siis ajatus, että 

myönteisen erityiskohtelun toimia tulisi kohdentaa ihmisille juuri johonkin 

erityisryhmään kuulumisen perusteella – kuten tekstissä mainittu liikuntarajoitteisuus tai 

maahanmuuttajataustaisuus, jos on tiedossa, että ryhmä joko kokee syrjintää tai on 

muuten heikommassa asemassa yhteiskunnan muihin ryhmiin nähden.  

Noin kymmenen vuotta myöhemmin julkaistussa, myös Helsingin kaupungin 

tietokeskuksen toimittamassa julkaisussa (Ala-Outinen, 2010), jossa arvioidaan 

Helsingin virastojen myönteisen erityiskohtelun toimia, kirjoitetaan myönteisestä 

erityiskohtelusta seuraavasti: 

”Tässä tutkimusraportissa käytetään käsitettä positiivinen diskriminaatio, jolla 

tarkoitetaan heikommassa asemassa oleville ryhmille tai alueille suunnattua 

erityistukea” (Ala-Outinen 2010, 32). 

Tässä tulkinnassa ryhmät ja alueet artikuloidaan jo samanarvoisiksi myönteisen 

erityiskohtelun kohteiksi. Tutkimusraportissa kuvataan Helsingissä toteutunutta 

myönteisen erityiskohtelun politiikkaa alueellisuuden kautta:  

”Positiivinen diskriminaatio on Helsingissä tarkoittanut resurssien suuntaamista 

siten, että kaupunginosien asukasrakenteen vaihtelu ja erilainen palvelutarve 

huomioidaan. Resurssienjakomallilla on pyritty tukemaan mahdollisuuksien tasa-
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arvoisuuden toteutumista ja tasoittamaan kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia 

hyvinvointieroja.”  (Ala-Outinen 2010, 32). 

Myöhemmin samassa tutkimusraportissa alleviivataan vielä selvemmin sanoin, että kyse 

on asuinalueiden tasa-arvosta, ei ryhmään kohdistuvasta toimesta: 

”[Helsingin] strategiaohjelman 2009–2012 mukaan palveluita ja 

kansalaistoimintaa tulisi vahvistaa niillä asuinalueilla, joissa maahanmuuttajien 

osuus on suuri. Strategialla ei ole tarkoitus kohdentaa palveluja maahanmuuttajille, 

vaan vahvistaa käytännössä niiden vuokratalovaltaisten asuinalueiden palveluja, 

joissa maahanmuuttajat ovat yksi asukasryhmä muiden joukossa.” (Ala-Outinen 

2010, 34). 

Kyseinen tutkimusraportti on julkaistu vuonna 2010, ja alle kymmenessä vuodessa 

alueellinen lähestymistapa vaikuttaa vakiintuneen myönteisen erityiskohtelun 

tarinalinjaksi Helsingin kaupungin palvelujen tasolla.  

Tutkijat kirjoittavat siitä, mitä he käytäntöjä havainnoimalla näkevät tapahtuvan. Heidän 

tulkintansa saa painoarvoa siitä, että tutkimusta tehdään arvovaltaisissa instituutioissa ja 

tieteenalalla hyväksytyin menetelmin. On siis kohtuullista olettaa, että jos tutkimuksessa 

kuvataan myönteistä erityiskohtelua alueellisen tasa-arvon toimeksi, se myös sitä 

käytännössä Helsingissä on.  

Siinä vaiheessa, kun politiikan toimijat sisäistävät tutkijoiden tulkinnan jonkin politiikan 

luonteesta, ei se enää ole empiirinen havainto, vaan arvovalinta. Tutkijoiden tehtävä on 

tarkastelemissani tutkimuksissa kuvata myönteisen erityiskohtelun politiikkaa, arvioida 

sen vaikutuksia, tai tilauksesta luoda tai kehittää mallin laskentaperusteita. Heidän 

roolinsa ei kuitenkaan ole tehdä politiikkaa, vaikka poliittiseen prosessiin ottavatkin 

työllään osaa. Tutkijan kuvatessa myönteistä erityiskohtelua ”resurssien suuntaamiseksi 

siten, että kaupunginosien asukasrakenteen vaihtelu ja erilainen palvelutarve 

huomiodaan” (Ala-Outinen 2010, 32), kyse on politiikan toteutuneiden käytäntöjen 

kuvaamisesta.   

Kun poliittinen toimija sanoo saman, merkitys politisoituu, siitä muodostuu arvovalinta. 

Argumentatiivisen diskurssiteorian oletusten mukaan diskurssin täytyy toistua ja tulla yhä 

uudelleen ilmi toimijoiden artikulaatiokäytännöissä – ja tutkielman aineistossa kaikkein 

selkeimmin tulee esiin, että poliittiset toimijat ovat sisäistäneet ajatuksen myönteisestä 

erityiskohtelusta segregaation vastaisena ja kaupunginosien välisen tasa-arvon 
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politiikkana. Seuraavaksi käydään läpi tapoja, joilla jaettu tarinalinja tulee ilmi muiden 

toimijoiden puheista.  

Tarinalinjan esiintyminen valtuustokeskustelussa 

Valtuuston keskustelun aiheesta avaa SDP:n valtuutetun puheenvuoro, jossa todetaan, 

että myönteistä erityiskohtelua voi kutsua esimerkiksi ”alueiden tasa-arvorahaksi. Se 

ehkä kuvaa paremmin suomen kielellä, mitä tässä olemme ehdottamassa ja 

laajennettavaksi” (Jalovaara, sd). Vaikka tarinalinjaa näin hyvin kuvaavan kommentin 

osuminen heti valtuustokeskustelun avauspuhevuoroon voisi olla sattumaakin, toimii 

kyseinen tulkinta erinomaisena kiteytyksenä tarinalinjalle.  

Avauspuheenvuoro aloittaa keskustelun, jossa puhutaan kaupunginosien tasa-arvosta ja 

segregaation ehkäisemisestä sekä siitä, mikä rooli myönteisellä erityiskohtelulla on näissä 

tavoitteissa. Moni toimija tulkitsee, että juuri alueellinen tasa-arvo on se, mistä puhutaan, 

kun puhutaan myönteisestä erityiskohtelusta Helsingissä: 

”Tämän aloitteen isompi ja syvempi viesti on se, että alueellisen tasa-arvon 

näkökulma olisi syytä muuttaa yhä enemmän läpileikkaavaksi tavaksi tarkastella 

erilaista päätöksentekoamme ja myös valmistelua tässä kaupungissa” (Torsti, sd). 

Nämä kommentit sosiaalidemokraattien valtuutetuilta edustavat hyvin puolueen linjaa 

tässä keskustelussa. Sosiaalidemokraatit eivät tulkinnassaan missään vaiheessa riko 

narratiivia siitä, että kyseessä on ainoastaan kaupunginosien tasa-arvoa edistävä 

politiikka. He käyttävät useita puheenvuoroja ja kiistävät niissä sen, että politiikan 

taustalla olisi ajatus toimien kohdistamisesta millekään tietylle ryhmälle, vaan kyseessä 

on alueellisen tasa-arvon toimi.  

Myös ensimmäisen keskusteluun osaa ottavan kokoomuksen valtuutetun puheenvuoro 

alkaa kaupunginosien eriytymisestä. Puheenvuorossa Helsingin suurimmaksi uhaksi 

kuvataan kaupunginosien välinen epätasa-arvo, ei esimerkiksi eri ihmisryhmien tai 

vaikka eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien välinen epätasa-arvo. Se nähdään ensisijaisesti 

segregaatiota ehkäisevänä toimena.  

”Erot Helsingin asukkaiden verotettavissa tuloissa ovat jo yli 11-kertaiset 

varakkaimman ja köyhimmän kaupunginosan välillä. Jokainen ymmärtää, että 

elintasossa on suuri ero, jos vuositulot ovat 12 000 tai 138 000 vuodessa. 

Kaupungin strategian puolivälitarkastelussa alueiden eriytymisen indeksissä oli 
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otettu takapakkia. Helsingin alueiden eriytyminen on edelleen suurimpia 

haasteitamme” (Pajunen, kok). 

Kokoomuksen tulkinnassa nousee esiin myös kaupungin turvallisuus. Myönteinen 

erityiskohtelu tulkitaan asiaksi, joka voi tasoittaa kaupunginosien välisiä eroja ja samalla 

tehdä kaupunkia turvallisemmaksi. Myönteisen erityiskohtelun turvallistaminen voi 

toimia keinona oikeuttaa politiikkaa puolueen äänestäjille, joita ei rahan jakaminen 

heikommin pärjääville alueille ilman muunlaisia perusteita välttämättä muuten motivoisi 

äänestämään puoluetta myös seuraavissa vaaleissa – tällä tulkinnalla kokoomus ei siis 

vahvista vain tarinalinjaa vaan myös omaa toimija-asemaansa.  

Vasemmiston valtuustoryhmästä tuleva avauspuheenvuoro on valtuustokeskustelun 

ensimmäinen, joka aloittaa puhumalla eriytymisestä yleisemmällä tasolla, ei ainoastaan 

kaupunginosien eriytymisestä.  

”Eriytymisen ehkäisy on meillä strateginen tavoite. Valitettavasti me emme ole 

onnistuneet tässä vielä kovin hyvin, vaan jos me katsomme mittareitamme, niin 

enemmän ollaan menossa siihen suuntaan, että tämä eriytyminen on kasvanut. 

Tämä on iso haaste, ja tämä vaatii isoja rakenteellisia ratkaisuja ja monia eri 

keinoja. Esimerkiksi asuntopolitiikkaa ja kaupunkisuunnittelua, jolla me 

vaikutamme monipuoliseen asuntorakenteeseen. Tämä vaatii ylipäätänsä tuloeroja 

kaventavaa politiikkaa ja yhdenvertaisuuden edistämistä, koska mitä vähemmän 

eriarvoisuutta meillä ylipäätänsä on eri ihmisryhmien välillä, niin sen pienemmät 

riskit on sille, että nämä heijastuvat kaupunginosien eriytymisenä.” (Vuorjoki, 

vas.) 

Vasemmiston tulkinta on mielenkiintoinen, sillä siinä tarinalinjan vaikutus näkyy aivan 

erityisesti. Siinä missä aiemmin kuvatut toimijat seuraavat sitä nostamatta esiin muita 

vaihtoehtoja, vasemmistossa puheenvuoro aloitetaan muistamalla, että kyse voi olla 

muustakin eriytymisestä kuin kaupunginosien. Vasemmisto ainoana toimijana nostaa 

esiin ihmisryhmien väliset erot maantieteellisten erojen sijaan. Tarinalinja kuitenkin saa 

vasemmistonkin päätymään tulkinnassaan siihen, että lopulta kyse myönteistä 

erityiskohtelua koskevassa keskustelussa on juuri kaupunginosien eriytymisestä.  

Kuten aihepiirin tutkimuksen kuvauksesta käy ilmi, tulkinta myönteisestä 

erityiskohtelusta Helsingin hyvinvointipalveluissa alueellisen tasa-arvon politiikkana on 

ollut valtavirtaa siitä lähtien, kun politiikkaa on alettu sillä (tai vastaavalla) nimellä 
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harjoittaa. Politiikan tulkintojen tarkastelu 2020-luvun alkupuolella, eli kun politiikkaa 

on tehty Helsingin virastoissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan, osoittaa diskurssin 

rajoittavan voiman. Siinä missä yhteinen tulkinta edes jollain tasolla mahdollistaa 

politiikan toteuttamisen, osoittaa se myös, että hegemoninen tarinalinja on muokannut 

tällä hetkellä politiikassa toimivien tulkintaa politiikasta. Kuvio 4.3:ssa on visualisoitu 

tarinalinjan sementoitumisen prosessi, joka on tällä hetkellä siinä pisteessä, että eri 

toimijat tulkitsevat myönteisen erityiskohtelun Helsingissä tarkoittavan kaupunginosien 

tasa-arvoa. Kuvio 4.3 yhdistää tähän mennessä tarkastellut aineistotyypit eli 

tutkimuskirjallisuuden ja valtuustokeskustelun ja esittää, kuinka ymmärrys myönteisestä 

erityiskohtelusta vaikuttaa Helsingissä vakiintuneen eri toimijoiden muodostaessa 

tulkintojaan saman diskurssin sisällä. Luvussa 3 kuvattiin tapaa, jolla diskurssi vaikuttaa 

toimijoiden tulkintoihin todennäköisesti enemmän kuin toimijoiden tulkinnat diskurssiin 

– myönteisen erityiskohtelun tarinalinja on erinomainen esimerkki siitä, kuinka tulkinta 

myönteisestä erityiskohtelusta kaupunginosien tasa-arvon politiikkana on vakiintunut 

Helsingissä niin vahvaksi, että vuoden 2020 alussa käydyssä valtuustokeskustelussa, joka 

koskee tätä politiikkaa, yksikään toimija ei edes yritä argumentoida, että kyse voisi olla 

muustakin kuin kaupunginosien tasa-arvon politiikasta, vaan jopa ryhmäajattelun 

muistavat toimijat palauttavat argumenttinsa alueiden tasa-arvoon.  

Tarinalinja vaikuttaa jopa niin vahvasti, että se aiheuttaa politiikan historian 

uudelleenkirjoittamista tarinalinjaan sopivaksi. Kuvio 4.3:n alue-laatikossa on nostettu 

esiin lainaus valtuustokeskustelusta, jossa SDP:n valtuutettu vastaa perussuomalaisille 

heidän kyseenalaistaessaan myönteisen erityiskohtelun todelliset tarkoitusperät. SDP:n 

valtuutettu toteaa painokkaasti, että myönteisen erityiskohtelun tarkoituksena ei ole 

politiikan alkuvaiheissa ollut maahanmuuttajien kotouttaminen – tätä tulkintaa voi 

kuitenkin tutkielman muun aineiston valossa pitää osin virheellisenä. Helsingin 

sosiaaliviraston ensimmäinen positiivisen erityiskohtelun malli (Lankinen 2001) kohdisti 

huomion syrjäytymisvaarassa oleviin maahanmuuttajataustaisiin lapsiin. Perusteluna 

tälle kerrottiin, että ”maahanmuuttajien kielellisten ja kulttuuristen sopeutumisongelmien 

vuoksi sosiaalivirastossa on päätetty suunnata erityishuomio alueille, joissa erinäisten 

muiden sosiaalisten ongelmien ohella esiintyy runsaasti maahanmuuttajien lapsia” 

(Lankinen 2001, 24). 

Tulkinta siitä, että myönteisellä erityiskohtelulla ei Helsingissä ole tai ole koskaan ollut 

mitään erityistä kohderyhmää, vaikuttaisi virheelliseltä. Kuitenkin se on päässyt 
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muodostumaan tarinalinjaksi, ja nykyinen tarinalinja puolestaan vaikuttaisi estävän 

rakentavan keskustelun siitä, että myönteisellä erityiskohtelulla voisi olla myös 

kohderyhmiä pelkkien kohdealueiden sijasta.  

Kuten luvussa 3 kerrottiin, argumentatiivisen diskurssiteorian oletusten mukaan 

diskursiivinen sulkeuma eli tässä tapauksessa tarinalinja on tulkitseva prosessi, jossa 

monimutkainen kokonaisuus muuttuu esimerkiksi yksinkertaiseksi lausahdukseksi, 

jolloin merkityksiä katoaa, kun kaikki epävarmuudet ja ehdollisuudet katoavat 

narratiivista. Kuvio 4.3:n alue-laatikko esittää tällaisia lausahduksia, joissa tarinalinja 

kiteytyy yksinkertaistuksiin, jotka myös määrittävät sitä.  

 

KUVIO 4.3: TARINALINJAN VAKIINTUMINEN KAUPUNGINOSIEN TASA-ARVON 

POLITIIKAKSI 

Ryhmä

•"Annetaan enemmän tukea niille, jotka ovat 
suuremman tuen tarpeessa. Huomio voi kohdistua 
erityisesti johonkin ryhmään. Kaupungissa tätä 
koskevan keskustelun aiheeksi nousee kuitenkin 
usein alue. Syynä on, että usein tiedonsaanti 
erilaisuudesta kootaan alueellisesti kootusta 
tiedosta." (Vaattovaara (esipuhe), Lankinen 2001, 5)

Ryhmä ja alue

•"Positiivinen diskriminaatio, jolla tarkoitetaan 
heikommassa asemassa oleville ryhmille tai alueille 
suunnattua erityistukea” (Ala-Outinen 2010, 32)

•"Positiivinen diskriminaatio on Helsingissä tarkoittanut 
resurssien suuntaamista siten, että kaupunginosien 
asukasrakenteen vaihtelu ja erilainen palvelutarve 
huomioidaan" (Ala-Outinen 2010, 34)

Alue

•"Alueiden tasa-arvoraha" (Jalovaara, sd)

• "Tämä ei todellakaan ollut mikään kotoutumiskysymys 
silloin 20 vuotta sitten, vaan nimenomaan alueellinen 
eriytymiskysymys" (Torsti, sd).



 

43 

 

Tarinalinjan esiintyminen muiden päätöksentekoelinten aineistoissa 

Myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien tulkinnoissa näkyy tarinalinjan vaikutus. 

Tämä vahvistaa kuvaa siitä, että Helsingin päättävissä elimissä on jaettu käsitys siitä, mitä 

myönteinen erityiskohtelu pohjimmiltaan on.  

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunnossa myönteinen erityiskohtelu määritellään 

samantapaisesti kuin aiemmin kuvatussa Ala-Outisen (2010) tutkimusraportissa: 

myönteisellä erityiskohtelulla tarkoitetaan kaupunkiympäristölautakunnan mukaan 

”rahoituksen lisäämistä sellaisille alueille tai ryhmille, jotka ovat vaarassa jäädä 

huonompaan asemaan”. Alue ja ryhmä kumpikin ilmaistaan tasavertaisina myönteisen 

erityiskohtelun kohteina. Loput lausunnosta keskittyy kuitenkin kuvaamaan tapaa, jolla 

Helsingissä tuetaan alueiden tasa-arvoista kehitystä. Heti myönteisen erityiskohtelun 

määrittämisen jälkeen lausunnossa siirrytään puhumaan alueiden eriytymisestä, ja 

mainitaan, että Helsingin strategisiin tavoitteisiin on kirjautu kaupunginosien eriytymisen 

ehkäisy. Kaikki lausunnon sisältämät konkreettiset esimerkit kertovat toimista, joilla 

tuetaan alueita. Ryhmistä ei ole muuta mainintaa.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnossa taas mainitaan toistuvasti sana 

”kohdealue”. Havaittavissa on samaa kuin aiemmin kuvatussa vasemmiston tulkinnassa 

– myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa tunnustetaan se mahdollisuus, että kohde 

voisi olla muukin kuin alue, mutta tämä idea sivuutetaan toimia kuvatessa ja myönteinen 

erityiskohtelu päädytään kuitenkin toimialan esimerkeissä kuvaamaan alueellisen tasa-

arvon toimeksi. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aineistossa ainoa toimija, joka edes 

mainitsee kaupunkilaisten tasa-arvon kaupunginosien tasa-arvon sijasta: ”resursseja 

suunnataan niille alueille ja sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan tehokkaasti ja 

vaikuttavasti vähentää kaupunkilaisten välistä eriarvoisuutta”. Tästä huolimatta 

lausunnossa kuitenkin esiintyvät vain sanat kohdealue ja kokeilualue, ei kohderyhmä tai 

muu vastaava sana, josta voisi ymmärtää politiikan pyrkivän tasaamaan eri 

väestöryhmien tilastollisesti tunnistettavissa olevia hyvinvointieroja.  

 

4.3 Tarinalinjan merkitys 

Edellisessä osiossa havaittiin, että tarinalinjaksi on muodostunut myönteisen 

erityiskohtelun oleva Helsingissä kaupunginosiin kohdistuva toimi, jolla pyritään 

tasoittamaan kaupunginosien välisiä hyvinvointieroja ja estämään segregaatiota. Tämä 
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luku vastaa kolmanteen tutkimuskysymykseen eli siihen, mitä jää tarinalinjan 

ulkopuolelle.  

Tämä osio havainnollistaa, kuinka tarinalinja kontrolloi sitä, miten myönteisen 

erityiskohtelun kohderyhmästä puhutaan. Tarinalinjan voima tulee tutkielman aineistossa 

esiin etenkin valtuustokeskustelun argumenteissa, joilla vastustetaan perussuomalaisten 

valtuutettujen tapaa nostaa esiin maahanmuuton teema myönteisestä erityiskohtelusta 

puhuttaessa.  

Perussuomalaiset puheenvuoroissaan pyrkivät siirtämään puheen kohti maahanmuuttoa. 

Puheenvuoroissa kyseenalaistetaan myönteisen erityiskohtelun hyötyjä, tavoitteita ja 

tarkoituksenmukaisuutta ja vastustetaan maahanmuuttajataustaisten kaupunkilaisten 

suoraa tukemista. Myönteinen erityiskohtelu on sivuroolissa perussuomalaisten 

puheenvuoroissa – se on vain aasinsilta, jolla puolue pyrkii puhumaan omista 

tulkinnoistaan maahanmuuton ongelmista.  

Perussuomalaisten tulkinta on, että myönteistä erityiskohtelusta puhuminen on vain 

muiden toimijoiden tapa välttää sanomasta, että maahanmuutto aiheuttaa segregaatiota. 

Tulkinnan mukaan, jos segregaatio on ongelma, maahanmuutto on ongelma.  

”Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen ilmiö, että varsinkin vasemmalla 

kiistetään gettoutumisen olevan maahanmuuttoon liittyvä ongelma. Pikemminkin 

viitataan yleisesti tuloeroihin, eriarvoistumiseen ja muihin sellaisiin tekijöihin. 

Kuitenkin samaan aikaan segregaatiota halutaan torjua tukitoimenpiteillä, joiden 

kriteereihin sisältyy asukkaiden tai oppilaiden maahanmuuttajatausta. Viittaan siis 

vieraskielisten määrään PD-rahan jakoperusteena. No, oikeastihan nämä ongelmat 

tietysti liittyvät hyvin kiinteästi maahanmuuttoon (…)” (Halla-Aho, ps). 

 

Perussuomalaiset siis tulkitsevat, että myönteisen erityiskohtelun kohteena on 

maahanmuuttajaväestö – kyseessä on tulkinta, joka esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa 

kiistetään (ks. esim. Ala-Outinen 2010, 34). Samalla he ilmaisevat tulkitsevansa 

myönteisen erityiskohtelun olevan väärä lähestymistapa puuttua maahanmuuton 

aiheuttamaan segregaatioon. Tällä tulkinnalla vakiinnutetaan puolueen asemaa 

maahanmuuttokriittisenä toimijana, jossa osataan palauttaa aihe kuin aihe puolueen 

ydinkysymysten äärelle. Tulkinta tekee eroa muihin toimijoihin, joille myönteinen 

erityiskohtelu nykymuodossaan näyttäytyy enemmän tai vähemmän hyväksyttävänä.  
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Se, missä tarinalinja nousee selkeimmin esiin, on muiden toimijoiden vasta-argumentit 

perussuomalaisten näkemyksiin. Yksikään muu toimija ei yritä oikeuttaa sitä, että 

maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisten tukeminen olisi legitiimi tavoite myönteiselle 

erityiskohtelulle. Sen sijaan muut vastustavat perussuomalaisten näkemyksiä kieltämällä 

sen, että kaupungin maahanmuuttajataustainen väestö olisi politiikan varsinainen 

kohderyhmä. 

Tarinalinja alueellisesta lähestymistavasta näkyy siis siinä, että tietty ihmisryhmä 

politiikan kohteena kiistetään täysin. Myönteinen erityiskohtelu, kuten niin 

lainsäädännöstä kuin esimerkiksi kansainvälisistä esimerkeistä huomattiin, voisi hyvin 

tarkoittaa juuri toimien kohdentamista johonkin tiettyyn ryhmään – esimerkiksi usein 

juuri etniseen vähemmistöön. Näissä tapauksessa toimia usein puolustetaan syrjintää 

ehkäisevinä ja niitä oikeutetaan laajasti hyväksytyllä tasa-arvokäsityksellä, jonka mukaan 

tasa-arvoinen kohtelu ei tarkoita samanlaista kohtelua, vaan ihmisten erilaisiin tarpeisiin 

vastaamista. 

Perussuomalaisten tulkinta tarjoaa vasemmistolle avauksen määritellä myönteisen 

erityiskohtelun politiikan kohderyhmä oman tulkintansa mukaan: 

”Olen ollut silloin opetuslautakunnassa, kun ensimmäisen kerran 20 vuotta sitten 

otettiin käyttöön positiivinen diskriminaatio, ja haluan nyt hyvin voimallisesti 

korjata tämän perussuomalaisten ja äsken perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi 

Halla-ahon tarkoituksellisen väitteen siitä, että tämä olisi erityisesti tehty sitä 

varten, että maahanmuuttajia kotoutetaan. Ei. Tällä positiivisella diskriminaatiolla 

on pyritty huolehtimaan alueellisesta tasa-arvosta, riippumatta siitä, minkälaisista 

taustoista ihmiset tulevat. Pidän erittäin erikoisena, että rahoitusta, jolla pyritään 

huolehtimaan siitä, että vaikkapa meidän lähiöissämme ja kaupunginosissamme 

olisi hyvät, toimivat palvelut ja kaikki saisivat tasa-arvoisia palveluita, niin 

perussuomalaiset vastustavat tätä sen vuoksi, että tämä koskettaa myös 

maahanmuuttajia” (Arhinmäki, vas). 

Tulkinta nojaa vahvasti tarinalinjaan. Vasemmisto, joka poliittisen ideologiansa ja 

tavoitteidensa puolesta voisi myös tulkita, että maahanmuuttajaväestö on myönteisen 

erityiskohtelun kohderyhmä ja täysin oikeutettu sellainen, kiistää tämän tulkinnan täysin.  

”Mutta haluan korjata nyt sen väärinkäsityksen, joka pelkään, että tässä ? on 

perussuomalaisten vastustuksessa, että ajatellaan, että tämä olisi joku raha, jolla 
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erityisesti nyt haluttaisiin tukea vain maahanmuuttajia. Ei. Tällä halutaan huolehtia 

kaikista helsinkiläisistä,” (Arhinmäki, vas). 

Ulkomaalaistaustaisen väestön tai ei-suomenkielisen väestön määrä kyllä esiintyy 

muidenkin toimijoiden tulkinnoissa kuin perussuomalaisten. Kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunnan lausunnossa mainitaan tiettyjen toimien kohdentamisesta juuri 

maahanmuuttajavaltaisille alueille, ja ulkomaalaistaustaisten asukkaiden määrä on yksi 

kriteereistä, joiden perusteella myönteisen erityiskohtelun rahaa jaetaan alueille. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunnossa puhutaan vieraskielisten oppilaiden 

määrästä perusteena jakaa myönteisen erityiskohtelun rahaa kouluille, ja siinä myös 

nostetaan esiin rahoituksen vaikuttavuus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 

menestyksessä.  

Tämä ei kuitenkaan riko tarinalinjaa. Yksikään muu toimija, vaikka vieraskielisen 

väestön tai maahanmuuttajataustaisen väestön määrästä alueella puhuukin, ei esitä näitä 

väestöryhmiä politiikan kohderyhminä. Sen sijaan maahanmuuttajataustaisen tai 

vieraskielisen väestön määrä esitetään vain yhtenä mittareista, joiden avulla voidaan 

valita politiikan kohdealueita.  

Perussuomalaisten itsepintaisesti väittäessä, että kyseessä on kotoutustoimi, joka 

kohdistuu tietyille alueille juuri maahanmuuttajataustaisen väestön kotouttamiseksi, 

vastaa SDP:n valtuutettu, että ”tämä ei todellakaan ollut mikään kotoutumiskysymys 

silloin 20 vuotta sitten, vaan nimenomaan alueellinen eriytymiskysymys" (Torsti, sd). 

Hän kertoo ottaneensa valtuustokeskustelun aikana yhteyttä tutkijaan, joka on kehittänyt 

Helsingin koulujen nykykriteerit myönteisen erityiskohtelun myöntämiseksi. Tämä 

vahvistaa myös tutkimuksen asemaa legitiiminä toimijana diskurssissa. 

Yksikään toimija ei puhu siitä, että toimia tulisi kohdistaa näille alueille juuri näiden 

väestöryhmien elämänlaadun parantamiseksi – sävy, jolla ulkomaalaistaustainen tai 

vieraskielisen väestö nostetaan esiin myönteisestä erityiskohtelusta puhuttaessa on sen 

sijaan melkein se, että korkeasta vieraskielisen väestön määrästä huolimatta alue voidaan 

saada voimaan paremmin myönteisen erityiskohtelun keinoin. 

Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastauksessaan 

kuvailee myönteisen erityiskohtelun rahoituksen kriteerejä toimialallaan: 
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”Mallissa kaupungin alueet luokitellaan neljän muuttujan avulla järjestykseen 

sosiaalisen kuormittuneisuuden mukaan. Muuttujat ovat ulkomaalaistaustaisuus, 

pienituloisuus, yksinhuoltajuus ja vanhempien pääasiallinen toiminta.” (Kulttuuri- 

ja vapaa-aikalautakunta 17/19.11.2019) 

Ulkomaalaistaustaisten määrä siis nähdään aluetta sosiaalisesti kuormittavana tekijänä, 

näin ollen alue tarvitsee enemmän tukea, jos siellä on enemmän ulkomaalaistaustaisia 

asukkaita. Vieraskielisen väestön määrä esitetään osana myönteisen erityiskohtelun 

rahoituksen perusteita, kriteereitä, sillä tietyn alueen hyvinvoinnilla ja 

maahanmuuttajataustaisen väestön määrällä vaikuttaisi kaupungissa olevan yhteys. 

Kohteena on kuitenkin asuinalue, ja asuinalueella kaikki sen asukkaat, ei pelkästään tietty 

osa asukkaita.  

Miksi tarinalinja kaupunginosien tasa-arvosta ihmisryhmien yhdenvertaisuuden sijaan on 

niin vahva? Luvussa 3 kerrottiin, kuinka tarinalinjan edellytyksiä ovat sen uskottavuus, 

hyväksyttävyys ja luotto (Hajer 1995, 60). Tarinalinjan ensimmäinen edellytys, 

uskottavuus, viittaa siihen, että toimijat uskovat niihin lähtökohtiin, joista tulkintoja 

tehdään. Myönteisen erityiskohtelun tarinalinjaa voi olettaa näyttäytyvän uskottavana 

toimijoille, sillä se esiintyy poliitikkojen puheen lisäksi tutkimuskirjallisuudessa ja monet 

toimijat perustelevat tulkintojaan tutkimuksella. Kuten luvussa 4.1 huomattiin, valtaosa 

toimijoista uskoo siihen, että aineistona toimiva tutkimus on pätevä pohja heidän 

tulkinnoilleen.  

Tarinalinjan toinen edellytys, hyväksyttävyys eli se, että tarinalinja vaikuttaa toivottavalta 

tai tarpeelliselta, on merkittävä osatekijä sen voimassa. Kaikki tässä aineistossa esiintyvät 

puhetilanteet ovat julkisia – poliittisen toimijat siis tiedostavat yleisönä olevan ei 

ainoastaan toisensa vaan myös yleisönä siis myös kaupunkilaiset, eli heidän äänestäjänsä. 

Näin ollen keskeinen motiivi heidän tulkinnoissaan on politiikan hyväksyttävyys. 

Myönteinen erityiskohtelu täytyy esittää niin, että se vetoaa omaan äänestäjäkuntaan. 

Kaupunginosien tasa-arvo on helpompaa esittää kaikkien etuna kuin toimien 

kohdistaminen vain tietyille ryhmille. Toimijoilla vaikuttaa olevan konsensus siitä, että 

segregaation ehkäisy on koko kaupungin etu, ja se, että jotain politiikkatoimea voidaan 

perustella yleisellä edulla, ei erityisellä edulla, se voi olla osatekijä siinä, että tarinalinja 

myönteisestä erityiskohtelusta alueellisena tasa-arvona on niin vahva.  
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Tarinalinjan kolmas edellytys, luotto, viittaa siihen, että epäilykset saattavat väistyä ja 

epävarmuuksia voidaan sietää, jos toimija pystyy vakuuttamaan muut uskottavuudestaan 

esimerkiksi vetoamalla menneisiin onnistumisiin tai prosessiin, jolla johonkin kantaan tai 

näkemykseen todellisuudesta on päädytty. Tämä näkyy siinä, että tarinalinjan 

kyseenalaistamista ei hyväksytä keskustelussa, vaan toimijat vakuuttavat, että kyseessä 

on aina ollut alueellisen tasa-arvon politiikka, vaikka kuten aiemmin huomattiin, näin ei 

ole välttämättä ollut.  

 

Tarinalinjan vaikutuksen voi huomata myös merkityskamppailun esimerkissä, joka 

nostettiin esiin luvussa 4.1. Siellä esitettiin lainaus VATT:n tutkimuksesta (Silliman 

2017), jossa kerrottiin myönteisen erityiskohtelun rahoituksen tuoneen tilastollisesti 

merkityksellisiä tuloksia kahdelle oppilasryhmälle, heikosti pärjääville 

suomalaistaustaisille pojille ja maahanmuuttajataustaisille oppilaille. Tätä verrattiin 

SDP:n tekemään tulkintaan, jossa viitattiin samaan tutkimukseen, mutta tulokset esitettiin 

yleisemmällä tasolla ja avoimella sananmuodolla niin, että siitä saattoi ymmärtää 

politiikan vaikuttaneen oppilaisiin laajemminkin. Tätä tulkintaa pyrittiin ymmärtämään 

merkityskamppailuilla – oli sosiaalidemokraattien poliittisten tavoitteiden kannalta 

edullisempaa määrittää politiikka mahdollisimman vaikuttavaksi mahdollisimman 

laajalle joukolle. 

 

Sosiaalidemokraattien tulkintaa siitä, kehen kaikkiin myönteinen erityiskohtelu on 

vaikuttanut positiivisesti voi kuitenkin tulkita myös tarinalinjan näkökulmasta. 

Tarinalinja myönteisestä erityiskohtelusta kaupunginosien tasa-arvona pyrkii 

häivyttämään erityiset kohderyhmät sallien vain kohdealueet. VATT:n tutkimuksen 

nimetessä tiettyjä ryhmiä, jotka ovat hyötyneet myönteisestä erityiskohtelusta jäävät 

nämä huomiot tarinalinjan valossa tai vaikutuksesta täysin piiloon, ja ehkä muutos 

suomalaistaustaisista heikosti pärjäävistä pojista ja maahanmuuttajataustaisista 

oppilaista pelkiksi oppilaiksi onkin vain tahaton tapa ilmentää tarinalinjaa. Tämä 

esimerkki havainnollistaa hyvin myös sitä, millä tavoin post-strukturalistisen ja 

argumentatiivisen diskurssianalyysin käsitteitä voi soveltaa samaan ongelmaan ja saada 

erilaisia näkökulmia, jotka mahdollistavat politiikan merkitysten monipuolisen tulkinnan.  
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5 Keskustelua 

Diskurssit rakentavat todellisuutta. Ne voivat mahdollistaa, mutta ne voivat olla 

rajoittavia ja sulkea joitain tapoja lähestyä asiaa ulkopuolelleen tai marginalisoida niitä. 

Tarinalinja Helsingin myönteisestä erityiskohtelusta alueellisen tasa-arvon politiikkana 

vaikuttaisi tuoneen politiikan Helsingissä siihen pisteeseen, että kukaan tässä 

tutkielmassa tarkastelluista toimijoista ei ainakaan tämän aineiston valossa edes esitä 

politiikan voivan olla jotain muutakin.  

Tutkielman toisessa luvussa käytiin läpi, että myönteisen erityiskohtelun käsitteellisen 

tason määritelmiin kuuluu usein ajatus siitä, että politiikalla on joku määrätty 

kohderyhmä, joka jostain syystä voi yhteiskunnan muita ryhmiä huonommin. Politiikalla 

voitaisiin kohdistaa erityistoimia juuri näille ryhmille. Tätä ei kuitenkaan Helsingissä 

vaikuteta olevan halukkaita tekemään. Se voi olla joko tietoista tarvetta haluta esittää 

myönteinen erityiskohtelu mahdollisimman yleisesti hyväksyttävänä toimena, tai se voi 

johtua tarinalinjan vakiinnuttamista tulkinnoista ja puhetavoista. Tulkitsevan politiikka-

analyysin avulla pystytään havainnoimaan merkityskamppailuja ja tarinalinjoja, mutta 

syy-seuraussuhteita se ei kerro. Tutkimuksen rajoitteena on siis se, että varmasti ei voi 

sanoa, vaikuttaako tarinalinja toimijoiden tulkintoihin vai yrittävätkö he aktiivisesti 

vaikuttaa siihen. Diskurssiteoreettisten oletusten, joita käytiin läpi luvussa kolme, 

mukaan kyse voi olla kummastakin. Tutkimusasetelman rajoitteista huolimatta 

muodostuneisiin tarinalinjoihin on silti tärkeää kiinnittää huomiota, sillä ne muodostavat 

sen viitekehyksen, jossa myönteistä erityiskohtelua harjoitetaan. Tarinalinja voi aina 

muuttua, mutta tutkimuksen aineistosta ei löydy viitteitä siitä, että näin olisi tapahtumassa 

pian, vaan tarinalinja myönteisestä erityiskohtelusta saattaa vaikuttaa politiikkaan vielä 

pitkään. Mikä voisi muuttaa tarinalinjaa olisi esimerkiksi uusi toimija, joka 

kyseenalaistaisi tarinalinjan. Mielenkiintoinen aihe tulevalle tutkimukselle voisikin olla 

tulkitseva politiikka-analyysi samantapaisista lähtökohdista, mutta tarkastellen ei-

edustuksellista politiikkaa Helsingissä. Onko esimerkiksi kansalaisjärjestöillä, 

aktivisteilla tai muilla ruohonjuuritason toimijoilla erilaisia tulkintoja myönteisen 

erityiskohtelun politiikasta, sen kohderyhmästä ja tavoitteista, ja onko heillä 

mahdollisuuksia vaikuttaa edustuksellisen politiikan tasolla muodostuviin tulkintoihin? 

Tässä tutkielmassa analysoituun poliittiseen prosessiin ei sisällytetty tällaisia toimijoita, 

näin ollen heitä ei ollut aineistossakaan mukana, mutta tulkitseva politiikka-analyysi 

menetelmänä mahdollistaa ja usein myös pyrkiikin sisällyttämään tulkintoja toimijoilta 
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myös edustuksellisen politiikan ja perinteisten instituutioiden ulkopuolelta (Keränen 

2014).  

Tämän tutkielman tutkimusasetelma on mielenkiintoinen myös siinä mielessä, että 

Helsingissä vaikuttava tarinalinja ei välttämättä vaikutakaan pelkästään Helsingissä. 

Turussa aloitettiin vuonna 2007 myönteisen erityiskohtelun käyttö kouluissa ja vuonna 

2018 varhaiskasvatuksessa. Tähän liittyvissä päätösasiakirjoissa viitataan kummankin 

suhteen Helsingin malliin (Turun kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta 13.06.2018 § 

114 ja § 115). Myös Vantaalla käynnistettiin vuonna 2019 myönteisen erityiskohtelun 

toimintaohjelma, jossa määriteltiin tiettyjä erityistukea kaipaavia kaupunginosia ja niille 

kohdistetaan rahoitusta eri toimialoilla. Vantaan myönteisen erityiskohtelun toiminnassa 

viitataan Helsingissä saatuihin tuloksiin (Vantaan myönteisen erityiskohtelun 

toimintaohjelma 2019–2021). Voi siis olettaa, että Helsingin mallilla on vaikutusta 

myönteiseen erityiskohteluun myös muissa suomalaiskaupungeissa.  

Alueellinen lähestymistapa myönteiseen erityiskohteluun ei ole helsinkiläinen keksintö. 

Helsingin koulujen myönteinen erityiskohtelu on saanut inspiraatiota muun muassa 

Tukholmasta (Bernelius 2009). Alueellista lähestymistapaa käytetään muissakin 

eurooppalaiskaupungeissa. Hyvä esimerkki jossain määrin samalaisesta 

lähestymistavasta myönteiseen erityiskohteluun löytyy Ranskasta. Maassa on määritelty 

tiettyjä maantieteellisiä, eritystukea tarvitsevia alueita, joita kutsutaan nimillä zones 

urbaines sensibles ja zones d’education prioritaite (Jacquesson 2006, Meuret, 1994). 

Niihin erityistoimia kohdentamalla pystytään tavoittamaan myös etnisiä tai rodullisia 

vähemmistöjä. Vaikka malleissa on paljon samaa – ranskalasikaupungeissa kohdealueita 

määritetään hyvin samantapaisin perustein kuin Helsingissä, syy sille, että erityistoimia 

siellä kohdennetaan alueellisesti, on kuitenkin hyvin eri. Ranskassa lainsäädäntö 

edellyttää suurempaa sitoutumista muodollisen tasa-arvon periaatteeseen, mitä 

ranskalaiset kutsuvat republikaaniseksi tasa arvoksi (eqalité republicaine). Tämä periaate 

kieltää erityiskohtelun rodun, etnisen taustan, kielen tai vähemmistöstatuksen perusteella 

– myös positiivisen sellaisen. Periaatetta on kritisoitu sen ”värisokeudesta” ja 

vähemmistöjen oikeuksien polkemisesta (Gilbert ja Keane 2016). Siksi näiden ryhmien 

tavoittamiseksi ja tukemiseksi on täytynyt löytää keinoja, joilla pyritään kiertämään 

muodollisen tasa-arvon periaatetta, jotta tukea voidaan paremmin kohdentaa sitä 

tarvitseville ja parantaa näin ollen mahdollisuuksien tasa-arvoa näille ryhmille 

(Kirszbaum 2004).  
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Suomessa kuitenkaan tällaista erityiskohtelun kieltoa ei ole. Sitä ei siis voi samalla tavalla 

käyttää perusteena tiukan alueelliselle lähestymistavalle, vaan lainsäädäntö mahdollistaa 

myös ryhmien toimimisen myönteisen erityiskohtelun kohteina. Jostain syystä tämä ei 

kuitenkaan vaikuta vakiintuneen käytännöksi Helsingissä.  

Tämä herättää kysymyksen siitä, onko myönteinen erityiskohtelu Helsingissä pelkkää 

kaupunginosien tasa-arvoa sen takia että se on mahdollista, vai sen takia että se on 

helppoa? Voisiko politiikka olla myös kunnianhimoisempaa? Muodollisia esteitä 

ryhmien kohdentamiselle ei ole, mutta poliittisesti voi olla helpompaa kohdentaa 

asuinalueita. Tämän tutkielman tiedonintressin voi ajatella olevan emansipatorinen 

(Habermas 1968) – tarkoituksena on kiinnittää huomio siihen, millä tavalla tarinalinja 

laimentaa myönteisen erityiskohtelun politiikkaa Helsingissä. Myönteistä erityiskohtelua 

voisi perustellusti käyttää heikommassa asemassa olevien väestöryhmien auttamiseen 

mutta tätä ei Helsingin myönteisen erityiskohtelun rahoituksella jostain syystä haluta 

tehdä. Sen sijaan käytetään verrattain pieniä rahasummia (ks. esim. Helsingin 

arviointikertomus 2020) alueellisiin toimenpiteisiin, jotka pyrkivät häivyttämään 

kohderyhmiä. 

Tulkinnalle politiikan laimeudesta löytyy tukea aineistosta. Esimerkiksi aineistossa 

politiikan äänekkäimmän vastustajan eli perussuomalaisten vastustus tuntuu olevan vain 

vastarannankiiskeyttä vailla mitään substantiaalista. Tämän kuvan saa siitä, kuinka he 

pyrkivät siirtämään keskustelua kohti muita aiheita sen sijaan, että keskustelisivat 

valtuustoaloitteen tai siihen saatujen vastausten sisällöstä. Tutkielman aineistossa on 

havaittavissa myös suorastaan hämmästyttävän yksimielistä tukea aloitteelle poliittisen 

kentän eri laidoilta. Niin vasemmisto- kuin oikeistopuolueista löytyy näkemyksiä, että 

myönteinen erityiskohtelu tällaisenaan on kannatettavaa ja jopa monien mielestä riittävää. 

Tämä herättää vahvistaa oletusta siitä, että politiikka, vaikka sen tarkoitusperät olisivat 

kuinka kauniita, ei välttämättä liiku kovinkaan merkityksellisissä mittakaavoissa.  

Toki on huomioitava, että toimien alueellinen kohdentaminen on toteutettavissa oleva 

tapa hyödyntää myönteistä erityiskohtelua. Tutkielman tarkoituksena ei ole väittää, että 

sen käyttämisessä olisi jotain väärää. Segregaation ehkäiseminen on tärkeä tavoite ja 

myönteistä erityiskohtelua on hyvä käyttää siihen, jos se toimii. Kuten tutkielman 

aineistossa (Lankinen 2001) todetaan, alueellinen lähestymistapa valitaan kaupungeissa 

usein siksi, että kaupunginosien hyvinvointieroista on tietoa saatavilla. Tämä ei 
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kuitenkaan ainakaan muodollisesti estä esimerkiksi politiikan toimijoita tunnistamasta 

myös kohderyhmiä ja kohdentaa tukea myös heille. Tästä esimerkkinä toimii esimerkiksi 

sittemmin jo lopetettu maahanmuuttajataustaisten naisten oma uintivuoro Jakomäen 

uimahallissa (ks. esim. apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 16.6.2009 dnro 208/4/08), joka 

on nyt vain naisten uintivuoro. Esimerkiksi tällaisten toimien sisällyttäminen myönteisen 

erityiskohtelun ohjelmiin tai rahoituksiin auttaisi huomioimaan myös kohderyhmiä 

kohdealueiden lisäksi.  

Vallankäyttöä on myös se, että estetään konflikteja syntymästä. Klassisten politiikan 

teorian oletusten mukaisesti poliittiset toimijat käyttävät valtaa siinä, että he rajaavat pois 

asioita politiikan päiväjärjestyksestä (Bachrach ja Baratz 1962). Tarinalinja tekee samaa. 

Se määrittää ne taustaoletukset, jotka toimijat jakavat. Nämä taustaoletukset politiikan 

luonteesta määrittävät sen, mitä kaikkea toimijat voivat kuvitella politiikan olevan. Siksi 

tarinalinjan olemassaolo ja se, mitä tarinalinja sulkee ulkopuolelleen, on hyvä tiedostaa.  
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