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1. Johdanto 

 

Jokaisella suomalaisella on lain määrittämä peruste yhdenvertaiselle elämälle myös elinkeinon 

suhteen ja oikeus sosiaaliturvaan esimerkiksi työkyvyn menettämisen vuoksi1. Yhdenvertaisuuden 

ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen työelämän saralla ei kuitenkaan esittäydy kaikille aivan 

samalla tavalla, erityisesti vammaisten ihmisten kohdalla. Tässä tutkielmassa päätarkoituksena on 

tarkastella kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden huomioimista Suomen 

lainsäädäntöprosessissa sekä sitä miten kehitysvammaiset henkilöt itse kokevat 

työkyvyttömyyseläkkeen ja sen prosessit itsemääräämisoikeutensa kannalta. Tarkastelun ytimessä 

ovat erot historiallisten instituutioiden ja käytäntöjen välillä, kun kyseessä ovat kehitysvammaisten 

henkilöiden mahdollisuudet liittyä työelämään ja osallistua päätöksentekoon omasta elämästään. 

 

Kuten muissakin länsimaissa, myös Suomen historiassa vammaiset, ja varsinkin kehitysvammaiset 

henkilöt, on nähty erilaisessa valossa kuin ei-vammaiset henkilöt. Kehitysvammaisuutta on 

historiallisesti pidetty jopa kirouksena perheelle tai moraalisena varoituksena henkilölle itselleen tai 

suvulle, ja negatiivisesta suhtautumisesta on jäänyt jälkensä yhteiskuntaan2. Vaikka suhtautuminen 

kehitysvammaisiin henkilöihin on muuttunut kuitenkin jo paljon viime vuosituhannen alusta, on 

asenteellisuus kehitysvammaisuutta kohtaan edelleen ongelma työelämään liityttäessä3. 

Noin viimeiset 50 vuotta Suomessa on eri keinoin pyritty integroimaan kehitysvammaisia henkilöitä 

ympäröivään yhteiskuntaan ja työelämään, sen sijaan että heidät suljettaisiin hoitolaitoksiin. Ennen 

vuoden 1977 kehitysvammalain säätämistä kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus ei 

ole ollut kovinkaan suuressa roolissa lainsäädännössäkään. Kehitysvammaiset henkilöt käsitetään 

edelleen hoidettavina yksilöinä, sen sijaan että heidät nähtäisiin aktiivisina toimijoina omassa 

elämässään4. Tällaiset käsitykset luovat rakenteellisia ongelmia työelämään liittymiseen ja 

 
1 Suomen perustuslaki 1999/731. Finlex. Saatavilla osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 

[haettu 3.10.2020] 
2 Vehmas, T. (2005). ’Vammaisuus: Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan’, Helsinki: Gaudeamus.; Teittinen, A. 

(2012). ’Vammaiskäsityksen kehityksestä Suomessa’, teoksessa Pölkki, H., & Oikarinen, T, (toim.). Näkökulmia 

vammaisuuteen. Oulu: Bookwell. 65; Leppälä, H. (2014). ’Vammaisuus hyvinvointivaltiossa. Invalideiksi, 

vajaamielisiksi tai kehitysvammaisiksi määriteltyjen kansalaisasema suomalaisessa vammaispolitiikassa 1940-luvun 

taitteesta vuoteen 1987’, väitöskirja, Turun yliopisto. Saatavilla osoitteessa: 

https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/101137/AnnalesC394Leppanen_Heli.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

[haettu 7.6.2021]. 
3 Kyröläinen, A. (2020). ’Vammaisten henkilöiden työllistymisen rakenteelliset esteet’, Työ- ja elinkeinoministeriön 

julkaisuja, 36. Saatavilla osoitteessa: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162325/TEM_2020_36.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

[haettu 7.6.2021]; Eriksson, S. (2008). ’Erot, erilaisuus ja elinolot – vammaisten arkielämä ja itsemäärääminen’. 

Kehitysvammaliiton tutkimuksia, 3. Saatavilla osoitteessa: https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-

content/uploads/kehitysvammaliiton-tutkimuksia-3.pdf [haettu 7.6.2021] 
4 Teittinen, 2012. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/101137/AnnalesC394Leppanen_Heli.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162325/TEM_2020_36.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaliiton-tutkimuksia-3.pdf
https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/kehitysvammaliiton-tutkimuksia-3.pdf
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näyttäytyy vahvimmin siinä, kuinka avotyö on edelleen pääasiallisin työtoiminnan muoto 

kehitysvammaiselle henkilölle, vaikka avotyössä oleva henkilö ei ole työsuhteessa5. Avotyö on 

vakiintunut käytäntö hoitosuhteessa tehtävästä kuntouttavasta työtoiminnasta, ja sitä kutsutaan 

myös tuetuksi työtoiminnaksi6. Jaana Paanetoja väitöskirjassaan toteaakin, että esimerkiksi 

kehitysvammaisten henkilöiden työtoiminnan työsuhteesta ulosjättäminen ei ole laillisesti 

perusteltua, vaikka se on muodostunut yleiseksi käytännöksi7.  Monelle työllistymisestä on 

autonomian, sosiaalisten kontaktien ja taitojen sekä kognitiivisten taitojen kannalta suuri merkitys, 

olipa kyse ei-vammaisesta tai kehitysvammaisesta henkilöstä. Erityisesti kehitysvammaisten 

henkilöiden itsemääräämisoikeuden on todettu kohentuvan, mikäli kokemus työelämästä on 

positiivinen8. Vesala, Klem ja Ahlstén9 selvityksessään toteavat: ” Näyttää siltä, että sosiaalihuollon 

tai TE-palveluiden työllistymistä tukevia palveluita ei ole aikoinaan rakennettu tukemaan kaikkien 

ihmisten työllistymistä”. He pohtivat uusien lakien ja YK:n vammaisyleissopimuksen vaikutuksia 

tuleviin lakeihin ja niistä mahdollisesti seuraaviin käytäntöihin10. Tämä tutkielma pyrkii omalta 

osaltaan vastaamaan näihin kysymyksiin, mutta huomioiden kuitenkin historiallisen kontekstin, ja 

instituutioiden kehityksen laajemmin. 

 

Tällä hetkellä Suomessa eletään murrosvaihetta, ja vammaisten henkilöiden oikeudet ovat olleet 

melko paljon esillä poliittisessa keskustelussa. Näistä ehkä yksi näkyvin muutos on laitosasumisen 

poistaminen ja siirtymä muihin asumismuotoihin. Kehitysvammaisten henkilöiden tuli siirtyä pois 

laitosasumisesta muihin asumismuotoihin vuoden 2020 loppuun mennessä11. Siirtymää ei 

kuitenkaan tapahtunut, ja vielä vuoden 2020 lopussa laitoksissa asui pitkäaikaisesti 427 

 
5 Ekholm, E. & Teittinen, A. (2014). ’Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja 

edellytyksiä’, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133. 
6 Nevala, N., Pehkonen, I., Teittinen, A., Vesala, H., Pötförs, P. & Anttila, H. (2018) . ’Kuntoutuksen 

vaikuttavuus kehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä sitä estävät ja edistävät tekijä. 

Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus’, Kelan työpapereita 133, 51. 
7 Paanetoja, Jaana. 2013. ’Työsuhteista työtä vai työtoimintaa? : tutkimus vajaakuntoisen tekemän työn 

oikeudellisesta luonteesta’, Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsinki: 

Suomalainen lakimiesyhdistys. 
8 Eriksson; Garrels, V. & Høybråten Sigstad, H. M. (2019). ’Motivation for Employment in Norwegian Adults with 

Mild Intellectual Disability: The Role of Competence, Autonomy, and Relatedness’, Scandinavian Journal of Disability 

Research, 21(1), 250–261. 
9 Vesala, H., Kelm. S. & Ahlstén, M. (2015) ’Kehitysvammaisten henkilöiden työllisyystilanne 2013–2014’, 

Kehitysvammaliiton selvityksiä, 9, 58. 
10 Ibid, 59. 
11 Kyröläinen; Tuokkola, K. & Katsui, H. (2018). ’From institutions to community living: drivers and barriers of 

deinstitutionalisation. Case study report: Finland 2018’, FRA. European Union Agency for Fundamental Rights report. 

8. 
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kehitysvammaista henkilöä12. Tämän lisäksi Sipilän hallituskauden aikana valmisteltiin jo melko 

pitkälle kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistämistä sekä samanaikaista uudistamista13. 

Uudistus oli sidottu Sosiaali- ja terveydenhuolto -uudistukseen (SOTE), joka kaatui Sipilän 

hallituskaudella ja tämän vuoksi uutta enemmän vammaisten itsemääräämisoikeutta huomioivaa 

lakia ei ole saatu vietyä loppuun saakka.14 Vaikka vammaisten oikeudet on nostettu aika ajoin esille 

sosiaalisina ongelmina, muutos on kuitenkin ollut varsin hidasta15  lainsäädännön osalta. Suomessa 

ei ole myöskään ollut kovinkaan korkea poliittinen tahtotila vähentää rakenteellisia esteitä 

vammaisten työllistymiselle suhteellisen ponnetonta uuden työ- ja elinkeinoministeriölle tehdyn 

selvityksen mukaan16. 

 

Esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa moni kehitysvammainen henkilö kouluttautuu nykyään 

ammattiin, mutta siitä huolimatta heistä melko suuri osa on työelämän ulkopuolella17. Ruotsissa on 

huomattu nuorten kehitysvammaisten henkilöiden jättäytyvän pian koulun päätyttyä töistä 

työkyvyttömyyseläkkeelle18. Täysin varmaa tietoa ei kehitysvammaisten henkilöiden työtilanteesta 

ole, mutta arviolta Suomen työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä töissä on noin kolme 

prosenttia19. Norjassa taas noin kaksi prosenttia kehitysvammaisista henkilöistä on työmarkkinoilla 

ja noin kymmenen prosenttia osallistuu tuettuun työllistämistoimintaan, eli valtaosa kaikista 

työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä koulutuksesta riippumatta nostavat työttömyyseläkettä 

Norjan tilastokeskuksen mukaan20. 

 

Jo ainoastaan siksi että Suomessa on melko vähän yhtenäistä tietoa kehitysvammaisten henkilöiden 

työelämästä, on tärkeää luoda uutta tutkimusta aiheesta. Lisäksi murrosvaiheessa olevien 

käytäntöjen tarkastelu kertoo suomalaisen yhteiskunnan tavasta käsitellä yhteiskunnallisesti 

haastavia ja poliittisesti vaikeita aiheita sekä alueellisella, että kansallisella tasolla. Erityisen tärkeää 

 
12 Sotkanet, (2021). ’Kehitysvammailaitosten pitkäaikaisasiakkaat 31.12. yhteensä’, Sotkanet. Saatavilla osoitteesta: 

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_YIAQA=&region=s07MBAA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gend

er=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228 [haettu 30.12.2012]. 
13 Kyröläinen. 
14 Ibid.  
15 Vehmas 2005, 21-23. 
16 Kyröläinen. 
17 Garrels & Høybråten Sigstad; Luthra, R., Högdin, S., Westberg, N., & Tideman, M. (2018). ’After Upper Secondary 

School: Young Adults with Intellectual Disability not Involved in Employment, Education or Daily Activity in 

Sweden’, Scandinavian Journal of Disability Research, 20(1), 50–61. 
18 Luhtra ym. 
19 Vesala, Klem, & Ahlstén 2015.; Gissler, M. & Sainio, P. (2016). ’Vammaisia on työikäisistä suomalaisista 7 tai 29 

prosenttia’, THL-blogi. Saatavilla osoitteesta: https://blogi.thl.fi/vammaisia-on-tyoikaisista-suomalaisista-7-tai-29-

prosenttia/ [haettu 7.6.2021]. 
20 Garrels & Høybråten Sigstad,  

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_YIAQA=&region=s07MBAA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=s_YIAQA=&region=s07MBAA=&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=202109301228
https://blogi.thl.fi/vammaisia-on-tyoikaisista-suomalaisista-7-tai-29-prosenttia/
https://blogi.thl.fi/vammaisia-on-tyoikaisista-suomalaisista-7-tai-29-prosenttia/
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on myös tarkastella suomalaista yhteiskuntaa ja instituutioita ihmisoikeuksien toteutumisen 

kannalta, myös historiallisessa kontekstissa. Näin on tehty esimerkiksi myös 2021 lopussa 

julkaistussa Viitotut muistot -selvitysraportissa, jonka tavoitteena oli tutkia viittomakielisiin 

kohdistuneita vääryyksiä Suomessa, 1900-luvulta nykypäivään21. Historiallisten vammaisiin 

henkilöihin kohdistuvien lakien ja käytäntöjen tarkastelu on ensiarvoista, jotta tietäisimme yhä 

enemmän vähemmistöjen asemasta ja rakenteellisesta syrjinnästä heitä kohtaan. Tämän tutkielman 

kannalta muutosten tarkastelu pidemmällä aikavälillä antaa kokonaisvaltaisemman kuvan 

instituutioiden ja käytäntöjen muodostumisesta Suomessa, kun kyseessä on erään 

vähemmistöryhmän työllistymisen mahdollisuus ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen 

työllistävien toimien piirissä. Kehitystä voi näin myös tarkastella suhteessa muuhun 

yhteiskunnalliseen kehitykseen, kuten esimerkiksi vallitseviin eläkejärjestelmäkäytäntöihin. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koskee muutoksia lainsäädännössä kehitysvammalain valmistelusta 

aina nykypäivään saakka. Tutkimuskysymykseen sisältyy ajanjaksolla käytetyn kielenkäytön 

mahdolliset muutokset, sidosryhmien huomiointi lainvalmistelussa sekä perusteet laeille ja niiden 

muutoksille.  

 

Onko itsemääräämisoikeus otettu huomioon suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa koskien 

kehitysvammaisten henkilöiden työkykyä ja työllistymistä? 

 

Kysymyksissä tarkastellaan myös ihmisoikeuksien toteutumista sekä alueellisten erojen mahdollista 

esiintymistä, sillä ne liittyvät läheisesti itsemääräämisoikeuteen ja eriarvoisuuteen. Ensimmäisessä 

tutkimuskysymyksessä tarkastellaan asiakirjoja vuodesta 1970 eteenpäin aina vuoden 2018 saakka.  

On kuitenkin oletettavaa, että muutosta on tapahtunut, sillä lakeja on uusittu ja Suomi on 

allekirjoittanut tarkasteluajanjakson aikana kansainvälisiä sopimuksia ja liittynyt Euroopan 

Unioniin. Pääpaino kysymyksessä asettuukin siihen, millaista muutosta on nähtävissä ja mikä 

muutoksia on ajanut.  

 

 
21 Katsui, H., Koivisto, M., Tepora-Niemi, S., Meriläinen, N., Rautiainen, P., Rainò, P., Tarvainen, M., & Hiilamo, H. 

(2021), ’Viitotut muistot - Selvitys kuuroihin ja viittomakielisiin Suomen historiassa 1900-luvulta nykypäivään 

kohdistuneista vääryyksistä sekä niiden käsittelyyn tarkoitetun totuus- ja sovintoprosessin käynnistämisen 

edellytyksistä’, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 61. Saatavilla osoitteesta:   

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163689/VNTEAS_2021_61.pdf [haettu 28.12.2021]. 

 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163689/VNTEAS_2021_61.pdf
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Huomionarvoista on erityisesti se, millä tavoilla kehitysvammaisten henkilöiden omia kantoja 

otetaan lainsäädännössä huomioon, esimerkiksi sidosryhmien huomiointi päätöksenteossa sekä se 

kuinka itsemääräämisoikeus huomioidaan lainsäädännössä. Toinen kysymys tarkastelee erityisesti 

millä tavalla työkyvyttömyyseläke ja -päätös on koettu ryhmässä, jota päätös koskettaa, sillä 

vammaistutkimuksessa on äärimmäisen tärkeää kuulla tutkittavan ryhmän omaa ääntä22. 

Kokemuksellisuus tuo tutkimukseen oman tärkeän ulottuvuutensa, sillä kehitysvammaisten 

henkilöiden omien kokemuksien heijastaminen jo tunnistettuihin rakenteellisiin esteisiin voi kertoa 

lisää vallitsevasta tilanteesta ja mahdollisista muutostarpeista. Kehitysvammaisten henkilöiden 

kokemukset omasta itsemääräämisoikeudestaan työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyen voivat erota 

toisistaan huomattavastikin, riippuen paikkakunnasta tai siitä milloin työkyvyttömyyseläkepäätös 

on tehty ja minkä vuoksi se on tehty. Tämän vuoksi toinen tutkimuskysymys on: 

 

Millaisina kehitysvammaiset henkilöt kokevat työttömyyseläkepäätöksen itsemääräämisoikeutensa 

kannalta?  

Kysymystä koskevassa analyysissa huomioidaan haastateltavan henkilön motivaatio työn 

tekemiselle ja työkyvystä, joka on ollut usein tutkimuksen keskiössä aiemmissa tutkimuksissa. Aihe 

liittyy läheisesti myös tähän tutkielmaan, sillä henkilön motivaatio työskennellä ja mahdollisuudet 

työn ja eläkkeiden yhdistämiseksi tai työn tekemiselle eivät välttämättä kohtaa23. Erilaiset 

kokemukset tukijärjestelmästä, työkyvyttömyyseläkkeen merkityksestä omassa elämässä ja käsitys 

omasta jaksamisesta ovatkin tutkielman keskiössä, jotta kehitysvammaisten henkilöiden omat 

kokemukset nousisivat yhtä tärkeiksi kuin instituutioiden muutos. 

 

Teoreettisena viitekehyksenä tutkielmassa käytetään Northin instituutioteoriaa, toimijuuden 

konseptia ja Katsuin väitöskirjassaan esittelemää vammaisten henkilöiden elämää koskettavaa 

teoriaa, johon viitataan tässä tutkielmassa nimellä noidankehäteoria. Tutkielmassa on käytössä 

asiakirja-aineisto, ja kokemusasiantuntijoiden sekä asiantuntijoiden haastattelut. Asiakirja-aineisto 

ulottuu vuodesta 1970, jolloin valmisteltiin vuoden 1977 niin kutsuttua kehitysvammalakia, eli lakia 

kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977), aina ajantasaiseen vammaisstrategiaan. Haastattelut 

koostuvat yhteensä 10 haastattelusta; 8 kokemusasiantuntija haastattelusta sekä 2 

 
22 Vehmas, 2005; Kivirauma, J. (toim.) (2015). Vammaisten elämä & elämänkerta: tulkintoja vammaisuudessa 1900-

luvun Suomessa. Helsinki: Kynnys ry, 13. 
23Ekholm, E. & Teittinen, A. (2014). Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja 

edellytyksiä. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133.  
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asiantuntijahaastattelusta.  

 

Tämä tutkielma tuo oman näkökulmansa sekä vammaistutkimukseen että taloushistorian 

tutkimukseen, sillä vaikka työllisyyttä tutkitaan molemmissa tutkimushaaroissa, uudelle 

tutkimukselle on tilaa. Teittinen24 toteaa, että ”Suomessa vammaisten suhdetta työelämään ei ole 

tutkittu riittävästi erityisesti työntekijäkansalaisuuden näkökulmasta”. Pyrin vastaamaan omalta 

osaltani tähän, sillä työntekijäkansalaisuus perustuu osallistumiseen palkkatyöhön, johon pääsy ei 

edelleenkään ole taattua kaikille halukkaille kehitysvammaisille henkilöille25. Tämän lisäksi, oikeus 

työhön on oikeus, jonka toteutuminen on kaikista epävarminta vammaisille henkilöille, myös 

Euroopan Unionissa26. Esimerkiksi Vammaisfoorumi arvioi noin 20 % kaikista vammaisista 

henkilöistä olevan mukana työelämässä27. Tämän lisäksi Leppälä28 toteaa suomalaista 

vammaisuuden historiaa ja vammaishuoltoa koskevan tutkimuksen olevan vielä vähäistä, vaikka 

järjestöjen historiaa on esimerkiksi tutkittu Suomessa. 

  

2.  Teoreettinen viitekehys 

 

Tässä luvussa esitellään tutkielman viitekehykset. Tutkielman kannalta tärkeimmät viitekehykset 

ovat Northin instituutioteoria, ja erilaiset hyvän ja huonon kehät, kuten Acemoglu ja Robinsonin 

instituutioteorian sekä Katsuin väitöskirjan hyvän ja huonon kehä. Koska hyviä ja huonoja kehiä 

käytetään monissa yhteyksissä, ne liittyvät tässä olennaisesti instituutioiden kehittymiseen ja 

valtaan sekä vammaisen henkilön toimintaympäristöön. Toimintaympäristössä, jossa vammainen 

henkilö elää ja toimii, taas tärkeä osa-alue on itsemääräämisoikeus29.  

 

 
24 Teittinen, 95. 
25 Ibid., 95-96. 
26 European Comission (2021). Union of Equality: Strategy for the rights of persons with disabilities 2021–2030. 

European Comission. Saatavilla osoitteessa: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes 

[haettu: 30.12.2021]. 
27 Vammaisfoorumi (2021). Lausunto: Valtioneuvoston selvitys: EU:n vammaisstrategia 18.5.2021. Vammaisfoorumi. 

Saatavilla osoitteessa: https://vammaisfoorumi.fi/lausunto-valtioneuvoston-selvitys-eun-vammaisstrategia-18-5-2021/ 

[haettu: 30.12.2021]. 
28 Leppälä 2014, 10. 
29 Suomen YK-liitto (2015). YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen 

pöytäkirja. Saatavilla osoitteessa: https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf 

[haettu 7.6.2021]. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes
https://vammaisfoorumi.fi/lausunto-valtioneuvoston-selvitys-eun-vammaisstrategia-18-5-2021/
https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf
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2.1 Northin instituutioteoria hyvinvointiyhteiskunnan toimintamallien tarkastelussa 

 

Keskeisessä osassa tässä tutkielmassa on instituutioiden ja käytäntöjen toimintamallien erot. North30 

esittelee teoriansa instituutioiden, eli sääntöjen, ja organisaatioiden eli yhteiskunnan 

toimeenpanevat ja käytännön asioita hoitavat osat. Hänen mukaansa säännöt ja käytännöt eivät 

ainatoimi toisiinsa nähden kitkattomasti31. Instituutiot voivat olla formaaleja tai epäformaaleja eli 

virallisia tai epävirallisia yhteiskunnan sääntöjä, ne voivat koskettaa päivittäisen elämän 

kanssakäymistä ja sitä mikä on sopivaa tai suurempia linjanvetoja yhteiskunnassa kuten esimerkiksi 

yhteiskuntajärjestystä. Sekä instituutiot että organisaatiot tuovat yhteiskuntaan järjestystä ja Northin 

mukaan organisaatiot voivat olla esimerkiksi poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia tai koulutusta 

tuottavia toimijoita.32  

 

Instituutioihin keskittyvillä teorioilla pyritään usein selittämään esimerkiksi maiden kehittymistä ja 

taloudellista asemaa toisiinsa nähden näin tekee esimerkiksi Acemoglu ja Robinson33, mutta myös 

North34 pohtii tätä lähestymistapaa. Kuitenkin institutionaalista teoriaa käytetään myös 

hyvinvointivaltion kehitystä kuvaavassa tutkimuksessa35. Tämän, sekä sen vuoksi että North36 itse 

keskustelee myös samankaltaisista instituutioista kuin mitä tässä tutkielmassa tarkastellaan, pidän 

instituutioteoriaa sopivana viitekehyksenä tutkielmani analyysille. Myös tässä tutkielmassa 

instituutioteoriaa sovelletaan tarkastellen hyvinvointiyhteiskunnan kehityksestä seurannutta 

nykytilaa ja valtion sisäisten instituutioiden ja organisaatioiden välistä aukkoa (”gap”).  

 

Lamberg, Ojala ja Eloranta37 sijoittavat Northin teorian julkisen vallan kontekstiin. He toteavatkin, 

että ”julkishyödykkeiden tuotanto riippuu siis poliittisten päätöksentekijöiden ja intressiryhmien 

välisestä vuorovaikutussuhteesta tai pikemminkin kilpailutilanteesta”38. Erityisen tärkeää Northin 

teoriassa on kuitenkin instituutioiden ja organisaatioiden keskinäinen dynaamisuus. Lamberg, Ojala 

ja Eloranta39 pyrkivät selittämään Northin teoriassa esiintyvää dynaamisuutta: muutokset laissa 

 
30 North, D.C. (1990). ‘Institutions, Institional change, and economic performance’, Cambridge University Press. 
31 Ibid. 
32 Ibid., 4-5. 
33 Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2012). ‘Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty’, Lontoo: 

Profile Books. 
34 North, 9. 
35 ks. esimerkiksi. Koponen, J., & Saaritsa, S., 2019. ’Suomi, historia ja kehitys’. teoksessa Koponen, J. & Saaritsa, S., 

Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi: Suomi kehityksen kiinniottajana. (toim.), Helsinki:Gaudeamus. 16-17. 
36 North, 3 
37 Lamberg, J., Ojala, J. & Eloranta, J. (1997). ’Uusinstitionalismi ja taloushistoria’ teoksessa Lamberg, J., Ojala, J. & 

Eloranta, J. (toim.), Uusi institutionaalinen taloushistoria – johdanto tutkimukseen, Jyväskylä: Ateena. 
38 Ibid., 23 
39 Ibid., 25 
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rohkaisevat organisaatioita tekemään uusia investointeja ja vastavuoroisesti paine organisaatioiden 

sisältä ja niiden käytännöt muuttavat instituutioita. Teoriasta tekee ainutlaatuisen se, että sen voi 

sijoittaa lähes mihin vain historiassa, sillä muutos ajassa saa instituutioita muuttumaan mukanaan 

(polkuriippuvuudet). Northia on kuitenkin kritisoitu sidonnaisuudesta neoklassiseen talousteoriaan 

sekä myös polkuriippuvuuden lisäämisestä teoriaansa myöhemmin sillä se sisältää osittaisen 

kausaliteetin40.  

 

Koponen ja Saaritsa41 selventävät instituutioiden kehitystä sekä Northin, että Acemoglun ja 

Robinsonin teorioiden yhteispiirteitä. Instituutiot kehittyvät siis hitaasti, ikään kuin liukuen. 

(institutional drift), mutta sattumalla on kuitenkin aina mahdollista vaikuttaa tapahtumien 

kulkuun42. Hannikainen43 pohtii polkuriippuvuuksia ja sitä, kuinka hedelmällistä on katsoa 

nimenomaan instituutioiden alkuasetelmaa ja nykyhetkeä, sillä instituutioiden muutoksiin 

vaikuttavat useat seikat polkuriippuvuuksien lisäksi. Esimerkiksi nimenomaan eläkejärjestelmien 

kohdalla alkuaikojen eläkkeet ovat kattaneet vain pieniä osia koko väestöstä, eivätkä ne palvelleet 

kehitystä, eli olivat Acemoglun ja Robinsonin mukaan ekstraktiivisiä44. Pohjoismaista mallia 

pidetään hyvien kehien mallina45.  

 

2.2 Rakenteellinen noidankehä: Vammaisen henkilön toimijuus ja toimintaympäristö 

 

 

Toimijuus asettuu instituutioteorian ja noidankehäteorian väliin. Tepora-Niemi46 tiivistää 

toimijuuden kuvastavan yhteiskuntatieteissä ”sosiaalisten rakenteiden ja yksilön suhdetta”. Tepora-

Niemi hyödyntää toimijuuden käsitteistöä ja teoriaa väitöskirjassaan, jossa hän tarkastelee MS-

tautiin sairastuneiden pitkäaikaissairaiden henkilöiden elämänkulkua. Vaikka kehitysvammaisen 

henkilön ja MS-tautiin sairastuneen henkilön elämänkulku voi poiketa merkittävästi toisistaan, on 

kuitenkin huomioitava, että osatyökykyisyys ja yhteiskunnan rakenteet kohtelevat kuitenkin 

molempia ryhmiä samaan tapaan rajaten henkilön toimijuutta erityisesti työelämässä. Toimijuus 

tässä tutkielmassa asettuu siihen, kuinka kokemusasiantuntijat näkevät oman 

 
40 Ibid., 40 
41 Koponen & Saaritsa 2019. 16–17. 
42 Ibid. 17. 
43 Hannikainen 2018. 
44 Hannikainen 2018. 
45 Saaritsa, S., (2019). ’Miten Suomi lakkasi olemasta kehitysmaa? Taloudellinen ja inhimillinen kehitys 1800- ja 1900-

luvuilla’, teoksessa Koponen, J. & Saaritsa, S., Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi: Suomi kehityksen kiinniottajana. 

(toim.), Helsinki:Gaudeamus, 34. 
46 Tepora-Niemi, S. (2020). Eriarvoisuus työelämässä ja kuntoutuksessa: Vakavasti sairastuneen ja vammaisen 

henkilön toimijuus elämänkulussa, väitöskirja, Helsingin yliopisto, DIAK-tutkimus 4. 26. 
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itsemääräämisoikeutensa työkyvyttömyyseläkepäätökseen nähden. 

 

Vehmas47 korostaa erilaisten teoreettisten lähestymistapojen käyttöä historiallisessa ja nykyisessä 

vammaistutkimuksessa. Käsittelen vammaisuutta myös sosiaalisena ilmiönä Vehmaan (2005) 

mukaan, ja tarkastelen yhteiskunnan rakenteiden ja yksilöön kohdistuvien toimien välisiä 

muutoksia48. Vehmas49 korostaa myös termistön arvolatautuneisuutta, joka on tässä tutkielmassa 

pyritty huomioimaan. 

 

Jotta vammaisuuden sosiaalinen merkitys yhteiskunnan rakenteissa huomioitaisiin tarpeeksi 

moniulotteisesti, hyödynnän Katsuin50 väitöskirjassaan esittelemää teoriaa noidankehästä ja hänen 

myöhemmin teoriaansa lisäämäänsä hyvän kehää. Teorian pääasiallinen idea on se, että odotukset ja 

asenteet kehitysvammaisuutta kohtaan luovat syrjiviä rakenteita, jotka puolestaan ruokkivat 

vammaisten henkilöiden negatiivisia käsityksiä itsestään vahvistaen jälleen ihmisten asenteita 

(Kuvio 1).  

 

Katsuin51 noidankehä on mahdollista tunnistaa myös länsimaisissa yhteiskunnissa, esimerkiksi 

Suomessa. Katsui tunnistaa väitöskirjassaan erilaisia kerroksia vammaisten henkilöiden kohtelussa 

Keski-Aasian kontekstissa. Vaikka Kirgisian ja Kazakstanin historia ja valtionhallinto poikkeavat 

Suomesta huomattavasti, erilaisia syrjiviä tai noidankehään liittyviä rakenteita on mahdollista 

tunnistaa myös länsimaista52. Tämä on nähtävissä esimerkiksi Viitotut muistot -loppuhankkeen 

raportissa: ennakkokäsityksiin perustuva syrjintä oli avointa ja vaikutti syvästi viittomakielisten 

itsetuntoon53. Syrjivät rakenteet ovat muodostuneet niin vahvaksi osaksi viittomakielisten omaa 

elämänkokemusta, että he eivät ymmärtäneet ”että heidän yhteiskunnallinen asemansa voisi 

muuttua”54.  

 

 
47 Vehmas 2005 
48 Vehmas. 
49 Ibid., 123. 
50 Katsui, H. (2005). Towards Equality: Creation of the Disability Movement in Central Asia, väitöskirja, Helsingin 

yliopisto, Kynnys ry. 90. 
51 Ibid. 
52 Katsui H. (2020a). ’Discussing and theorizing global disability rights’, teoksessa Katsui, H. & Chalklen, S. Disability, 

Globalization and Human Rights, Milton: Taylor and Francis. 
53 Katsui ym 2021, s.137–138. 
54 Ibid 2021,200. 
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Kuvio 1: Noidankehä

 

Lähde: Katsui, 2005:90, kuvio kirjoittajan muokkaama. 

 

 

Ensimmäinen noidankehäajattelua ruokkiva kerros on historiallinen konteksti, joka Keski-Aasiassa 

on Neuvostoajan historiaan sidoksissa. Suomessa taas hyvinvointivaltion kehitys ja protestanttinen 

syntiajattelu on luonut pohjaa negatiiviselle asenteellisuudelle nyky-yhteiskunnassa vammaisuutta 

kohtaan, kuten on jo mainittu aiemmissa osissa.55 Toinen kerros liittyy ajankohtaiseen 

lainsäädäntöön ja niihin rajoittaviin rakenteisiin, jotka lainsäädännössä ovat löydettävissä.  

 

Kolmantena Katsui tuo esille ennakkoluulot, jotka jo itsessään estävät vammaisia ihmisiä 

tarttumaan tilaisuuksiin. Nuo kolme ensimmäistä ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa ja myös 

neljänteen mainittuun kerrokseen: pieniin mahdollisuuksiin paeta noidankehästä. Viidenneksi 

kerrokseksi on nimetty vammaisten eristäminen muusta yhteiskunnasta56. Kaikki nämä tasot ovat 

myös tunnistettavissa kuurojen kohtelussa 1900-luvulta aina nykypäivään myös Suomessa57, joten 

 
55 Teittinen 2012, 65.; Vehmas 2005, 24–29.  
56 Katsui 2005. 
57 Katsui ym 2021, 200. 
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voidaan todeta, että Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa omanlaisensa huonot kehät ovat 

mahdollisia, vaikka instituutiot muuten käsitettäisiinkin inklusiivisina, tai kehittyneinä. 

 

Teoria on kehittynyt ajan myötä ja kuudennen ja seitsemännen kerroksen Katsui myöhemmissä 

tutkimuksessaan selittää länsimaihin ja Suomeen sopivammassa kontekstissa. Kuudes kerros on 

paradoksaalisesti vammaisten henkilöiden omat organisaatiot, jotka saattavat uusliberaaleissa 

yhteisöissä vahvistaa ylhäältä alas tulevaa erityisasiantuntijoiden tekemää päätöksentekoa, sen 

sijaan että vammaisten henkilöiden tarpeita kuunnellaan YK:n vammaisyleissopimuksen 

vammaisinkluusion vaatimalla tavalla. Seitsemäntenä kerroksena on kansainvälinen osallistuminen, 

joka on yleisesti koettu vaikeana representaation ja itsemääräämisoikeuden puuttuessa. 

Kansainväliset yhteisöt saattavat etsiä universaaleja sääntöjä, jolloin paikalliset toimintatavat ja eri 

alueiden toimijat ohitetaan.58 Nämä kerrokset ovat vahvasti kytköksissä teoriaan noidankehästä, ja 

ovat selittäviä tekijöitä kehän eri komponenteille.  

 

Hyvien ja huonojen kierteiden teorioita on useita, ja niitä on käytetty myös instituutioteorian 

yhteydessä, kuten Acemoglu ja Robinson59 tekevät. Ajatus ei siis sinänsä ole uusi, mutta kun se 

asetetaan tällä tavalla vammaistutkimuksen kontekstiin se saa uusia ulottuvuuksia. Näin voidaan 

tarkastella rakenteita, jotka vaikuttavat erityisesti vammaisten henkilöiden elämään ja 

mahdollisuuksiin sekä vammaisten ihmisten psykososiaaliseen tilaan sisäistetyn sorron kautta.  

Katsui on myös myöhemmin kehittänyt hyvän kehän vastaamaan inklusiivisia 

rakenteellisiamuutoksia60 (Kuvio 2). Hyvä kehä, kuten myös noidankehä ruokkii itseään, hyvin 

samantapaisesti kuin Acemoglu ja Robinsonin61 hyvä kehä inklusiivisistä instituutioista. Acemoglu 

ja Robinson62 korostavat inklusiivisten instituutioiden merkitystä valtiotasolla, ja teoriassaan 

pyrkivät selittämään sitä miksi toiset yhteiskunnat pärjäävät paremmin kuin toiset. Inklusiiviset 

instituutiot tukevat kansalaista ja kannustavat toimintatapoja, jotka vahvistavat talouskasvua ja 

demokratiaa. Ekstraktiiviset instituutiot taas eriarvoistavat kansalaisia, eivätkä kannusta 

innovaatiota ja tukitoimia.  Katsui63 väitöskirjassaan ja myöhemmin taas korostaa yhteiskunnan 

sisäisiä rakenteita eri tavoin, mutta teorioissa on samankaltaisuuksia. 

  

 
58 Katsui 2020a, 151. 
59 Acemoglu & Robinson. 
60 Katsui, H. (2021). ’Johdanto vammaistututkimukseen’, SOSK-YP212, luento 2.2.2021, Helsingin yliopisto. 
61 Acemoglu & Robinson. 
62 Ibid. 
63 Katsui 2005. 
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Kuvio 2: Hyvä kehä 

 

Lähde: Katsui, 2021, kuvio kirjoittajan muokkaama 

 

Kuten Acemoglu ja Robinson64, myös Katsui65 kertoo mahdollisuudesta rikkoa kehä tai paeta siitä. 

Kehän rikkoutumisen eteen täytyy usein tehdä tiettyjä toimia ja vammaisten henkilöiden kohdalla 

kehästä voi olla erittäin vaikeaa paeta. Vaikka huonon kehän rikkominen on vaikeaa myös 

instituutioteoriassa, se on kuitenkin nähty mahdolliseksi hyödyntämällä inklusiivisia instituutioita. 

Valtion on mahdotonta Acemoglun ja Robinsonin66 mukaan rikkoa kehä, mikäli instituutiot eivät 

tue kansalaisiaan, innovaatiota ja muutosta.  

 

Katsuin teoria on tutkimuksen kannalta oleellinen, sillä käytettäessä yhdessä Northin67 teorian 

kanssa se tuo esille hyvinvointivaltiossakin syvällä olevat rakenteelliset ongelmat. Tällöin 

formaalien ja epäformaalien instituutioiden eroista johtuvat ongelmakohdat voidaan osoittaa 

mahdollisia ongelmakohtia nykyisessä tukijärjestelmässä.  

 

 
64 Acemoglu & Robinson. 
65 Katsui 2005. 
66 Acemoglu & Robinson, 426-427. 
67 North. 
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2.3 Keskeiset käsitteet 

 

On olennaista määritellä tutkimuksessa käytettävät keskeiset käsitteet. Pyrin käyttämään sellaisia 

määritelmiä, jotka ovat inhimillisiä ja niitä käytetään esimerkiksi kirjallisuudessa ja sivustoilla, joita 

ylläpitävät järjestöt ja liitot, joiden toiminnassa vaikuttavaa myös vammaisia henkilöitä.  

 

Vammaisuus: Vammaisuuden määrittely on osoittautunut moniselitteiseksi vammaistutkimuksen 

saralla. Yleiskäsitteenä Vehmas68 määrittelee vammaisen henkilön sellaiseksi, jolla on fyysinen 

ja/tai kehityksellinen vamma. Vammaisuus itsessään taas voidaan käsittää monin eri tavoin, 

esimerkiksi lääketieteellistä, tai esimerkiksi tässä tutkielmassa käytetyn yhteiskunnallisten ja 

sosiaalisten rakenteiden, käytäntöjen ja ulottuvuuksien kautta, kuten myös Vehmas69 tekee 

teoksessaan. Braddock ja Parish70 sekä Vehmas71 tekevät eron fyysisen vamman ja vammaisuuden 

sosiaalisen konstruktion välille. Vamma itsessään on fyysinen fakta, kun taas vammaisuus on 

mielikuvia ja käsityksiä vammaisten henkilöiden asemasta yhteiskunnassa72.  

 

Kehitysvammaisuus ja kehitysvammainen henkilö: yksilö, jolla on vaikeuksia oppia ja omaksua 

uutta informaatiota johtuen esimerkiksi perintötekijöistä, raskaudenajan tai synnytyksen ongelmista, 

tai muusta, tuntemattomasta syystä kuitenkaan vaikuttamatta kuin osaan henkilön elämästä. Kuten 

vammaisuus, kehitysvammaisuus voidaan ymmärtää myös lääketieteellisen diagnoosin, henkilön 

toiminnallisuuden sekä sosiaalisten konstruktioiden kautta73.  

 

Itsemääräämisoikeus: Itsemääräämisoikeudella viitataan oikeuteen määrätä ja päättää yksilön 

omista asioistaan74. Itsemääräämisoikeus on jokaisen henkilön perusoikeus75, mutta 

itsemääräämisoikeus voi olla rajoitettu, jos sille on lailliset perusteet. Näitä perusteita määritellään 

esimerkiksi Kehitysvammalaissa76 (1977/519), vaikkakin lakiin tuli muutoksia vuonna 2016 

 
68 Vehmas 2005. 
69 Ibid. 
70 Braddock, D.L. & Parish, S.L. (2001). ’Counting Disability’ teoksessa Albrech, G.L., Seelman, K.D. & Bury, M. 

(toim.), Handbook of Disability Studies, Lontoo: Sage. 
71 Vehmas 2005. 
72 Kivirauma, 14. 
73 Verneri (2020a). ’Mitä kehitysvammaisuus on?’, Verneri Saatavilla osoitteessa: https://verneri.net/yleis/mita-

kehitysvammaisuus-on [haettu 7.6.2021]. 
74 Verneri (2017). ’Itsemääräämisoikeus’, Verneri. Saatavilla osoitteessa: https://verneri.net/yleis/itsemaaraamisoikeus 

[haettu 7.6.2021]. 
75 Suomen perustuslaki 1999/731. 
76 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519. Finlex. Saatavilla osoitteessa: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519 [haettu 7.6.2021]. 

https://verneri.net/yleis/mita-kehitysvammaisuus-on
https://verneri.net/yleis/mita-kehitysvammaisuus-on
https://verneri.net/yleis/itsemaaraamisoikeus
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
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nimenomaan itsemääräämisoikeuteen liittyen77. Itsemääräämisoikeutta tulee rajoittaa 

mahdollisimman vähän, vaikka itsemääräämisoikeus ja oikeus välittömään hoitoon ja huolenpitoon 

voivat olla joskus ristiriidassa keskenään78. 

 

3. Kirjallisuuskatsaus 
 

Tämä luku keskittyy aiempaan tutkimukseen ja sisältää osiot hyvinvointivaltiokehityksestä, 

historiallisesta vammaistutkimuksesta yleisesti länsimaissa, lähihistoriaa kehitysvammaisten 

henkilöiden tuentarpeesta erityisesti aikuistuessa, mutta läpi heidän elinikänsä. Tämän lisäksi 

luvussa käsitellään yhteiskunnan rakenteellisia ongelmia liittyen kehitysvammaisten henkilöiden 

työelämään liittymiseen ja siellä pysymiseen sekä tutkimusta kielenkäytön merkityksiä 

vammaistutkimuksessa. Luvun lopussa tarkastellaan lähdekriittisesti aiempaa tutkimusta ja 

aineistoja.  

 

3.1. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja eläke- ja tukirakenteiden kehittyminen  
 

 

Pohjoismaisen hyvinvointimallin ajatus on tukea henkilöä läpi kaikkien elämänvaiheiden, vauvasta 

vanhuusikään saakka. Tänä päivänä koulutusjärjestelmä, terveys- ja hoivapalvelut sekä erilaiset 

toimeentulon turvan järjestelmät nähdään ”länsimaisen yhteiskuntien perusinstituutioina”79.  

Suomessa tukijärjestelmä kehittyi muita Pohjoismaita myöhemmin, ja Suomi pysyi vielä pitkälle 

1900-lukuun maatalouspainotteisena80. Kehitys oli kuitenkin Suomessa hyvin nopeaa, verrattuna 

muihin Pohjoismaihin. Instituutioiden muutoksen Hannikainen kuvaa Acemoglun ja Robinsonin 

hyvän ja huonon kehän, eli inklusiivisien ja ekstraktiivisten kehien kautta 81. Lindert taas nivoo 

hyvinvointivaltion kehityksen ja bruttokansantuotteen kasvun yhteen, resurssien kasvaminen antoi 

mahdollisuuden sosiaalimenojen lisäämiseen, eivätkä lisääntyneet sosiaalimenot olleet tulevan 

talouskasvun tiellä82. Esimerkiksi Saaritsa lisää BKT:n kasvun lisäksi myös, koulutuksen laadun ja 

 
77 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 20.5.2016/381. Finlex. Saatavilla osoitteessa:  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519 [haettu 7.6.2021]. 
78 Tukiliitto (2017a). ’Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen’, Tukiliitto Saatavilla osoitteessa: 

https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/itsemaaraamisoikeus/itsemaaraamisoikeuden-rajoittaminen/ [haettu 7.6.2021] 
79Hannikainen, M., 2018 ’Rakennemuutos ja hyvinvointivaltio 1900-2000,’ teoksessa Suomen rakennehistoria (toim.) 

Haapala, P. & Eloranta, J. (2018) Suomen rakennehistoria : näkökulmia muutokseen ja jatkuvuuteen (1400-2000). 

Tampere: Vastapaino. https://www.ellibslibrary.com/reader/9789517686693 [haettu 30.12.2021]. 
80 Kettunen, P. 2015. ’Historia petollisena liitolaisena: Näkökulmia työväen, työelämän ja hyvinvointivaltion 

historiaan’, Vaasa:Hansaprint; Hannikainen 2018. 
81 Hannikainen 2018. 
82 Lindert, 15. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519
https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/itsemaaraamisoikeus/itsemaaraamisoikeuden-rajoittaminen/
https://www.ellibslibrary.com/reader/9789517686693
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määrän kasvun, elinajanodoteen sekä HDI:n eli human development indexin ja hybridi-HDI:n, jota 

on yleisemminkin käytetty historiallisessa tutkimuksessa83. Ensi alkuun Suomi näyttääkin 

konvergoituneen muiden länsimaiden kanssa samalle tasolle nopeasti ja kehitys vaikuttaa 

tilastollisesti tasaiselta Suomen historiaan nähden84. Saaritsa kuitenkin selittää näennäisen 

tasaisuuden, ja lopulta selittää kehityksen olleen ”johdonmukaisten hyvien kehien” sijaan 

”kaoottista” ja jopa ”rumaa”85.  Myös Kettunen 86 muistuttaa, että historiallinen 

hyvinvointiyhteiskunnan kehitys ei ole ollut tasaista, eikä jatkuvaa, sillä hyvinvointiyhteiskunnan 

käsite on esitelty vasta 1950-luvulla. Kettunen myös huomioi sen, että hyvinvointivaltio ei ole ollut 

kaikilla puolilla poliittista kenttää asia, jota kohti pyrittiin ja jota saavuteltiin87. 

 

Kuten muuallakin Euroopassa, niin myös Suomessa yleinen vanhuuden tai sairauden turva oli 

vähäistä 1800-luvulla. Kuitenkin Ruotsissa ja Saksassa ammattikillat saattoivat huolehtia myös 

kiltalaisen edun mukaisesti jo keskiajalta lähtien, ulottaen etuudet myös kiltalaisen perheenjäseniin. 

Niitä eläkejärjestelmiä, joita oli olemassa, ei voitu kutsua kattaviksi. Ne keskittyivät pieneen eliittiin 

ja olivat eriarvoistavia. Esimerkiksi syytinki eli kiinteistöeläke, joka oli yleinen 

peltoviljelypainoitteisessa Etelä- ja Länsi-Suomessa saattoi rasittaa maataloa ja sen taloutta. 

Syytinki perustui ajatukseen, jonka mukaan tilaa ei ositettu, vaan se säilyi yhtenäisenä. 88   

 

Teollistuminen ja väestönkasvu muuttivat yhteiskuntarakennetta 1800-luvun lopulla niin, että siihen 

asti rakennetut turvaverkot eivät olleet enää riittäviä. Suomen eläkejärjestelmä perustuu 

huoltovastuulle, joka historiallisesti on kirkon apuun nojaavaa toimintaa89. Tämä on melko 

tyypillinen kehityssuunta hyvinvointivaltioille, joissa kirkon apuun on luotettu niin kutsutussa 

vaivaishuollossa90. Suomen järjestelmä on perustettu agraariyhteiskunnan pohjalle, jossa tilattoman 

väestön asema oli huono ja vanhuuden turva 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa oli lähinnä 

pitkäaikaisen työntekijän ja tilallisen isännän sopimus91. Vammaiset ja kehitysvammaiset henkilöt 

kuitenkin olivat perinteisessä agraarisessa yhteiskunnassa nimenomaan perheiden tai köyhäinavun 

 
83 Saaritsa, S. 2019 ’Miten Suomi lakkasi olemasta kehitysmaa? Taloudellinen ja inhimillinen kehitys 1800- ja 1900-

luvuilla’, teoksessa Koponen, J. & Saaritsa, S. (toim.) Nälkämaasta hyvinvointivaltioksi. Helsinki:Gaudeamus.,34-35. 
84 Ibid s.39. 
85 Ibid s.50. 
86 Kettunen, P. (2019). ’The Conceptual History of the Welfare State in Finland.’ teoksessa Edling, N. (2019) The 

Changing Meanings of the Welfare State: Histories of a Key Concept in the Nordic Countries. 1st edition. New York: 

Berghahn Books., 242. 
87 Kettunen 2019, 248. 
88 Hannikainen 2018. 
89 Ibid. 
90 Lindert. 
91 Hannikainen 2020; Hannikainen, 2018. 
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piirissä92, mutta työkyvyttömyyttä on määritelty vuonna 1922, ennen kansaneläkkeen tuloa, 

köyhäinhuoltolaissa.  

Ensimmäinen kansaneläkelaki tuli voimaan 1930-luvun lopussa, mutta jäi vanhuuden turvan 

rakenteellisten ongelmien vuoksi puutteelliseksi93. Samoihin aikoihin nousi kuitenkin huoli 

kasvavien sosiaalietuuksien käyttämisestä ja köyhäinhuollosta, johon vastattiin 

huoltolainsäädännöllä94. 1930-luvun lopulla ja vielä vuosituhannen puoleen väliin saakka 

kehitysvammaisien henkilöiden ajateltiin hyvin pitkälti olevan yhteiskunnallinen taakka, ja heidän 

työkyvyttömyytensä ei sisältynyt ajatuksiin ei-vammaisten henkilöiden työkyvyttömyydestä, tai 

invalidihuoltoon95. Toisen maailmansodan jälkeen eläke- ja tukijärjestelmät saivat uutta puhtia, kun 

hyvinvointivaltiota ryhdyttiin rakentamaan mittavin uudistuksin96.  

 

Eläkejärjestelmien muututtua kattavammaksi, työkyvyttömyyseläkkeestä tuli haetumpaa 1970-

luvulla, sillä turvaverkko alkoi muodostumaan toimivaksi97. Kuntouttaminen työhön ja työkyvyn 

ylläpitäminen tulivat yleisesti yhteiskunnassa suositummiksi 1980-luvun lopussa ja 1990-luvulla98. 

vaikka kehitysvammaisia henkilöitä koskevassa vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä 

kuntoutuksesta ja kuntouttavasta työtoiminnasta oli puhuttu jo 1960-luvun lopusta99. Esimerkiksi 

Hannikainen100 kuitenkin pääosin puhuu muutoksista ei-vammaisten henkilöiden, tai työssään 

vammautuneiden henkilöiden tuista. Lisäksi Teittisen ja Vesalan101 mukaan ”taloudelliset 

tukimuodot ovat jääneet jälkeen kustannustasosta” ja että vammaispalvelujen tarve on koettu 

suuremmaksi kuin saadut tuet ja palvelut ovat olleet. Kettunen taas avaa suomalaisen 

hyvinvointivaltion pääasiallista kasvuaikaa historiassa hetkinä, jolloin keskustelun ytimessä olivat 

taloudellinen kilpakyky ja investoinnin inhimilliseen pääomaan102. 1980-luvulla käsitteet 

kilpailukyvystä ja investoinnit inhimilliseen pääomaan käsitteet saivat uusia ”merkityksiä ja 

painotuksia”, kun koulutusjärjestelmiä pyrittiin muovaamaan palvelemaan kohti kilpailukykyä ja 

 
92 Lindert. 
93 Hannikainen 2020, 90-91. 
94 Leppälä 2014, 288. 
95 Ibid, s.289. 
96 Hannikainen, 2018; Leppälä 2014, 29. 
97 Hannikainen 2020, 362-365. 
98 Ibid., 379. 
99 Leppälä 2015, 126. 
100 Hannikainen 2020. 
101 Teittinen & Vesala 2021, 68. 
102 Kettunen 2015, 198. 
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valtion uusia tavoitteita 103. Koulutusta onkin pidetty yhtenä hyvinvointivaltion kulmakivenä 104, ja 

panostuksia koulutukseen yhtenä osana hyvää kehää105.  

 

Hyvinvointiyhteiskunta ja sen kehittyminen nykyisenkaltaisekseen on asettanut tiettyjä rajoja 

vammaisten ihmisten olemassaololle, esimerkiksi Heli Leppälä106  väitöskirjassaan ja Pauli 

Rautiainen107 kiinnittävät huomiota hyvinvointiyhteiskunnan rakentumiseen kahden vammaisen 

henkilöhahmon ympärille. Toimintaympäristöt, joissa vammaiset ihmiset joutuvat edustamaan 

tiettyjä hahmoja, eivät salli yksilöllisyyttä vammaiselta henkilöltä, vaan vammaiset henkilöt 

joutuvat edustamaan ryhmänsä hahmoa lain ja instituutioiden edessä108. Leppälä ja Rautiainen 

korostavat myös suomalaisen vammaispolitiikan tapaa järjestellä vammaiset henkilöt kategorioihin, 

ja kohdella eri ryhmiä eri tavoin. Esimerkiksi sodassa tai onnettomuudessa vammautuneet henkilöt 

ovat ”jalosti vammautuneita”. Kehitysvammaiset henkilöt taas niputetaan ei-jaloon vammaisuuteen, 

jonka vuoksi ei ole joutunut uhrautumaan.109  On oleellista myös huomioida, että nämä 

kehityssuunnat vammaispolitiikassa liittyvät myös suomalaisen hyvinvointivaltion syntyyn. Talous- 

ja sosiaalihistorian kirjallisuudessa, jossa käsitellään hyvinvointivaltion eläke- ja tukijärjestelmiä, 

vammaisten käyttämät tuet ja palvelut jäävät usein pintaraapaisun tasolle. 

 

Tällä hetkellä kansaneläkelaissa työkyvyttömyyseläke myönnetään henkilölle joko määräajaksi, tai 

toistaiseksi. Työkyvyttömyyseläkkeen voi saada myös 16-vuotias, mikäli hänellä ei katsota olevan 

mahdollisuuksia ammatilliseen kuntoutukseen, muutoin se myönnetään 20-vuotiaalle.110 

Käytännössä edelleen kehitysvammaiset henkilöt saavat työkyvyttömyyseläkepäätöksen 

automaattisesti, vammaispalveluiden rakenteiden vuoksi111. 

 

Eläke- ja tukijärjestelmien kehittymisen kehitysvammaisten henkilöiden ja muun väestön kohdalla 

ei voi siis nähdä kulkeneen käsi kädessä. Samalla, kun tukijärjestelmiä on kehitetty 

 
103 Kettunen 2015, 198. 
104 Kettunen 2015, 171. 
105 Acemoglu & Robinson, 313. 
106 Leppälä 2014, esim s. 30 
107 Rautiainen 2021, 41. 
108 Rautiainen 2021, 29-35. 
109 Leppälä 2014, 42, 288; Rautiainen 2021, 51. 
110 Kansaneläkelaki 2007/568. 
111 Hakala, K. (2013). ’Kehitysvammaisten koulutuspolkujen ja työntekijäkansalaisuuden mahdollisuuksia ja 

mahdottomuuksia’ teoksessa Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.), Ammatillinen koulutus ja 

yhteiskunnalliset eronteot, Helsinki: Gaudeamus. 216-235; Teittinen, A. (2015). ’Miksi vammaiset syrjäytyvät 

työelämästä? Rakenteellinen näkökulma’ teoksessa Kivirauma, J. (toim.), Vammaisten elämä & elämäkerta – tulkintoja 

vammaisuudesta 1900-luvun Suomessa. 75-100. 
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hyvinvointiyhteiskunnan pohjaksi, ne eivät ole koskettaneet kehitysvammaisia henkilöitä samalla 

tavalla. Syitä tällaiselle kehitykselle pohditaan seuraavassa luvussa tarkemmin. 

 

3.1. Kehitysvammaisten henkilöiden historiallinen asema länsimaisissa yhteiskunnissa 

 

Suhtautuminen vammaisiin henkilöihin on muuttunut eri aikakausina, mutta vammaisuutta on 

kuitenkin johdonmukaisesti läpi historian ajateltu ei-haluttuna osana yhteiskuntaa112. Perinteisessä 

ajattelussa sen ajatellaan johtuvan jostakin perheeseen kohdistuvasta kirouksesta tai esimerkiksi 

jumalallisesta rangaistuksesta113. Perinteinen ajattelu tukeutuu usein myytteihin ja yliluonnolliseen, 

ja yhteiskunnallisessa kontekstissaan uskonnollisilla kirjoituksilla on yhteys siihen, kuinka 

vammaisuutta käsitellään ja koetaan. Vehmas avaa teoksessaan laajasti Raamatun keskeisiä 

vammaisuuteen liittyviä kirjoituksia, ja vertaa Vanhan Testamentin ja Uuden Testamentin eroja 

siitä, kuinka vammaisuuteen voi tai tulee suhtautua.114 Vaikka vammaisuutta on kuvailtu synnin 

seurauksena, on kuitenkin Raamatussa jakeita, joiden mukaan vammaista ei tulisi kiusata115 ja 

kristilliset kirkot ovat ajoittain pyrkineet vaikuttamaan vammaisten henkilöiden asemaan 

hyväntekeväisyyden kautta116. Kuitenkaan vammainen henkilö ei ole yhdenvertaisessa asemassa ei-

vammaisen henkilön kanssa Raamatunkaan mukaan nimenomaan traditionaalisen ajattelun vuoksi. 

Perinteinen ajattelu sekä kristillisten kirkkojen kahtiajakoinen ajattelu on jättänyt kauaskantoisia 

seurauksia siihen, kuinka vammaisuutta käsitellään yhteiskunnassa vielä tänäkin päivänä117. 

Kuitenkin erityisesti teollistuminen on vaikuttanut negatiiviseen ajatteluun vammaisten henkilöiden 

työhön sopimattomuudesta118. Vammaisten henkilöiden eristämisessä on menty jopa niin pitkälle, 

että joissakin valtioissa, kuten Yhdysvalloissa ja Saksassa, on kirjoitettu lakeja, jotta vammaiset 

henkilöt saataisiin pois katukuvasta, sillä heitä pidettiin esteettisesti häiritsevinä ulkonäkönsä 

puolesta119. 

 

1800-luvulla alkaneet muutokset tieteessä ja lääketieteessä muuttivat jo yksistään paljon käsityksiä 

normaaliudesta, samalla teollistumisen ja tehokkuuden ajattelumallin saadessa jalansijaa120. 

Länsimaisten yhteiskuntien uusi nopeatempoinen ja tehokkuuteen perustuva järjestelmä ei ollut 

 
112 Kivirauma; Vehmas 2005. 
113 Vehmas 2005. 
114 Ibid., 22-23. 
115 Ibid., 24. 
116 Ibid., 30. 
117 Ibid., 31-33. 
118 Ibid., 55; Leppälä 2014; 17; Vehmas 2005, 55. 
119 Schweik, S. (2009). ‘The Ugly Laws: Disability in Public’, New York:NYU Press. 
120 Vehmas 2005, 22. 
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sopiva monelle vammaiselle henkilölle, mikä vaikutti vahvasti laitoshoitoon eristämisen 

yleistymiseen 1800 ja 1900-luvuilla erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla121.  

 

Kuitenkin vasta 1900-luvun loppupuolella lääketieteellinen näkökulma vammaisuuteen on saanut 

enemmän sijaa yleisestikin yhteiskunnassa nimenomaan koska tällöin vammaistutkimus oli lähinnä 

lääketieteellisesti keskittynyttä122, mutta sekin näkökulma asettaa vammaisuuden eräänlaisena 

pysyvänä ongelmana, jonka lääketiede pyrkii ratkaisemaan tai estämään123. Vammaisuutta on siis 

aiemmin tutkittu hyvin pitkälti siitä näkökulmasta, että vammaiset henkilöt ovat passiivisia 

kokijoita, huollettava ryhmä yhteiskunnassa. Nykyään taas vammaisuuden historiaa tutkitaan 

kriittisesti ja vammaisuutta pyritään ymmärtämään eri tavoilla, esimerkiksi yksi Historiallinen 

aikakauskirja on omistettu vammaistutkimukselle kokonaan124. Teemanumeron tarkoitus oli 

valtavirtaistaa vammaisuuden tutkimusta ja tuoda se näkyväksi osaksi historiaa ja sen tutkimusta 

sekä tuoda kriittistä vammaistutkimusta enemmän esille125. 

 

Suomalaisten negatiivinen asenteellisuus vammaisuuteen onkin erityisen värittynyttä nimenomaan 

lääketieteellisen näkökulman sekä sen kanssa yhtä aikaa vaikuttaneen perinteisen näkökulman 

kautta. Näillä näkökulmilla on ollut oma vaikutuksensa kehitysvammaisten laitoksiin ja 

yhteiskunnan keskeisistä toimista ulos sulkemiseen, sillä vielä 50-luvun loppupuolella vammaiset 

määriteltiin lain mukaan laitosasumuksiin ja käytännössä kelvottomiksi yhteiskuntaan126. 

Vammaispolitiikka 1900-luvulla kuitenkin koki suuria muutoksia ja 70-luvun lopulla säädettiin laki 

kehitysvammaisten erityishuollosta, jossa tavoitteeksi on asetettu kehitysvammaisten henkilöiden 

integroituminen yhteiskuntaan ja työelämään127. Siitä huolimatta laitosasumisen purkaminen 

erilaisiin tuetun tai itsenäisen asumisen muotoihin oli tarkoitus toteuttaa vasta vuoteen 2020 

mennessä128, siinä kuitenkaan täysin onnistumatta. 

 

Eristämistä ei ole tapahtunut ainoastaan laitoksissa. Myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla 

vammaisia henkilöitä on eristetty. Avioitumis-, lisääntymisoikeudet ja äänioikeus olivat kaikki 

rajoitettuja kehitysvammaisille henkilöille vielä läpi 60-luvun. Vammaiset henkilöt ovat usein myös 

 
121 Ibid., 55. 
122 Barnes, C. (2013). ’Disability Studies and the Academy - past, present and future’. Ars Vivendi Journal, 4, 3–12. 
123 Vehmas 2005, 59. 
124 Laine-Frigren, T., Miettinen, R. & Parhi, K. 2021. ’Pois marginaaleista: Vammaisuus näkyväksi osaksi historiaa’, 

Historian aikakauslehti, 119:2, 149-155. 
125 Ibid, 149, 154-155. 
126 Leppälä 2015, 31; Teittinen, 66. 
127 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519 
128 Tuokkola & Katsui 2018; Katsui 2020b. 
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koulutettu erillisissä oppilaitoksissa, esimerkiksi apukouluissa, joihin laitettiin niin kutsuttuja 

”heikkokykyisiä” tai ”pahantapaisia” lapsia129. Tuolloin koettiin, että ”normaalien” lasten 

koulunkäynnin häiriintyvän, mikäli ”heikkokykyiset” lapset opiskelisivat samoissa luokissa heidän 

kanssaan. Erikoiskoulujen hyödyllisyydestä on toisistaan poikkeavia näkemyksiä, ja esimerkiksi 

Matilainen ja Vehmas130 tarkastelivat sitä raportissaan, joka perustui kirjoittajien pro gradu -

tutkielmaan. Matilainen ja Vehmas pitivätkin erikoiskouluja varsin rajoittavana131. He esittivät 

vastakkaisia näkemyksiä siitä, onko eristäminen tehty heikompien oppilaiden oppimisen 

edistäminen mielessä, vai valikoiko ja suosiiko yhteiskuntamme tehokkaita ja vammattomia 

henkilöitä132. 

 

Vammaisuus on nähty länsimaissa, ja Suomessakin, rotuhygieenisenä ongelmana, ja vammaisten 

henkilöiden avioliittoja, lisääntymistä, ja syntymistä on pyritty aktiivisesti estämään133. Vehmas134  

kertookin erityisesti kehitysvammaisiin henkilöihin kohdistuneen ennakkoluuloja hillittömyydestä 

ja seksuaalisten viettien hallitsemattomuuteen. Pakkosterilointi poistui lainsäädännöstä vuonna 

1970, mutta sitä ennen sitä on pidetty jopa välttämättömänä tekona135. 

 

3.2 Siirtymä laitoksista laajempaan yhteiskuntaan  

 

1950-luvun loppupuolella voimaantulleessa vajaamielislaissa136 laitoshuolto oli pääasiallinen 

huoltoyksikkö kehitysvammaisille henkilöille, vaikka lakia on perusteltu aikalaisjulkaisuissa 

nimenomaan ihmisarvon säilyttämisellä ja vaalimisella137. 

 

Laitoshuoltoa ja apukouluja pidettiin oleellisena askeleena kohti onnistunutta integraatiota 

yhteiskuntaan138, vaikka sitä on myös kritisoitu rotuhygieniaa edistävänä ajatteluna139. Suomessa 

vallitsi käsitys kehitysvammaista henkilöistä sopimattomina yhteiskuntaan näennäisen 

 
129 Vehmas 2005, 63 
130 Matilainen, P. & Vehmas, S. (1994). ’Heikkojen etuoikeus vai epäkelpojen kaatopaikka? Apukoulun historiallista 

tarkastelua’, Department of Special Education University of Jyväskylä research reports, 49. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Leppälä 2014, 12, 19; Vehmas 2005, 67-68; Katsui ym 2021, 59-67. 
134 Vehmas 2005, 67 
135 Ibid., 70 
136 Vajaamielislaki 1958/107 
137 Tarvainen, L. & Tarasti, A. (1964). ’Vajaamielishuolto ja -lainsäädäntö’, Huoltaja-säätiön julkaisu no 5, 

Sosiaalihuollon keskusliitto ry. 
138 Vesala 2003,14; Vehmas 2005, 64. 
139 Vehmas & Matilainen. 
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työkyvyttömyytensä vuoksi, minkä vuoksi laitosasumista pidettiin inhimillisenä ratkaisuna140. 

Vajaamielislain laitoskeskeisyydestä huolimatta siinä säädettiin myös avo- ja päivätoiminnasta141. 

Tällainen toiminta koski lähinnä lievästi kehitysvammaisia henkilöitä, joiden älykkyysosamäärä oli 

arvioitu tarpeeksi korkeaksi, että heidät pystyisi sijoittamaan työelämään ja yhteiskuntaan 

apukoulun käytyään. Kehitysvammaiset henkilöt luokiteltiin valmiiksi jo yhteiskunnan reunalla 

eläväksi ryhmäksi ja ylimääräisenä vaikeutena perheelleen142.  

 

1960- ja 1970-luvulla kuitenkin asenteissa tapahtui muutosta, joka johti esimerkiksi uuden 

lainsäädännön syntymiseen ja vaikka laitokset olivat edelleen käytössä, laki kehitysvammaisten 

henkilöiden erityishuollosta143 tähtäsi kokonaisvaltaisempaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen144. 

Muutos perustui vahvasti esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden vanhempien ja 

Kehitysvammaisten tukiliiton, joka tuolloin myös vaihtoi nimensä nykyiseen muotoon, ajamaan 

vammaispolitiikkaan145. Uusi termistö sai kuitenkin kritiikkiä muun muassa psykologiliitolta ja 

Suomen lääkäriliitolta146. Suurimmat muutokset asenteissa kuitenkin tapahtuivat kehitysvammalain 

säätämisen jälkeen, kun palveluita kehitettiin yhä edelleen. 1990-luvulla palveluita ryhdyttiin 

tuottamaan pääsääntöisesti avopainotteisesti, ja yksityisiäkin palveluita ryhdyttiin järjestämään.147 

 

Suomi on vuosikymmeniä jäljessä muita Pohjoismaita laitosasumisen poistamisessa. Esimerkiksi 

Ruotsissa siirtymä aloitettiin jo 1990-luvulla, ja on saatu onnistuneesti päätökseen. Laitosasumisen 

vaihtoehtona on tuettu yhteisasuminen, jota on kritisoitu myös tarpeettomana ja osittain 

epäonnistuneena välivaiheena tuettuun itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen148. 

Välivaihetta on kutsuttu myös re-institutionalisoitumisena, eli de-institutionalisoitumisen 

vastakohtana, laitoksiin palaamisena norjalaisessa laadullisessa kehitysvammaisten palvelutalojen 

asukkaiden haastatteluihin perustuneessa tutkimuksessa149. Laitoshoidon purkamisisesta käytettyä 

keskustelua on myös verrattu dekolonisaatioon, vaikka suoria vertauksia aiheesta ei voi tehdä. 

 
140 Teittinen, 66. 
141 Leppälä 2014, 47-49. 
142 Ibid.; Vesala 2003, 19. 
143 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519. 
144 Vesala 2003. 19.-20; Leppälä 2014, 104-105, 109. 
145 Vesala 2003, 20. 
146 Leppälä 2014, 212-214. 
147 Vesala 2003, 22. 
148 Katsui 2020b, 68; Tuokkola & Katsui. 
149 Engen, M., Rømer, M. & Jørgensen, A. (2019). ’Public Care for People with Intellectual Disability in Denmark – 

Ideals, Policy and Practice’, Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), 228–237. 
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Altermark150 argumentoikin, että valtasuhteet, vaikka eivät ole suoraan verrannollisia, ovat 

samankaltaisia laitoshoidon purkamisessa ja dekolonisaation eteen tehtävässä työssä. Hän korostaa, 

että vaikka molemmissa itsemääräämisoikeutta on liberaaleissa demokratioissa lisätty viimeisten 

noin neljän vuosikymmenen ajan, sitä myös rajataan myös tietoisin toimenpitein151. 

 

Pääosin suomalaisissa laitoksissa asuu syvästi kehitysvammaisia henkilöitä sekä kehitysvammaisia 

vanhuksia heidän suuremman intensiivisen hoidontarpeensa ja tottumustensa vuoksi152. Suomessa 

sysäyksen laitosasumisen lopulliselle purkamiselle aloittivat paikalliset vammaisjärjestöt tukeutuen 

vammaisten ihmisten oikeuksien yleissopimukseen. Kunnilla on pääasiallinen vastuu 

laitosasumisen poistamisessa, ja uusien ratkaisujen tuomisessa laitosasumisen tilalle.153 Suomen 

laitosasumisen purkuprosessia on verrattu myös FRA:n raportissa neljään muuhun EU-maahan, 

jossa prosessi on käynnissä, Suomen lisäksi raportissa todettiin Irlannissa ja Italiassa laitosasumisen 

purkamisen ottaneen huomattavia askelia pois laitosasumisesta. Slovakiassa ja Bulgariassa 

laitosasumisen purkaminen on aloitettu huomattavasti myöhemmin.154 Laitosten purkaminen eli de-

institutionalisaatio, vaatii laajempaa asenteellista ja institutionaalisen kulttuurin muutosta 

onnistuakseen sekä Suomessa että muissa Euroopan maissa155. 

 

3.3 Aikuistuminen, koulutus, työelämään siirtyminen 

 

Vaikka kaikki aikuistuvat nuoret tarvitsevat tukea, on ohjauksen ja tuen määrän tarve kuitenkin 

suurempaa kehitysvammaisten nuorten siirtyessä aikuisuuteen ja mahdolliseen työelämään. 

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa kerrotaan koulutuksen jälkeisten kolmen seuraavan vuoden 

olevan kriittisimmät, sillä vaikka moni kehitysvammainen henkilö oli päässyt mukaan työelämään 

Ruotsissa, suurin osa kuitenkin jättäytyi pois työmarkkinoilta ja tuetusta työtoiminnasta156.  

 

Jatkuva tuen tarve on huomioitu muutenkin kehitysvammaisen henkilön työelämäosallisuudessa ja 

työllistymisen onnistumisessa. Mielekkäällä työllä ja tuetulla työvalmennuksella nähdäänkin olevan 

 
150 Altermark, N. (2017). ’The post-institutional era: visions of history in research on intellectual disability’, Disability 

& society. 32 (9), 1315–1332. 
151 Ibid., 1317. 
152 Katsui H (2020b). ‘The global disability rights realization in Finland. Deinstitutionalization of people with 

intellectual disabilities’, teoksessa. Katsui, H. & Chalklen, S. Disability, Globalization and Human Rights. Milton: 

Taylor and Francis, 66; Tuokkola & Katsui, 6. 
153 Tuokkola & Katsui, 8.  
154 FRA (2018). ‘From institutions to community living for persons with disabilities: perspectives from the ground’, 

rapport, European Union Agency for Fundamental Rights, 20-25. 
155 Katsui 2020b, 72. 
156 Luthra ym., 56. 
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vaikutusta erityisesti siinä, millaisia työkokemuksia heille kertyy ja myös uria kehitysvammaiset 

henkilöt pystyvät rakentamaan157. Myös Ekholm ja Teittinen158 korostavat tuen tarpeen jatkumista 

koulutuksesta työelämään. He haastattelivat suomalaisia vammaisia nuoria ja haastatteluista ilmeni 

esimerkiksi huoli siitä, että mikäli ammatti hankitaan erityisoppilaitoksessa, työllistyminen olisi 

epätodennäköisempää. Oppilaitosten ”lintukotomaisuus” voi laitostaa opiskelijoita, minkä 

seurauksena työllistyminen saattaa vaikeutua159. 

 

Vanhempien roolia on korostettu toimivien tukitoimien ja instituutioiden käytäntöjen 

kehittämisessä160. Myös Dyke ja kumppanit161 haastattelivat ruotsalaisia kehitysvammaisten nuorten 

vanhempia. Monet vanhemmat uupuvat itse ollessaan aikuistuvan lapsensa elämässä aktiivisesti 

mukana, mutta erityisesti äidit kertovat lapsensa elämänlaadun olevan hyvää162. Vanhemmat 

kuitenkin kokevat myös kuormittuvansa, kun heidän kehitysvammaiselle nuorelleen ei tarjota 

yhteiskunnan puolesta tarpeeksi tukea työllistymiseen163. Tuen ajatellaan olevan tarpeellista myös 

oman työidentiteetin muodostumisen vuoksi, mutta erityisesti kokemukseen yhteiskunnallisesta 

osallistumisesta164.  

  

Myös Suomessa on todettu työhönvalmennuksella olevan suuri vaikutus kehitysvammaisten 

henkilöiden työllistymiseen, kun työtä saa kokeilla ja motivaatiota erilaisiin työtehtäviin 

kartoitetaan165. Aikuistuva nuori kehitysvammainen henkilö voi kokea olevansa kaukana muusta 

yhteiskunnasta ulkopuolinen tuesta huolimatta, jos se ei ole hänen tarpeittensa vastaista. Merrels, 

Buchanan ja Waters166 raportoivat haastattelemiensa nuorten kehitysvammaisten henkilöiden 

kokevan olevansa erillään muusta yhteiskunnasta. Heistä kaikki olivat vammaispalvelujen piirissä 

ja osalla heistä oli myös onnistuneita ja miellyttäviä työkokemuksia. Merrels ja kumppanit167 

huomioivat tunteen segregaatiosta kohdistuvan myös henkilöiden omaan ikäryhmään, joiden 

 
157 Garrels & Høybråten Sigstad 
158 Ekholm, E. & Teittinen, A. (2014). ’Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä ja 

edellytyksiä’, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133. 
159 Ibid., 33 
160 Dyke, P., Bourke, P. Llewellyn, G. & Leonard, H. (2013). ’The experiences of mothers of young adults with an 

intellectual disability transitioning from secondary school to adult life’, Journal of Intellectual & Developmental 

Disability, 38(2), 149-162.; Luthra ym. 
161 Dyke ym., 154-155. 
162 Ibid., 155. 
163 Ibid., 155. 
164 Ibid.; Hakala 2015. 
165 Ekholm & Teittinen, 59-60. 
166 Merrels, J., Buchanan, A. & Waters, R. (2019). ’”We feel felt out”: Experiences of social inclusion from the 

perspective of young adults with intellectual disability’, Journal of Intellectual & Developmental Disability, 44(1), 13-

22. 
167 Ibid. 18. 
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kokemukset elämästä ja töistä poikkesivat kehitysvammaisten nuorten kokemuksista. 

  

3.4 Työelämässä pysyminen ja rakenteelliset ongelmat kehitysvammaisten henkilöiden työelämään 

pääsyn tiellä 

 

Työmarkkinat Suomessa ovat perinteisiä, sillä pätevyys ja kelpoisuus työhön tulee pystyä 

todistamaan. Suomessa suurin osa kehitysvammaisista henkilöistä työskentelevät osa-aikaisesti, 

mutta osa-aikaisuus liittyy usein työkyvyttömyyseläkkeen ja palkan yhteensovittamiseen kuin 

siihen, että henkilö ei pystyisi terveytensä vuoksi tekemään kokopäiväistä työtä168. 

Työmarkkinoiden jäykkä rakenne vaikeuttaa jo itsessään kehitysvammaisten henkilöiden pääsyä 

työmarkkinoille, lisäksi myös työnantajan halukkuus palkata vammaisia henkilöitä vaikuttaa 

tilanteeseen. Työvoimapolitiikassa ei ole huomioitu vammaisten henkilöiden työllistämistä 

juurikaan ja vasta viime vuosina on herätty tarkastelemaan rakenteellisia esteitä työllistymiselle 

poliittisessa päätöksenteossa.169 Kehitysvammaisia henkilöitä on mukana arviolta noin 3 % 

vammaispalveluissa mukana olevista henkilöistä, ja palkkatyössä ja avotyössä olevien henkilöt 

tekevät samankaltaisia työtehtäviä keskenään170. Avotyöpainotukselle ei siis välttämättä ole sellaista 

tarvetta kuin sille tällä hetkellä annetaan. Esimerkiksi Kyröläinen171 toteaa poliittisen tahdon purkaa 

rakenteellisia ongelmia olevan heikko ja tähänastisen lainsäädännön olevan pirstaleista. Tämän 

lisäksi on myös huomioitu vammaisten henkilöiden raportoivan luottamuksen puutetta ja 

epävarmuutta tiedon välittymisessä tehtävää hoitavalta virkamieheltä172.  

 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan, työmarkkinoilla pärjäämisessä ja työelämässä pysymisessä eri 

asteisilla kehitysvammoilla on merkitystä173. Kuitenkin, tutkimuksen määritelmä 

kehitysvammaisuudesta on tekstissä melko kapea ja Taanilan ja kumppanien174 otanta on pieni, 

joten tutkimuksen johtopäätökset kehitysvammaisten henkilöiden osallistumisesta työmarkkinoilla 

poikkeavat jonkin verran esimerkiksi Garrels ja Høybråten Sigstadin175 tutkimuksesta. Norjassa on 

tarjolla kattavampaa tilastomateriaalia kehitysvammaisista henkilöistä, mutta pääasiassa tämä 

Garrels ja Høybråten Sigstadin tutkimus kuitenkin keskittyy kvalitatiivisiin haastatteluihin. 

 
168 Vesala ym. 2016, 9. 
169 Teittinen, 76-77. 
170 Vesala, Klem & Ahlstén, 54. 
171 Kyröläinen 
172 Teittinen, 92-93. 
173 Taanila, A., Rantakallio, P., Koiranen, M., von Wendt, L. & Järvelin, M-R. (2005). ’How do persons with 

intellectual disability manage in the open labour markets? A follow-up of the Northern Finland 1966 Birth Cohort’, 

Journal of Intellectual Disability Research, 49(3), 218-227. 
174 Ibid. 
175 Garrels & Høybråten Sigstad. 



29 

 

Haastatteluja on käytetty siksi, jotta selviäisi millaisia mieltymyksiä kehitysvammaisilla henkilöillä 

on omasta työstään ja työnteon vaikutuksista heidän elämäänsä.176 Taanila ja kumppanien 

tutkimus177 kehitysvammaisten henkilöiden työelämäosallisuudesta poikkeaa toteutustavassaan ja 

arvioissaan järjestelmän toimivuudesta myös Vesalan, Klemin ja Ahlsténin selvityksestä178.  

Myöhemmissä suomalaisissa selvityksissä on painotettu huomattavasti enemmän rakenteellisia 

ongelmia, vaikka myös Taanila ja kumppanit179 korostavat tukitoimien järjestämisen tehostamista.  

 

Garrels ja Høybråten Sigstad korostavat tutkimuksessaan työpaikan positiivista roolia 

kehitysvammaisen henkilöiden elämässä. Haastateltavat puhuivat tutkimuksessa muun muassa 

kokevansa olevansa tarpeellisia ja saavansa mielihyvää päättäessään itse omista asioistaan.180 Myös 

työpaikan sosiaalisella ympäristöllä voi olla suuri merkitys kehitysvammaisen henkilöiden 

elämänlaadun osalta Garrelsin ja Høybråten Sigstadin mukaan181. Eriksson182 raportoi myös 

työelämän tärkeästä roolista kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden ja sosiaalisen 

elämänlaadun kohentumisessa sekä oman persoonallisuuden toteuttamisessa. Vammaisten 

henkilöiden ”työ nähdään useissa tutkimusyhteyksissä vammaisia kuntouttavana toimintana, jolloin 

työ näyttäytyy synonyymina valmennukselle, harjoittelulle, koulutukselle tai terapialle”183. 

Yhteenkuuluvuuden tunne yhteiskuntaan ja työelämään olivat avainasemassa sekä Erikssonin184 että 

Garrelsin ja Høybråten Sigstadin185 mukaan puhuttaessa kehitysvammaisten henkilöiden 

työelämästä ja siitä kuinka tärkeänä se koettiin henkilön omassa elämässä. Samat toimet muiden 

kansalaisten kanssa tuovat tuntemuksia yhdenvertaisuudesta ja jaetuista kokemuksista, jolloin 

yhteiskuntaan pystyy kiinnittymään ja kokemus yhteisestä elämästä muiden kanssa on mahdollista. 

Yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeä kaikille, ei vain vammaisille henkilöille186. 

 

Vesala, Klem ja Ahlstén korostavat myös nuorten kehitysvammaisten henkilöiden työllistyvän 

todennäköisemmin, kuin vastaavasti vanhemmat kehitysvammaiset henkilöt.187 

Työkyvyttömyyseläke on myös aikaisemmassa tutkimuksessa koettu eräänlaisena rakenteellisena 

 
176 Ibid., 252. 
177 Taanila ym. 
178 Vesala, Klem & Ahlstén. 
179 Taanila ym., 226. 
180 Garrels & Høybråten Sigstad. 
181 Ibid., 258. 
182 Eriksson, 58. 
183 Ibid., 54. 
184 Ibid. 
185 Garrels & Høybråten Sigstad. 
186 Eriksson. 
187 Vesala, Klem & Ahlstén, 54. 
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esteenä, sillä se leimaa palvelun käyttäjän työkyvyttömäksi188.  Myös Kyröläinen189 kuvailee 

työkyvyttömyyseläkejärjestelmän rakenteellisia ongelmia, vaikka suomalaisilla tutkijoilla ja 

järjestöasiantuntijoilla on konsensus tukijärjestelmän tarpeellisuudesta190. Kuten Vesala, Klem ja 

Ahlstén, myös Hakala191 huomioi erityisesti eri ikäisten kehitysvammaisten henkilöiden 

kokemukset järjestelmän toimivuudessa, vanhemmat kehitysvammaiset henkilöt ovat saaneet 

huomattavasti vähemmän tukea koulutukseen ja työnhakuun kuin lähtökohtaisesti henkilöt, joiden 

päätöksestä on kulunut vähemmän aikaa. Hakala192 ehdottaakin, että työkyvyttömyyseläke 

nimettäisiin uudelleen ja tukijärjestelmiä uudistettaisiin inklusiivisemmiksi kaikille. 

 

Palkkaa mut! -hankkeessa työvalmennusta tehostettiin kunnissa ja työvalmennuksesta otettiin 

yhteyttä työnantajiin päin193. Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa Kehitysvammaliiton 

kumppaniorganisaatioiden työntekijöitä ja esimiehiä, jotta käsitykset kehitysvammaisten 

henkilöiden työllistymisestä muuttuisivat194. Myös työvalmennukseen ohjatut resurssit estävät 

työhön pääsyä, sillä resurssit voivat olla liian vähäisiä, kontaktin ottaminen työnantajiin vie osalla 

paikkakunnista huomattavasti aikaa, ja hankkeessa oli melko vaihtelevia kokemuksia viesteistä 

työnantajille 195. Vesala ja kumppanit196 totesivat, että kehitysvammaiset henkilöt tekevät 

koulutuksestaan huolimatta yleensä siivous- tai keittiö- tai muita alihankintatöitä. On myös 

mainittava, että pitkään samankaltaisina jatkuneet vammaispalvelujen avotyötä korostavat rakenteet 

ovat aiheuttaneet sekä kehitysvammaisissa henkilöissä sekä heidän vanhemmissaan haluttomuutta 

perehtyä työmarkkinoihin liittymiseen197.  

 

3.5 Valta, kieli ja kuvaukset poikkeavuudesta 

 

Poikkeavuus ja sen kuvaileminen yleisesti kielenkäytössä on muuttuva kenttä, sillä termit muuttuvat 

ajassa. Kielipolitiikan muutosta voi ajan instituutio, tai joku muu järjestö tai organisaatio, kun sen 

katsotaan olevan sopivaa198. Organisaatiot käyttävät vähintäänkin virallisesti määriteltyjä kieliä ja 

 
188 Hakala, K. (2017). ’Työllistymistarinoita’, Kehitysvammaliiton selvityksiä 13, 52. 
189 Kyröläinen, 32. 
190 Ks. esim Hakala; Vesala, Klem & Ahlstén 
191 Hakala, 51–52. 
192 Ibid, 54. 
193 Hakala, K., Klem, S. & Koskinen, P. (2019). ’Palkkaa mut -hankkeen loppuraportti’, Kehitysvammaliiton 

selvityksiä 14. 
194 Ibid., 7. 
195 Ibid., 52. 
196 Vesala ym., 9 
197 Hakala ym. 
198 Leppälä 2014, 121-122; Spolsky, B. (2004). ‘Language Policy’, Cambridge: Cambridge University Press. 
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käsitteitä199. Tämän tutkielman yhteydessä on tärkeintä huomioida kielenkäyttöön sisältyvät 

valtarakenteet: millä sanoilla koetaan olevan negatiivinen yhteys nimenomaan ryhmään, josta 

puhutaan.  

 

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa Friedman200 tutki lainsäädännön vaikutusta siihen, kuinka 

kehitysvammaisten henkilöiden palvelutalot muuttivat nimeään liittovaltiotasolla velvoittavan 

lainsäädännön edessä. Tutkimuksessa todettiin, että velvoittavasta lainsäädännöstä huolimatta, 

muutos oli yllättävän hidasta, kun palvelutalot muuttivat nimensä loukkaavaksi koetusta ”mentally 

retarded” -termistä, jonka voisi rinnastaa tänä päivänä loukkaavaan termiin vajaamielinen, uuteen 

”people with intellectual and developmental disability”, jonka vapaa suomennos on henkilö, jolla on 

kehitysvamma.  

Myös Suomessa termien vaihtaminen on puhuttanut, varsinkin kun pyrittiin lopettamaan termin 

”vajaamielinen” käyttö jo 1960-luvulla. Järjestökentällä tehtiin kovasti töitä uuden käsitteen 

”kehitysvammainen” käyttöönottamisen puolesta, sillä vanha termi koettiin leimaavaksi ja 

loukkaavaksi. Käsitteen vaihtaminen kuitenkin perusteltiin vanhan termin rajoittavuudella. 

Tukijärjestöt vaihtoivat myös oman nimensä jo ennen uutta lakimuutosta. Muutosta myös 

vastustettiin, sillä sen pelättiin vaikuttavan mielipiteisiin muista vammaisryhmistä. 201 

 

Myös muissa stigmaa kokevissa ihmisryhmissä on tehty tutkimusta kielenkäytön vaikutuksilla 

esimerkiksi siihen, miten henkilö otetaan vastaan, kun hänestä käytetään tietynlaista kieltä. 

Esimerkiksi mielenterveysongelmista puhuttaessa, käytetyllä kielellä nähtiin olevan vaikutusta 

työllistymiseen202. Korostuneessa asemassa tutkimuksessa on preferenssi ”ihminen edellä” 

kielenkäytölle, jossa henkilöyttä korostetaan diagnoosin sijaan. Vaikka suoraa vertausta 

kehitysvammaisiin henkilöihin ei voi vetää, on kuitenkin jo selvää, että kehitysvammaiset henkilöt 

kantavat myös yhteiskunnallista stigmaa203 ja kielenkäytöllä on nähty olevan vaikutusta siihen 

millainen kuva henkilöstä syntyy myös vammaisryhmissä. 

 

 
199 Spolsky 
200 Friedman, C. (2016). ’Outdated Language: Use of ”Mental Retardation” in Medicaid HCBS Waivers Post-Rosa’s 

Law’, Intellectual and Developmental Disabilities, 45(5), 342-353. 
201 Leppälä 2014, 121-123. 
202 Granello, D.H. & Gibbs, T.A. (2014). ’The Power of Language and Labels: ”The Mentally Ill” Versus ”People With 

Mental Illnesses”’, Journal of Councelling & Development, 94, 31-40. 
203 Ks. Vehmas 2005 
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Mäkilä204 kirjoittaa työttömyyden ja masennuksen kielellisistä yhtymäkohdista, ja hän uskookin, 

että ”työttömyydelle on muodostunut oma sanallistamisen tapansa”, jonka voi usein yhdistää 

masennukseen. Työttömyys yhdistettiin epänormaaliuteen, sillä normaalit ihmiset saavat ja pitävät 

työpaikkansa. Kielellisillä yhteyksillä pystytään luomaan kuvaa siitä, miten työttömyys 

yhteiskunnassa vertautuu laiskuuteen ja kykenemättömyyteen205. Mielenkiintoista artikkelissa on se, 

kuinka Mäkilä kuvailee työttömyyden myös aiheuttaneen syvää eriarvoisuuden ja yhteiskunnan 

ulkopuolelle joutumisen tunnetta. Tämä liittyi artikkelissa siihen, kuinka joku muu määrittää 

henkilön ”yhteiskunnallisen asemansa muun muassa suhteen etuuksiin” 206. 

 

3.6 Yhteenveto ja lähdekritiikki 

 

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on kehittynyt muihin maihin verrattuna nopeaan tahtiin207, ja 

konvergoitunut muiden länsimaiden tasolle monilla mittareilla208. Vammaisuuden historia ei 

kuitenkaan kulje samoja polkuja vammattoman väestön historian kanssa, vaan ennakkokäsitykset 

luovat yhä edelleen negatiivisia mielikuvia vammaisuudesta ja erityisesti kehitysvammaisten 

henkilöiden kyvykkyydestä209. 

 

Aiemmassa tutkimuksessa on hyvin positiivinen konsensus kehitysvammaisten henkilöiden 

työelämään liittymiseen sekä yleisesti valtion työllistävien tukitoimien vahvistamiseen. On 

kuitenkin valitettavaa, kuinka monessa tutkimuksessa työkeskeistä elämäntapaa normalisoidaan ja 

mahdollisesti ylläpidetään länsimaisen yhteiskunnan työkeskeisyyttä210. Vaikka tukijärjestelmälle 

löytyy yhtä lailla tukea ja ymmärrystä, tutkimuksessa tulisi huomioida myös henkilöt, joilla ei ole 

motivaatiota, halua tai työkykyä liittyä työelämään211. 

 

 
204 Mäkilä, A. 2021. ’Diagnoosina työtön: Masennusta ja työelämän ulkopuolisuutta kuvaavat kirjoitukset 1900-luvun 

lopun suomalaisessa arkikulttuurissa’. Historiallinen aikakauskirja. 199:2, 238–252, 283. 
205 Ibid, 245. 
206 Ibid, 245. 
207 Kettunen, 2012; Hannikainen, 2018; Hannikainen 2020; Saaritsa, 2019. 
208 Saaritsa, 2019. 
209 Ks. esim Vehmas 2005. 
210 Ks. esim. Garrels & Høybråten Sigstad; Luthra ym.; Taanila ym.; Lindh, J. (2021). ‘Vammaisten 

työmarkkinakansalaisuus poliittisena ongelmana’, teoksessa Teittinen, A., Kivistö, M., Tarvainen, M., & Hautala, S. 

(toim.) Vammaiset ihmiset kansalaisina. Vastapaino: Tampere, 91. 
211 Katsui, H., & Ngirabakunzi, E. (2009). ’The Right to Decent Work of Persons with Disabilities’ teoksessa 

Kumpuvuori, J. & Scheinin, M. (toim.), United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 

Multidisciplinary Perspectives, The Center for Human Rights of Persons with Disabilities in Finland (VIKE) 

Publications 5. 
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Vammaisuuden historiaa ja kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä tutkivien suomalaisten 

tutkimusten ongelmaksi usein koituu tilastotiedon puute, sillä yhtenäistä tietoa 

työkyvyttömyyseläkkeistä ja eläkkeensaajista ei ole212 ja tiedot perustuvat arvioille. Muualla 

Pohjoismassa on tarjolla parempaa ja yksityiskohtaisempaa tilastotietoa, pidemmältä ajalta kuin 

Suomessa on213. Tilastotietojen puute vaikeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista 

työkyvyttömyyseläkkeiden tilanteesta kehitysvammaisten henkilöiden työllistämistoimien 

kohdalla214.  Oletettavasti myös tilastotietojen puute vaikeuttaa osaltaan muutoin 

hyvinvointiyhteiskunnan kehitystä seuranneiden tutkimusten paneutumista esimerkiksi 

vammaisuuden perusteella myönnettyihin työkyvyttömyyseläkkeisiin.  

 

Friedmanin215 aineisto keskittyy hoitolaitosten nimenmuutoksiin Yhdysvalloissa. Osavaltiossa 

tehtyjen hoitokotien nimien muutos ei välttämättä kuitenkaan kerro kovinkaan paljon yhteisön tai 

hoitohenkilökunnan ennakkokäsityksiin, vaan muutos voi olla vain kosmeettinen. Esimerkiksi 

Tuokkola ja Katsui216 ja Katsui217 kertovat haastatelleensa henkilöstöä, esihenkilöitä, ja 

kehitysvammaisten henkilöiden vanhempia, nähdäkseen millaisia muutoksia pyrkimys poistaa 

laitosasuminen on saanut aikaan käytäntöjen tasolla ja millaiset henkilöt yhä asuvat laitoksissa. 

Tällainen lähestymistapa Friedmanilta puuttuu kokonaan, ja voi olla mahdollista, että muutosta 

käytäntöjen tasolla kielenkäytön ja vallan suhteessa on mahdotonta arvioida Friedmanin 

tutkimuksen perusteella. 

 

Taanilan ja kumppanien otanta on Oulun ja Lapin alueilta kerätty elämänkulkututkimus 

kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla218. Sinänsä elämänkulkuaineisto on kehitysvammaisten 

henkilöiden kohdalla hyvin arvokasta, mutta yleistävyyden ongelman tutkimus kohtaa erityisesti 

jättäessään huomiotta alueellisen eriarvoisuuden. Esimerkiksi Vesala, Klem ja Ahlstén219 vertailevat 

eri alueita, ja nostavat jopa Helsingin erilleen muusta Uudenmaan alueesta. Vesala, Klem ja Ahlstén 

perustelevat valintansa, Helsingin kaupungin jo ”vuosia sitten” tekemään päätökseen, jonka mukaan 

kehitysvammaisille henkilöille etsitään palkkatöitä avotyösuhteiden sijaan220.  

 

 
212 Gissler & Sainio 2016; Vesala, Klem, Ahlstén, 7. 
213 Ks. esim Garrels & Høybråten Sigstad. 
214 Vesala, Klem & Ahlstén, 7. 
215 Friedman. 
216 ks. Tuokkola & Katsui. 
217 Katsui, 2020 ???? 
218 Taanila ym, 219. 
219 Vesala, Klem & Ahlstén, 25. 
220 Ibid, 55.  
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Vaikka aiheelle keskeinen aiempi tutkimus keskittyy vammaisten tai kehitysvammaisten 

henkilöiden elämään, työllistymiseen ja aikuistumiseen, on kuitenkin huomioitava, että joissakin 

tutkimuksessa vammaisten henkilöiden oma ääni tutkimuksesta puuttuu.  Esimerkiksi Taanila ja 

kumppanit221 tulkitsee tilastoja tietyn ikäkohortin perusteella antamatta juurikaan arvoa 

yhteiskunnan rakenteellisille ongelmille ja esimerkiksi ikäkohortin aikana tapahtuneille muutoksille 

poliittisessa päätöksenteossa. Lähtökohtaisesti vammaisten henkilöiden historiallista asemaa 

tarkastelevassa aiemmassa tutkimuksessa huomioidaan hyvin pitkälti vammaisten henkilöiden ja 

erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen asema, erityisesti Vehmas, Kivirauma, 

Leppälä, ja Katsui222 tekevät näin. Vammaistutkimuksessa onkin esimerkiksi Vehmaan223 mukaan 

tilaa kriittiselle tarkastelulle, jolloin yhteiskunnan ongelmalliset rakenteet pystytään aidosti 

huomioimaan.  

 

Tämän lisäksi Katsui nostaa esille myös Jenkinsonin ja Finlayn ja kumppaneiden jo aiemmin 

huomioimaa Eurooppa-keskeisyyttä puhuttaessa päätösvallasta ja itsemääräämisoikeudesta224. On 

siis muistettava, että kaikki aiempi tutkimus ei ole yleistettävää maailmanlaajuisesti, vaan saattaa 

olla yleistettävissä vain tietyissä kulttuurillisissa ja poliittisissa konteksteissa. Myös Altermarkin225 

vertaus dekolonisaation ja laitoshoidon purkamisen välillä tukisi ajattelua länsimaisesta ajattelusta 

vapauteen ja ihmisten yksilöllisyyteen, kun länsimaisesta ihanneyhteiskunnasta poikkeavia 

rakenteita ei oteta huomioon. 

 

4. Suomen vammaslainsäädäntö ja velvoittavat kansainväliset sopimukset 

 

Tässä luvussa vertaillaan Suomen kehitysvammaisia henkilöitä koskettavaa lainsäädäntöä muihin 

Pohjoismaihin. Tämän lisäksi Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset ja kehittämisstrategiat 

kuvaillaan lyhyesti. 

 
221 Taanila ym. 
222 Vehmas 2005; Kivirauma; Leppälä 2014; Katsui, H. (2020a). 
223 Vehmas 2005 
224 Katsui 2020a; Jenkinson, J.C. (1993). ’Who Shall Decide? The Relevance of Theory and Research to 

Decision Making by People with an Intellectual Disability. Disability’, Handicap and Society, 8(4), 361–375.; Finlay, 

W.M.L., Walton, C. and Antaki, C. (2008). ’Promoting Choice and Control in Residential Services for People with 

Learning Disabilities’, Disability and Society, 23(4), 349–360. 
225 Altermark 
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4.1 Lainsäädäntö Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 

 

Läpi 1900-luvun lainsäädäntö koki suuria muutoksia, tällöin vammaisten henkilöiden palvelut – ja 

käytännössä myös oikeudet – muuttuivat myös. Ennen hyvinvointivaltion syntyä kirkon merkitys 

esimerkiksi juuri vammaishuollossa oli merkittävä226. Suomessa kehitysvammaisten henkilöiden 

mahdollisuudet asua ja elää laitosten ulkopuolella olleet 1900-luvun puolessa välissä hyvin 

rajoitettuja, siitä huolimatta, että vajaamielislakia227 valmistellessa harkittiin varsin erilaista 

vaihtoehtoa228. 

 

Laitosasuminen määriteltiin melko tarkasti vajaamielislaissa229 ja vaihtoehtoja ei perhehoidolle ja 

työllistymiselle juurikaan annettu. Lisäksi lain voimaantultua rakennettiin runsaasti uutta, kallista 

infrastruktuuria laitoshuollon mahdollistamiseksi. Vajaamielislain suunnitteluvaiheessa siitä 

annettiin erilaisia vedoksia, joissa eräässä ehdotuksessa painotettiin tukitoimia, työllisyyttä ja 

perhehoitoa aivan eri mittaluokassa, kuin mitä lainvoimaiseksi tulleessa versiossa. Vajaamielislakia 

on kritisoitu jo 60-luvulla rajustikin, mutta lakimuutoksia ei alettu suunnitella kuin vasta 1970-

luvulla, kun tällä hetkellä lainvoimaisista lakia kehitysvammaisten erityishuollosta230 alettiin 

valmistella. Päätöstä perusteltiin uuden infrastruktuurin hinnalla yhteiskunnalle, jonka vuoksi oli 

vielä nähtävä, onko mahdollista, että laitokset olisivat maksaneet itsensä takaisin231. 

 

Lehto232 ja Kyröläinen233 kuitenkin molemmat huomioivat yleisesti heikon poliittisen tahdon lähteä 

uusimaan ja muokkaamaan lainsäädäntöä, joka koskettaa vammaisia henkilöitä. Lainsäädäntö on 

pirstaleista, jolloin rakenteelliset esteet työllistyä korostuvat234. Esimerkiksi avotyö, työmuoto, jota 

löytyy ainoastaan Suomesta, on koettu ongelmalliseksi, syrjiväksi ja jopa hyväksikäytölle 

altistavaksi235. Avotyöllä tarkoitetaan sosiaalipalvelua, jossa henkilö ei ole työsuhteessa vaan saa 

sosiaalihuoltolain määräämää työosuusrahaa236. Työosuusrahan määrä vaihtelee 0–12 euroa 

 
226 Hannikainen, M. (2020). ’Varma: Pienestä eläkekonttorista suureksi työeläkeyhtiöksi’, Helsinki: Otava.; Leppälä 

2014; Lindert, P.H. (2004). ’Growing Public: Social Spending and Economic Growth Since the Eighteenth Century’, 

Cambridge University Press. 
227 Vajaamielislaki 1958/107. 
228 Vesala 2003. 
229 Vajaamielislaki 1958/107. 
230 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519. 
231 Vesala 2003. 
232 Lehto, M. (2011). ’Kaikki mukaan! Osatyökykyiset työmarkkinoill’a, Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 5. 
233 Kyröläinen. 
234 Ibid., 11. 
235 Ibid.; Paanetoja 2013. 
236 Ekholm & Teittinen. 
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päivässä, keskimäärin 5 euroa päivässä237. Koska päävastuu vammaispalveluista on kunnilla, ovat 

alueelliset erot todennäköisiä, sillä eri kunnat tulkitsevat lakeja eri tavoilla238. 

 

Tämänhetkiset ajankohtaiset vammaispalveluita ja -huoltoa koskevat lait Suomessa ovat: 

sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977), sekä laki 

vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987)239.  Edellisistä 

ainoastaan sosiaalihuoltolaki on yleislaki. Vammaisuuteen perustuvasta työkyvyttömyyseläkkeestä 

säädetään kansaneläkelaissa (568/2007)240. Suomen eläkejärjestelmää käsitellään myöhemmin 

tarkemmin. 

 

Muissa Pohjoismaissa vammaislainsäädäntö on pyritty yhdistämään pitkälti yleiseen 

lainsäädäntöön, ei erillislainsäädäntöihin kuten Suomessa. Ruotsissa, kuten Suomessakin, on 

erillislakeja, jotka koskevat vammaisuutta241.  Tanskassa ja Norjassa vammaislainsäädäntö löytyy 

yleisen lainsäädännön alta. Tanskassa kaikki on säädetty yhden sosiaalipalvelulain alle242. Norjassa 

taas pyritään vastaamaan vammaisten henkilöiden palveluntarpeeseen kolmella lailla243. 

 

 

4.2 Kansainväliset sopimukset ja strategiat 

 

Erilaiset kansainväliset sopimukset eri kansainvälinvälisissä yhteisöissä tuovat omat velvoitteensa 

vammaisten henkilöiden kohteluun ja elämään liittyen. EU muun muassa velvoittaa jäsenvaltioitaan 

 
237 Vesala, Klem & Ahlstén, 30.; Verneri (2020b). ’Työtoiminta’, Verneri Saatavilla osoitteessa: 

https://verneri.net/yleis/tyotoiminta [haettu 7.6.2021]. 
238 Kyröläinen. 
239 Sosiaalihuoltolaki 2014/1301. Finlex. Saatavilla osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301 

[haettu 7.6.2021]; Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 1977/519; Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

palveluista ja tukitoimista 1987/380. Finlex. Saatavilla osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380 

[haettu 7.6.2021]  
240 Kansaneläkelaki 2007/568. Finlex. Saatavilla osoitteessa: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070568 [haettu 

7.6.2021] 
241 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993/387. Regeringskansliets rättsdatabaser. Saatavilla 

osoitteessa: http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1993:387 [haettu 7.6.2021]; Förordning om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 1993/1090. Regeringskansliets rättsdatabaser. Saatavilla osoitteessa: 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1993:1090 [haettu 7.6.2021]; Socialförsäkrinsbalk 2020/110. Regeringskansliets 

rätssdatabaser. Saatavilla osoitteessa: http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2010:110 [haettu 7.6.2021] 
242 Bekendtrgørelse ad lov om social service LBK nr 1114 af 30/08/2018. Retsinformation. Saatavilla osoitteessa: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1114 [haettu 7.6.2021] 
243 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenster LOV-2011-06-24-30. Lovdata. Saatavilla osoitteessa: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 [haettu 7.6.2021]; Lov om folketrygd LOV-1997-02-28-19. 

Lovdata. Saatavilla osoitteessa: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19 [haettu 7.6.2021]; Lov om pasient- 

og brukerrettigheter LOV-1999-07-02-63. Lovdata. Saatavilla osoitteessa: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-

07-02-63 [haettu7.6.2021] 

https://verneri.net/yleis/tyotoiminta
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070568
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1993:387
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1993:1090
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2010:110
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1114
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63


37 

 

myös estämään vammaisten henkilöiden suoraa ja välillistä syrjintää244. Tämän lisäksi EU on 

allekirjoittanut unionina YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen245. Direktiivi ei 

kuitenkaan puutu jäsenmaiden sosiaalihuoltoon tai muihin sosiaalietuuksiin millään tavalla. Se 

lähinnä korostaa jäsenmaiden vastuuta yhdenvertaisen työelämän mahdollisuuksiin, joista on myös 

säädetty Suomen lainsäädännössä. 

 

EU-jäsenmaita ohjaa myös unionin yhteinen vammaisstrategia. Strategiat luodaan 10 vuoden ajaksi 

ja niiden tavoitteita seurataan. Edellinen vammaisstrategia kosketti vuosia 2010–2020246 ja uusi 

julkaisu, taas vuosia 2021–2030247.   

 

Henkilön tasa-arvoinen oikeus tulla tunnistetuksi laissa on määritelty YK:n kansainvälisessä 

ihmisoikeuksien sopimuksessa ja siten myös ollut kansainvälisen yhteisön tietoisuudessa vuodesta 

1949 lähtien. Vuonna 2006 on kuitenkin vielä erikseen julkaistu CRPD (Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities) eli Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksien 

yleissopimus. Vammaisjärjestöt ovat itse aktiivisesti vaikuttaneet vahvasti yleissopimuksen 

kirjoittamiseen ja sen syntyyn.248 

 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus onkin Suomen nykyisen vammaispolitiikan 

keskiössä hyvin vahvasti. Suomi allekirjoitti sopimuksen vuonna 2008, mutta ratifioi sen vasta 

vuonna 2016, eli varsin hiljattain249. Aikaa allekirjoittamisen ja ratifioinnin välillä kului kauan, sillä 

Suomen kehitysvammalaki ei ollut YK:n vammaisyleissopimuksen sääntöjen mukainen250, mutta 

lakimuutosten lainvoimaiseksi saattamisen jälkeen sopimus saatiin ratifioitua. Vammaisten 

 
244 Euroopan neuvoston direktiivi 2000/78/EY. EUR-Lex. Saatavilla osoitteessa: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=FI [haettu 7.6.2021]. 
245 Arsenjeva, J. (2013). ‘Implementation of the UN convention on the rights of persons with disabilities in the EU’s 

external relations’, Briefing paper, Directorate-General for External Policies. Saatavilla osoitteessa: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/433757/EXPO-DROI_NT(2013)433757_EN.pdf 

[haettu 7.6.2021]. 
246 Euroopan komissio (2010). ’Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: Uudistettu sitoutuminen esteettömään 

Eurooppaan’, Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 

alueiden komitealle. Saatavilla osoitteessa: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:FI:PDF [haettu 7.6.2021]. 
247 Euroopan komissio (2021). ’Tasa-arvon unioni: Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia 2021–2030’, 

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle. Saatavilla osoitteessa: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4Contents [haettu 7.6.2021]. 
248 de Bhailis, C. & Flynn, E. (2017). ’Recognising legal capacity: commentary and analysis of Article 12 CRPD’, 

International Journal of Law in Context, 13(1), 6-21. 
249 Suomen YK-liitto 2015. 
250 HE 96/2015 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 

muuttamiseksi. Saatavilla osoitteessa: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_96+2015.pdf [haettu 7.6.2021]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=FI
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/433757/EXPO-DROI_NT(2013)433757_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:FI:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:FI:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4Contents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2021:101:FIN#PP4Contents
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_96+2015.pdf
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henkilöiden oikeuksien yleissopimus ei lisää mitään oikeuksia, joita ei jo kuulu ihmisoikeuksiin. 

CRPD korostaa kuitenkin, että kaikkia vammaisuuden perusteella tapahtuvan syrjintää tai 

yhteiskunnasta ulossulkevia rakenteita pitää pyrkiä tunnistamaan ja poistamaan. Sopimus korostaa 

myös vammaisten henkilöiden oikeuksien ja ihmisarvon huomioimista kaikessa politiikassa, eli 

käytännössä vammaisuuden ja vammaispolitiikan valtavirtaistamista.251 

 

5. Metodologia 

 

Tässä luvussa esitellään tutkielman metodologiset valinnat sekä tutkimus- ja analyysimenetelmät.  

Myös harjoitteluhaastattelu ja rekrytointiprosessi kuvaillaan tässä osiossa.  

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisin menetelmin, teoria ja aikaisempi tutkimus ohjaavat erilaisten 

teemojen hahmottamista aineistosta, mutta aineistosta nousevat teemat ohjaavat analyysiä ja 

johtopäätöksiä, eli analyysin teemoihin jakaminen oli abduktiivista. Abduktiivinen analyysi 

poikkeaa induktiivisesta analyysistä siinä, että se yhdistää teoriasidonnaisen tutkimuksen osia. 

Abduktiivisessa analyysissa on mahdollista käyttää kuitenkin myös induktiivisuutta ja sitä myöten 

myös tarkastella merkityksiä, kielenkäyttöä ja tutkittavan aiheen omaa kontekstia.252 

Itsemääräämisoikeus on tutkielman keskiössä, mutta sen lisäksi tarkkaillaan kehitysvammaisten 

henkilöiden vaihtoehtojen puutetta ja alueellisia eroja. Näitä voi nousta esille molemmista 

tutkielmassa käytettävistä aineistoista. Kaksi jo esiteltyä tutkimuskysymystä kuvastavat 

itsemääräämisoikeuden huomioimista kehitysvammaisia henkilöitä koskevassa lainsäädännössä ja 

se toteutumista heidän elämässään. Toinen kysymys on erityisen tärkeä ”Ei mitään meistä – ilman 

meitä” (”nothing about us – without us”) -ajattelun kannalta, joka liittyy vahvasti vammaisten 

henkilöiden itsemääräämisoikeuteen heihin liittyvien päätösten ja myös tutkimuksen tekemiseen. 

 

Tutkielman aineistoa tarkastellaan kahdella tapaa: asiakirjojen sisältöanalyysinä ja semi-

strukturoitujen haastatteluiden sisältöanalyysinä. Tällä tavoin saadaan tarkasteltua sitä, kuinka 

julkisessa päätöksenteossa on huomioitu vammaisten itsemääräämisoikeus sekä kokemuksellisuus. 

 
251 Suomen YK-liitto. 
252 Bryman, A. (2012). ’Social Research Methods’, Oxford University Press. 401. 
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Tällöin instituutioiden ja käytäntöjen välistä eroa on mahdollista tarkastella tuoden esille samalla 

kehitysvammaisten henkilöiden oma ääni ja kokemukset.  

 

5.2 Kuvaus asiakirjoista 

 

Sisältöanalyysi asiakirjoista keskittyy kokoelmaan mietintöjä, lakeja sekä hallituksen lakiesityksistä 

eduskunnalle (Taulukko 1). Niiden analyysissä kiinnitetään huomiota kielenkäyttöön, eli siihen 

millä termeillä ja tavoilla kehitysvammaisista henkilöistä puhutaan aineistossa, ketä aiheesta on 

kuultu painottaen erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden omaa sidosryhmää. Erityistä huomiota 

saa se, otetaanko heidät mukaan päätöksentekoon sekä siihen millä tavoilla ja muutoksilla 

yhteiskunnassa päätöksiä perustellaan.  

Aineisto on kerätty osittain Eduskuntatalon kirjastosta löytyvistä painetuista asiakirjoista, erityisesti 

vanhempien aineistojen kohdalla. Uudempia aineistoja on haettu valtioneuvoston verkkosivuilta. 

Haut toteutettiin pääosin lakien nimillä sekä hakusanoilla ”kehitysvammaiset henkilöt” ja 

”vammaislainsäädäntö” ja ”vammaispalvelut”, ja haut rajoitettiin tiettyjen vuosien sisälle (1950–

2021). Vajaamielislainsäädäntöä koskevat asiakirjat kuitenkin jätettiin jo varhaisessa vaiheessa 

pois, sillä lopullinen rajaus toteutui ajanjaksolle, jossa itsemääräämisoikeutta jo huomioitiin ja 

asiakirjat mainitsevat itsemääräämisoikeuden joko epäsuoraan tai suoraan.  

Vaikka vammaispolitiikkaa on tehty jatkuvasti tutkimuksessa tarkastellun ajanjakson aikana, on 

tähän tutkielmaan valittu otos erityyppisiä ja eri vuosilta olevia asiakirjoja kuvastamaan muutosta. 

Valitettavasti pandemiatilanne vaikeutti huomattavasti vanhempien asiakirja-aineistojen 

saatavuutta. Aineistoa on kuitenkin aina kehitysvammalain valmistelusta aina Sipilän hallituksen 

esitykseen vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämiseen saakka. Aineisto on lyhyt 

läpileikkaus muutoksissa vammaispolitiikassa ja sitä käytetään yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja 

asiantuntijoiden haastattelujen kanssa kuvaamaan muutoksia ja nykytilaa kehitysvammaisten 

henkilöiden itsemääräämisoikeuteen nähden. 
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TAULUKKO 1: ASIAKIRJA-AINEISTO, NIMEN, VUODEN JA ASIAKIRJAN TYYPIN MUKAAN 

Asiakirja Vuosi Tyyppi 

Ehdotus kehitysvammalaiksi 1970 komiteamietintö 

Kehitysvammalaki 1977 laki 

Kehitysvammalainsäädännön tarkistustyöryhmän osamietintö 

työryhmämuistio I 1981 mietintö 

Kehitysvammalainsäädännön tarkistustyöryhmän osamietintö 

työryhmämuistio II 1982 mietintö 

Kehitysvammalainsäädännön tarkistustyöryhmän osamietintö 

työryhmämuistio III 1983 mietintö 

Vammaispalvelulaki 1987 laki 

Kansaneläkelaki 2007 laki 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vammaisuuden 

perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun 

lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

annetun lain 4 §:n muuttamisesta. (HE 166/2008) 2008 hallituksen esitys 

Sosiaalihuoltolaki 2014 laki 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten 

erityishuollosta annetun lain muuttamisesta (HE 96/2015 vp) 2015 hallituksen esitys 

Hallituksen esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi. (HE 159/2018 vp) 2018 hallituksen esitys 

Lähde: Asiakirja-aineistosta, kirjoittajan itsensä kokoama 

 

5.3 Kuvaus haastatteluista 

 

Haastateltavat koostuvat kahdeksasta kehitysvammaisesta henkilöstä eli kokemusasiantuntijasta ja 

kahdesta asiantuntijasta. Kokemusasiantuntijat rekrytoitiin ottamalla suoraan yhteyttä Me Itse -

järjestöön, ja useisiin eri työvalmennusyksiköihin, joista vain yhdestä vastattiin haastattelujen 

sopivan. Rekrytointi tapahtui alkuvuodesta 2021, tammi-helmikuun aikaan. Yksi haastattelu saatiin 

Kehitysvammaisten Tukiliiton ry:n (tästä eteenpäin Tukiliitto) ilmoituksen kautta. Tukiliitto asetti 

sivuilleen ilmoituksen opinnäytetyöstä, johon etsitään haastateltavia tutkielman kuvauksen 

yhteydessä. Samainen kuvaus oli myös Me Itse -järjestön sosiaalisen median sivuilla sekä omilla 

sosiaalisen median kanavillani, mutta tätä kautta ei tullut yhtäkään haastateltavaa. Ilmoitin myös 

haastatteluissa omilla sosiaalisen median kanavillani. Omissa ilmoituksissani ja Tukiliiton sivuilla 

kerrottiin myös, että haastattelut on mahdollista järjestää ruotsiksi. Koronapandemian vaikutuksen 

alla kaikki haastattelut on järjestetty etäyhteydellä puhelimitse tai videopuhelukokouksena 

tietokoneella. Asiantuntijat rekrytoitiin ottamalla suoraan yhteyttä asiantuntijaan. Asiantuntijat ovat 

Hannu Vesala ja Mari Hakola, joiden haastattelu hoidettiin videopuheluyhteydellä. Haastattelut 

järjestettiin helmi-maaliskuussa 2021. 

 

Harjoitushaastattelu kehitysvammaisen henkilön kanssa oli tärkeä osa kysymyspatteriston 

muokkaamista, jotta voidaan testata se viekö jokin kysymysosio liikaa huomiota koko haastattelun 
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aikana. Harjoitushaastattelu on oleellinen haastatteluihin valmistautuessa, sillä harjoitushaastattelun 

aikana voidaan tunnistaa koodaamisen vaikeudet myöhemmin haastattelujen aikana.253 Henkilö, 

jonka kanssa harjoitushaastattelu tehtiin, oli minulle henkilökohtaisesti tuttu ja sen vuoksi 

haastattelutilanne poikkesi varsinaisista haastatteluista. Osaa kysymyksistä muokattiin hieman 

harjoitushaastattelun jälkeen, mutta itse vastauksia harjoitushaastattelusta ei käytetä tutkielmassa. 

Näin sain testattua myös puhelinhaastattelun äänittämisen toimivuutta.  

Työvalmennusyksiköstä ja Me Itse ry:n kokemusasiantuntijat ovat valikoituneet yhteyshenkilöiden 

kautta, he ovat kaikki kehitysvammaisia henkilöitä, mutta muuta tietoa heidän kehitysvammastaan 

ei ole haluttu selvittää, koska se voi olla yksi tapa tunnistaa kokemusasiantuntija. Esimerkiksi 

työvalmennusyksiköstä mukaan tulleiden kokemusasiantuntijoiden haastattelujen kesto vaihteli 

melko paljon noin 10–40 minuuttiin, usein kuitenkin noin 15–20 minuuttia. Asiantuntijahaastattelut 

kestivät noin 45 minuuttia.  

 

Kokemusasiantuntijoista enemmistö (6/8) on mukana järjestötoiminnassa. Sukupuolijakauma ei 

ollut aivan tasainen, kaiken kaikkiaan kokemusasiantuntijoista 5 oli naisia ja 3 miehiä. Otanta ei ole 

kattava eikä edusta Suomen mittakaavassa kaikkia kehitysvammaisia henkilöitä. Tutkielman 

tarkoituksena on analysoida henkilökohtaisia kokemuksia kehitysvammaisten henkilöiden suhteesta 

työkyvyttömyyseläkkeeseensä. Haastateltavat olivat kaikki suomenkielisiä, sillä en saavuttanut 

ruotsinkielisiä kehitysvammaisia henkilöitä. Haastatteluja muiden kielivähemmistöjen kanssa ilman 

tulkkausta ei ollut mahdollista järjestää. 

 

Etäyhteyttä on hyödynnetty vallinneen pandemiatilanteen vuoksi. Valittu tapa on voinut vaikuttaa 

otantaan, erityisesti kokemusasiantuntijoiden kohdalla. Sen lisäksi että aihe on yksityinen, 

etäyhteyden välityksellä tuntemattomalle henkilölle puhuminen voi vaikuttaa päätökseen 

osallistumisesta.  

Haastateltavien tausta Me Itse –järjestössä voi myös vaikuttaa tuloksiin. Tämä kuitenkin on 

huomioitu analysoitaessa haastattelujen aineistoa, sillä järjestö tarjoaa koulutuksia 

itsemääräämisoikeudesta ja työelämästä254. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokainen 

haastateltava tunnistaa omaa eriarvoista asemaansa. Esimerkiksi Garrels ja Høybråten Sigstad255 

 
253 Bryman, 304. 
254 Tukiliitto (2021). ’Me Itse ry:n ajankohtaista’, Tukiliitto. Saatavilla osoitteesta: 

https://www.tukiliitto.fi/toiminta/me-itse-ry/me-itse-ryn-ajankohtaista/ [haettu 1.1.2022]. 
255 Garrels & Høybråten Sigstad, 256. 

https://www.tukiliitto.fi/toiminta/me-itse-ry/me-itse-ryn-ajankohtaista/
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kertovat, että moni kehitysvammainen henkilö ei itse koe olevansa kykeneväinen tiettyihin tehtäviin 

ja että heidän tulisi olla sen vuoksi palkkatyön ulkopuolella. Kokemuksellisuutta täytyy myös 

analysoida ympäröivän tilanteen kontekstissa. Myös Teittinen256 toteaa, että ”perinteiset 

merkitysrakenteet voivat jäädä epäselviksi vammaisille itselleen”, kun puhutaan työelämään 

osallistumisen edellytyksistä. 

 

Vehmas257 korostaa, että työ nähdään vammaisten henkilöiden tasa-arvon kulmakivenä, johtuen 

työllistymisen ja työn tekemisen asemasta länsimaisessa yhteiskunnassa. Kuitenkin yhtä tärkeää on 

huomioida hyvinvointiyhteiskunnan tukijärjestelmät ja mahdollisuus olla poissa työelämästä. 

Kokemuksellisuus nouseekin tärkeään rooliin nimenomaan tarkastellessa haastateltavien 

tuntemuksia turvallisuudentunteesta ja järjestelmän toimivuudesta omalla kohdallaan.   

 

5.4 Eettiset kysymykset 

 

Tutkimusta aloittaessani ja läpi prosessin, pohdin omaa suhdettani aiheeseen ja sitä, miten oikeutan 

aiheen tutkimuksen ja keskittymisen vähemmistöryhmään, johon en itse kuulu. Kehitysvammaisilla 

henkilöillä ei usein käytännössä ole pääsyä korkeakoulutukseen, sillä kaikki koulutusalat, joihin 

heidät ohjataan peruskoulun ovat ammatillisia258. Siitä syystä tällä hetkellä on erittäin 

epätodennäköistä, että kehitysvammaiset henkilöt voisivat itse tehdä tämänkaltaista tutkimusta 

korkeakoulun opinnäytetyönä. Lisäksi keskeisenä osana omaa tutkielmaani onkin juuri 

kokemuksellisuus ja kokemusten heijastaminen yhteiskunnan rakenteisiin ja lakeihin. ”Ei mitään 

meistä – ilman meitä” –ajattelumalli, joka esiintyy esimerkiksi CRPD:ssä kuvastaa omaa 

lähestymistapaani koko tutkielmaan. Vaikka haastateltavina on myös asiantuntijoita, käytetään 

heidän asiantuntemustaan lähinnä tukemaan kokemuksellisuutta ja auttamaan minua hahmottamaan 

tärkeimmät ongelmakohdat yhteiskunnan rakenteissa. Kehitysvammaisten henkilöiden 

kokemusasiantuntijuus on siis yhtä tärkeä osa analyysiä kuin asiakirjojen sisällön analysointi. 

Koska vammaisuus on muutakin kuin vamma, joka on lääketieteellisesti todistettavissa, se on tämän 

tutkielman yksi epistemologinen pääasiallinen lähtökohta. Vammaisuuteen suhtautuminen liittyy 

myös läheisesti motivaatiooni tutkia tätä aihetta. Vammaisuuden käsite perustuu myös vammaisten 

 
256 Teittinen 2015, 90. 
257 Vehmas 2005, 129. 
258 Tukiliitto (2017b). ’Opiskelu’. Tukiliitto. Saatavilla osoitteessa: https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/opiskelu/ 

[haettu 7.6.2021]. 

https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/opiskelu/
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henkilöiden ja ei-vammaisten henkilöiden sekä vammaisten henkilöiden ja yhteiskunnan 

rakenteiden vuorovaikutukselle259. Ei voida sanoa, että vammaisuus koskettaisi ainoastaan 

vammaisia henkilöitä. Elämme samassa yhteiskunnassa, jossa rakenteet mahdollistavat ei-

vammaisten osallistumisen yhteiskunnan toimintoihin suuremmassa mittakaavassa, mutta 

rajoittavat omalta osaltaan vammaisen henkilön osallistumista. Olen huomannut tämän 

vuorovaikutuksen työelämässä, työskennellessäni kehitysvammaisten henkilöiden kanssa ja 

rinnalla. Myös tästä syystä olen myös päätynyt kokemusasiantuntijuuteen painottuvaan 

lähestymistapaan aineistoa kerättäessä ja analysoitaessa, sillä vammaisten henkilöiden kokemukset 

yhteiskunnassa on mielestäni tulkittava samassa yhteydessä kuin muidenkin kansalaisten. Jos 

vammaisuutta käsitellään vain vammaisten henkilöiden asiana, kokonaisuuden hahmottaminen on 

mahdotonta. 

Tutkielmassa on noudatettu hyvän tutkimusetiikan sääntöjä260. Alun perin oli tarkoitus toimittaa 

kaikille haastateltaville suostumuslomake allekirjoitettavaksi ennen haastatteluun osallistumista, 

mutta koska kaikilla osallistujilla ei ole mahdollisuutta tulostaa, allekirjoittaa ja toimittaa 

allekirjoitettua versiota takaisin. Näin ollen suostumus muun muassa äänittämiseen, vastausten 

käyttämiseen tutkielmassa ja myöhempään akateemiseen käyttöön ja lupa asiantuntijoiden nimen 

julkaisemiseen on varmistettu suullisesti. Ennen suostumusta on pyydetty erikseen äänittämiseen 

lupa, jonka jälkeen kaikilta haastateltavilta on kysytty tietty kysymyspatteristo suostumuksen 

varmistamiseksi. (Liite, A; Liite B).  

Haastattelut perustuivat täysin vapaaehtoisuudelle ja sen lisäksi kaikilla haastateltavilla on ollut 

lupa vetää suostumuksensa haastatteluun vielä viikko haastattelun jälkeen, jonka jälkeen 

suostumusta on pidetty pitävänä. Vain asiantuntijoiden, joiden nimen julkaisemiseen on erikseen 

saatu lupa, julkaistaan. Muutoin osallistujien nimiä ja henkilötietoja ei julkaista tutkielmassa tai 

missään muussa yhteydessä, jossa samaa aineistoa on tarkoitus käyttää. Lainaukset on pyydettäessä 

lähetetty tarkastettavaksi haastateltavalle itselleen hyväksyttäväksi, samoin tutkielma, jolloin oman 

osallisuutensa oikeellisuuden voi tarkastaa eri vaiheissa. Litteroiduista haastatteluista esiin nousseet 

asiat ovat jaettu temaattisiksi kokonaisuuksiksi. Koska aihe on arka, haastateltavien ikää on pidetty 

liian paljastavana tietona henkilön yksityisyyden suojan kannalta. Tämän vuoksi ikää ei ole kysytty 

 
259 Vehmas 2005; Kivirauma 2015. 
260 ALLEA – All European Academics (2020). ’Tutkimusetiikan eurooppalaiset käytännöt ja ohjeistus’, The European 

Code of Conduct for Research Integrity Revised Edition -ohjeen suomennos. Saatavilla osoitteessa: https://allea.org/wp-

content/uploads/2020/08/Finnish_European_Code_of_Conduct_digital-final.pdf.[haettu 7.6.2021]; Tenk (2012), Hyvä 

tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimustieteellinen neuvottelukunta. 

Saatavilla osoitteessa: https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf. [haettu 1.1.2022]. 

 

https://allea.org/wp-content/uploads/2020/08/Finnish_European_Code_of_Conduct_digital-final.pdf
https://allea.org/wp-content/uploads/2020/08/Finnish_European_Code_of_Conduct_digital-final.pdf
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
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haastateltavilta suoraan, eikä sitä myöskään kerrota tutkielmassa. Kaikki litteroinnit ovat minun 

tekemiäni, sillä vaikka haastattelujen aikana ei kysytty arkaluontoista henkilökohtaisia tietoja, 

nimiä, osoitteita ja paikkakuntia mainittiin kokemusasiantuntijoiden haastatteluiden aikana. Tämän 

vuoksi litteroinnit on sensuroitu niiltä osin, joissa henkilökohtaisia tietoja esiintyy. Alkuperäiset on 

tuhottu tutkielman palautuksen yhteydessä. 

6. Tutkimuksen tulokset 

 

Tässä osiossa käydään läpi molempien aineistojen analyysi ja tulokset. Molemmat aineistot käydään 

läpi erikseen temaattisesti jaoteltuina. Ensimmäisenä käsitellään asiakirja-aineistot, joissa teemoiksi 

valikoituivat kielen muutokset, sidosryhmien huomiointi ja perusteet lakien tarpeellisuudelle ja 

niiden muutoksille. Kaikki teemat ovat sidottu muutoksiin ajassa. 

 

Analyysin toisessa osassa käsitellään haastatteluja, joita heijastetaan jo asiakirja-analyysissä 

huomioituihin muutoksiin ajassa. Teemat, jotka haastatteluista nousivat ovat: motivaatio työn 

tekemiselle, kokemukset tukijärjestelmästä sekä itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. 

Huomionarvoista kahdessa viimeisessä teemassa on, että vaihtoehtojen puute nousi molemmissa 

teemoissa haastatteluissa vahvasti kantavaksi teemaksi, mutta eri tavoin. 

6.1 Muutokset ajassa – asiakirja-analyysi 

 

Näissä osioissa käsitellään asiakirja-analyysi ja analyysin tulokset. Osiot on jaettu seuraavanlaisesti: 

kielenkäytön muutokset, sidosryhmien huomiointi ja perusteet laeille ja muutoksille asiakirjoissa. 

6.1.1 Kielenkäytön muutokset asiakirjoissa   

 

Kielenkäytön muutos kertoo muuttuvista ajoista, ajankuvaan sopiva termistö voi heijastaa 

näkemyksiä, joita kehitysvammaisia henkilöitä kohtaan on tiettynä ajanjaksona tai ne voivat 

kuvastaa toivottua muutosta, jota pyritään ohjaamaan lailla261. Ajanjaksolla, johon tutkielma 

keskittyy, on huomattavissa selkeää muutosta kielessä, jota kehitysvammaisista henkilöistä ja 

heihin liittyvistä päätöksistä käytetään. Käytetty kieli myös valtasuhteiden lisäksi kuvastaa 

vammaisten henkilöiden yleistä ympäristöä, sillä arvolatautunut termistö kertoo siitä millaisessa 

ilmapiirissä vammainen henkilö elää262. Arvot, kuten Katsui263 toteaa, tuovat mukanaan oletukset 

vammaisten henkilöiden kyvykkyydestä toimia omassa ympäristössään ja ne siten myös vaikuttavat 

 
261 Friedman, 343. 
262 Vehmas 2005, 123. 
263 Katsui 2005; Katsui 2020b. 
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vammaisten henkilöiden omanarvontuntoon ja toimintamahdollisuuksiin yhteiskunnassa. 

Kielenkäytön tarkastelu on siis luonteva tapa kiinnittää huomiota mahdolliseen valtarakenteeseen ja 

siten myös kehitysvammaisen henkilön toimintaympäristöön.  

 

TAULUKKO 2: KIELENKÄYTÖN MUUTTUMINEN 

Asiakirja Vuosi Termi henkilöstä Itsemääräämisoikeus  

Ehdotus kehitysvammalaiksi 1970 

vajaamielinen*, 

kehitysvammainen ei 

Kehitysvammalaki 1977 kehitysvammainen 

kyllä (mutta vasta 2016 

eteenpäin) 

Osamietintö I 1981 kehitysvammainen ei 

Osamientintö II 1982 kehitysvammainen ei 

Osamietintö III 1983 kehitysvammainen ei 

Vammaispalvelulaki 1987 kehitysvammainen** ei 

Kansaneläkelaki 2007 ei suoraa mainintaa ei 

Hallituksen eistys 

vammaispalvelulaistapalvelulain 

muuttamiseksi 2008 

kehitysvammainen 

henkilö kyllä 

Sosiaalihuoltolaki 2014 kehitysvammainen** kyllä 

Hallituksen esitys kehitysvammalain 

muuttamiseksi 2015 

kehitysvammainen 

henkilö kyllä 

Hallituksen esitys uudeksi 

vammaispalvelulakiksi 2018 

kehitysvammainen 

henkilö kyllä 

Lähde: Asiakirja-aineistosta kirjoittajan itsensä kokoama 

*vain puhuessa vajaamielislaista, **vain mainittaessa kehitysvammalaki 

 

Vaikka ajanjakso on suhteellisen lyhyt, suurimmat muutokset kielessä on helppo huomata. 

Varhaisin asiakirja on vuodelta 1970 ja se on ollut yksi tällä hetkellä lainvoimaista 

kehitysvammalakia valmistelevista asiakirjoista. 1970 vuoden komiteamietintö sisältää itsessään 

suurimmat muutokset käytetyssä termistössä, sillä se esittelee ja siteeraa silloin ajantasaisena ollutta 

vajaamielislakia264 ja sen vuoksi siinä on käytössä kaksi eri termistöä. Vajaamielislain käyttämää 

kieltä kuitenkin kritisoidaan vuoden 1970 komiteamietinnössä ja lakia pidetään vanhentuneena ja 

termejä negatiivisiin yhteyksiin helposti yhdistettävänä. Myöhemmissä asiakirjoissa samankaltaista 

termien vaihtamisen selitystä ei anneta. Kun komiteamietinnössä siirrytään puhumaan 

lakiuudistuksesta, sen tarpeesta ja lakiehdotuksesta kielenkäyttö muuttuu kokonaisuudessaan täysin 

erilaiseksi. Muutoksen voi huomata jo mietinnön alkusanoissa: 

 
264 Vajaamielislaki 1958/107. 
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 ”Komitea otti nimekseen vajaamielishuoltokomitea, mutta toimeksiannon laajennuksen jälkeen 

muutti nimensä kehitysvammakomiteaksi” (Komiteamietintö, 1970). 

Komitean nimenmuutosta, ja samalla uuden lain termistön muutosta perusteltiin jo vakiintuneella 

termistöllä, joka oli otettu käyttöön jo tukijärjestöissä, ja kehitysvammaisten henkilöiden perheissä. 

Komitea myös kertoo termistön vakiintuneen yleiseen käyttöön, ja siten heijastavan peremmin 

yhteiskunnan muutosta. 1970 vuoden mietinnössä korostetaan myös uusien termien neutraaliutta: 

”Käsitteeseen kehitysvammainen ei missään vaiheessa ole suomenkielessä liitetty lisämäärettä, joka 

osoittaisi että kysymyksessä on nimenomaan psyykkisen kehityksen häiriintyminen tai estyminen” 

(Komiteamietintö 1970). 

 

Komiteamietinnössä kuitenkin myös pohditaan termien muuttamista suhteessa muihin 

vammaisryhmiin:  

 

”Kehitysvammainen-käsitteen sisällön laajentamisesta on jyrkästi vastustettu siksi, että tällöin on 

pelätty siirtävän myös muihin vammaisiin lapsiin kohdistuviksi ne ennakkoluuloiset ja torjuvat 

asenteet, joita tähän mennessä on ilmennyt suhtautumisessa vajaamielislaissa tarkoitettuihin 

vajaamielisiin. Tällainen pelko saattaa osittain olla aiheellinen, mutta näkemystä on kuitenkin 

pidettävä yksipuolisena” (Komiteamietintö, 1970). 

 

On tärkeää huomioida, että leimaavat asenteet kehitysvammaisia henkilöitä kohtaan on huomioitu, 

ja niiden leviäminen muihin vammaisryhmiin pidetään myös aiheellisena.  

 

Kehitysvammalaissa, 1§ jälkeen, sosiaalihuoltolaissa ja vammaispalvelulaissa ei suoraan mainita 

kehitysvammaisia henkilöitä, vaan puhutaan ainoastaan ”kehitysvammaisten erikoishuollosta” ja 

”kehitysvammahuollosta”.  Kehitysvammaisuus itsessään määritellään kyllä kehitysvammalaissa, ja 

määritelmä on asiallinen verraten esimerkiksi määritelmään vajaamielisestä, joka myös mainitaan 

vuoden 1970 komiteamietinnössä. Kun puhutaan valmiista laeista, on ymmärrettävää, että käytetty 

termistö pyritään pitämään samana, mutta esimerkiksi kehitysvammalain muutosta vuonna 2016 

koskevassa hallituksen esityksessä viitataan kuitenkin johdonmukaisesti kehitysvammaiseen 

henkilöön, toisin kuin ajantasaisessa laissa. Myös muut hallituksen esitykset vuoden 2010 jälkeen 

käyttävät henkilöön viittaavaa kieltä vamman sijasta. Tämä kertonee muuttuneesta ilmapiiristä ja 

siitä kuinka arvolatautuneeksi termit vammaisuudesta koetaan. Erityisesti arvojen muutos tuntuu 

ajaneen kielenkäytön muutosta instituutioissa, mikä sopii aiempiin huomioihin esimerkiksi siihen 
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kuinka suomalaiset vammaisjärjestöt ovat ajaneet aktiivisesti muutosta saavuttaakseen 

päämääriään265. 

 

Itsemääräämisoikeuden lisääminen lakiin nähtiin tarpeelliseksi YK:n vammaisten henkilöiden 

oikeuksien yleissopimuksen myötä, sillä se edellyttää itsemääräämisoikeutta vammaisryhmille. 

Itsemääräämisoikeus mainitaan kehitysvammalaissa henkilön ruumiillisen koskemattomuuden ja 

pakkokeinojen kanssa. Muutoinkin itsemääräämisoikeus on asiakirjoissa käytössä yleisenä terminä, 

ja lähinnä muutosperusteena. Itsemääräämisoikeus ei tule esille missään vaiheessa 

kehitysvammaisen henkilön työllistymiseen liittyvissä yhteyksissä, vaan niistä puhutaan 

työllistävinä toimina. 

 

Varsinkin vuoden 1970 komiteamietinnön kieli henkii valtarakenteita ja ennakkokäsityksiä, jotka 

olivat jo rakentuneet yhteiskuntaan kehitysvammaisista henkilöistä ja heidän kyvyistään. Vaikka 

kehitysvammalain komiteamietintö ja kehitysvammalaki korjasivatkin kieltä ja kuvastavat jo 

muuttuneita asenteita, on kuitenkin selvää, miten vammaisiin henkilöihin kohdistuvat asenteet 

vahvistivat huonoja kehiä ja kuinka huonot kehät jäävät elämään, vaikka inklusiivisempia tapoja 

otettiin käyttöön. Tämän voi huomata edelleen vuoden 2015 hallituksen esityksestä, jossa edelleen 

puhutaan ikään kuin ohi kehitysvammaisesta henkilöstä.  

Vuoden 1983 osamietinnössä (III) kuvataan myös kuntien lausuntoja kehitysvammaisten 

henkilöiden toimintayksiköiden haltuun ottamisesta:  

”Selvitysten perustella voidaan myös todeta, että kehitysvammapiirien kuntainliitot eivät ole 

halukkaita ottamaan valtion toimintayksikköjä hallintaansa. Tämä selittyy sillä, että ammatillisen 

erityisopetuksen järjestäminen nähdään kehitysvammapiirien kuntainliitossa vieraana tehtävänä. 

Ne eivät myöskään voisi käyttää nykyisiä valtion kehitysvammahuollon toimintayksikköjä 

mielekkäällä tavalla muihin kehitysvammahuollon toimintoihin.”   (Osamietintö III, 1983).  

Lainaus henkii asenteellisuutta, se että osamietinnössä kuvattu tehtävä koetaan kunnassa ”vieraaksi” 

voi johtua siitä, kuinka medikalisoituna kehitysvammaisuus on nähty, mutta erityisesti sitä kuinka 

irti yhteiskunnasta kehitysvammaisten henkilöiden on koettu olevan. Tämä sama yhteiskunnan 

ulkopuolelle sulkeminen on nähtävissä yhä tänä päivänä Suomessa266 ja muissa länsimaissa267. Se, 

 
265 Leppälä 2014. 
266 ks. Vehmas 2005; Leppälä 2014; Rautiainen. 
267 Garrels & Høybråten Sigstad; Merrels ym. 
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että asia nostetaan esille osamietinnössä, on osoitus huonoista kehistä, jotka lisäävät sekä 

ennakkoluuloja kehitysvammaisista henkilöistä268 ja eriarvoistavat kansalaisiaan269. 

Vuoden 2015 hallituksen esitys kehitysvammalain muuttamiksesi YK:n vammaisten henkilöiden 

oikeuksien sopimuksen mukaiseksi edellytti sitä, että kehitysvammaisen henkilön 

itsemääräämisoikeus lisättiin lakiin. Itsemääräämisoikeus tulee esille monin tavoin sekä suorasti 

mainittuna, että epäsuorasti.  

”Kehitysvammalakiin ehdotettujen muutosten tarkoituksena on tukea ja edistää erityishuollossa 

olevan henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista siten, että jokaisella 

erityishuollossa olevalla kehitysvammaisella ihmisellä olisi mahdollisuus täysimääräiseen 

osallistumiseen yhteiskunnassa. (...) Osallistumisen ytimessä on oltava mahdollisuus aidosti 

vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.” (Hallituksen esitys kehitysvammalain muuttamiseksi 2015). 

 

Itsemääräämisoikeudesta kuitenkin puhutaan pääasiassa asumispalveluyksikköjen ja laitosten 

yhteydessä ja siitä millaisia rajoitustoimet olisivat sallittuja. Päivä- ja työtoiminnasta ja 

itsemääräämisoikeudesta esityksessä puhutaan seuraavanlaisesti:  

 

”Mahdollisuutta käyttää rajoitustoimenpiteitä päivä- ja työtoiminnassa arvosteltiin päivä- ja 

työtoiminnan voimaannuttavan ja kuntouttavan luonteen vuoksi. Päivä- ja työtoiminnan 

perimmäisenä tarkoituksena on edistää erityishuollossa olevan henkilön osallisuutta ja 

osallistumista yhteiskunnassa, ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä olisi pidettävä erityisen vaikeasti 

perusteltavissa tällaisessa toiminnassa.” (Hallituksen esitys kehitysvammalain muuttamiseksi 

2015). 

 

Kuten lainauksessa käy ilmi, vaikka henkilön itsemääräämisoikeutta pidetään tärkeänä päivä- ja 

työtoiminnassa, on kuitenkin kehitysvammaisen henkilön päivä- ja työtoiminta esityksen mukaan 

edelleen ”voimaannuttavaa” ja ”kuntouttavaa”. Tällainen kielenkäyttö kertoo edelleen 

kehitysvammaisia henkilöitä koskevan asenteellisuuden olevan olemassa 2010-luvun asiakirjoissa. 

Kuten Katsui omassa hyvän ja huonon kehän teoriassaan osoittaa, alhaiset odotukset ovat 

oleellisesti osana huonoa kehää, joka koskee vammaisen henkilön toimintaympäristöä. 

Samankaltainen kielenkäyttö toistuu kaikissa asiakirjoissa puhuttaessa kehitysvammaisen henkilön 

työelämään osallistumisesta. Toiminta on lähes poikkeuksetta kuvattu kuntouttavaksi ja kuvailevat 

 
268 Katsui, 2005; Katsui 2020a. 
269 Acemoglu & Robinson. 
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termit puhuvat kehitysvammaisen henkilön oman osallisuuden ohi. Vain hallituksen esitys 2018 

vammaispalvelulain uudistamisesta mainitsee ”työllistymistä edistävän” toiminnan, ja tämä 

mainitaan kaikkien vammaisryhmien kohdalla.  

Kielenkäytön muutokset on huomattu jo aiemmin hitaiksi270, vaikka Friedman artikkelissaan ja 

Leppälä väitöskirjassaan käsittelevät loukkaavan ja asiattoman termin käyttöä ihmisryhmästä. On 

kuitenkin huomioitava, että lainsäädännössä kielenkäyttö kehitysvammaisesta henkilöstä ei ole 

muuttunut henkilö edellä -kielenkäyttöön, vaan kuvailee henkilöä vamma edellä. Tätä 

todennäköisesti voidaan perustella lainsäädännön yhtenäisyydellä. Tämän lisäksi vähättelevä 

kielenkäyttö muuttuu hitaasti, vaikka tieteellisessäkin tutkimuksessa on huomioitu työosallisuuden 

olevan muutakin kuin ainoastaan kuntouttavaa ja terapeuttista toimintaa271.  

 

6.1.2 Sidosryhmien huomiointi päätöksenteossa 

 

Suomessa vammaisjärjestöt ovat olleet historiallisesti aktiivisesti mukana vammaispolitiikassa272, ja 

järjestöjen edustajia on kuultu lakien valmisteluissa läpi tarkastellun ajanjakson. 2000-luvulla 

kuultujen asiantuntijoiden määrä on kasvanut ja monipuolistunut niin että yhä useampia järjestöjä 

on kuultu kehitysvammaisia henkilöitä koskevassa päätöksenteossa. Suurin kehitys on kuitenkin 

tapahtunut 2010-luvulta lähtien, kun vammaisia henkilöitä kostettavia päätöksentekoon, sillä 

lainvalmistelussa on pyritty huomioimaan vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus ja heidän 

tasavertaiset oikeutensa muihin kansalaisiin nähden. Kehitysvammaisten henkilöiden tukijärjestöjä 

on kuultu lähes kaikissa lainvalmistelutilanteissa (taulukko 3). On kuitenkin huomioitavaa, että 

suoria lausuntoja kehitysvammaisten henkilöiden omilta järjestöiltä ei asiakirja-aineistossa esiinny, 

vaikka tukijärjestöjen asiantuntijat työskentelevät tiiviisti kehitysvammaisten henkilöiden kanssa ja 

voimme olettaa, että yhteistyötä on tehty myös kehitysvammaisten henkilöiden kanssa lausuntoja 

laatiessa. Myös ruotsinkielisten järjestöjen osallisuus on tärkeää huomioida, sillä käyttämässäni 

aineistossa on kuultu lähinnä suomenkielisiä järjestöjä. On mahdollista, että ruotsinkieliset järjestöt 

ovat tehneet lausunnoissa yhteistyötä toisten järjestöjen kanssa tai että niitä on kuultu muussa 

yhteydessä, mutta tutkielmaan valikoituneissa asiakirjoissa, vain 2018 hallituksen esityksestä 

uudeksi vammaispalvelulaiksi oli kuultu ruotsinkielisiä järjestöjä.  

 

 
270 Friedman; Leppälä 2014. 
271 ks. Eriksson.  
272 Leppälä 2014. 
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TAULUKKO 3: SIDOSRYHMIEN HUOMIOINTI 

Asiakirja Vuosi 

Kuultu muuta 

asiantuntijaa 

Kuultu 

järjestöasiantuntijaa 

Kuultu järjestön 

kokemusasiantuntijaa  

Ehdotus 

kehitysvammalaiksi 1970 kyllä kyllä* ei 

Kehitysvammalaki 1977 

valmis laki, ei 

lausuntoja valmis laki, ei lausuntoja 

valmis laki, ei 

lausuntoja 

Osamietintö I 1981 kyllä ei ei 

Osamietintö II 1982 kyllä kyllä** ei 

Osamietintö III 1983 kyllä kyllä** ei 

Vammaispalvelulaki 1987 

valmis laki, ei 

lausuntoja valmis laki, ei lausuntoja 

valmis laki, ei 

lausuntoja 

Kansaneläkelaki 2007 

valmis laki, ei 

lausuntoja valmis laki, ei lausuntoja 

valmis laki, ei 

lausuntoja 

Hallituksen esitys 

vammaispalvelulain 

muuttamiseksi 2008 kyllä kyllä ei 

Sosiaalihuoltolaki 2014 

valmis laki, ei 

lausuntoja valmis laki, ei lausuntoja 

valmis laki, ei 

lausuntoja 

Hallituksen esitys 

kehitysvammalain 

muuttamiseksi 2015 kyllä kyllä ei 

Hallituksen esitys uudeksi 

vammaispalvelulakiksi 2018 kyllä kyllä*** ei 

Lähde: Asiakirja-aineistosta kirjoittajan itsensä kokoama 

*yhtä järjestöasiantuntijaa Tukiliitosta, muutoin lääkäreitä, Kelan asiantuntijoita, nuorisovankilan ihmisiä, 

kouluhallituksen asiantuntijoita, vakuutusalan asiantuntijoita, sokeritautiliitosta, kunnallisliitosta 

**annetaan ymmärtää, että työryhmä on samaa mieltä järjestöjen kanssa ja että järjestöjä on kuultu 

epäkohdissa, mutta ei kerrota mitä järjestöjä on kuultu 

*** myös ruotsinkielisiä 

 

Jos verrataan vuoden 1970 komiteamietintöä ja hallituksen esityksiä vuosilta 2008, 2015 ja 2018, 

järjestökentällä vaikuttaa olevan suurempi rooli lainvalmistelussa. Vuoden 1970 

komiteamietinnössä on kuultu 36 asiantuntijaa, joista yksi oli järjestöasiantuntija 

(Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen liiton toiminnanjohtaja), muita asiantuntijoita oli kuultu muun 

muassa nuorisovankiloista, psykiatreja, opettajia, professoreja, vakuutusalan asiantuntijaa ja useita 

asiantuntijoita Kansaneläkelaitokselta. Osamietinnöissä vuosilta 1980-luvulla on ilmeisesti kuultu 

myös kentän järjestöasiantuntijoita, mutta osamietinnössä ei listata asiantuntijoiden nimeä tai 

asemaa. Mietintöjen sisällöstä voi päätellä kuitenkin, että erityisesti kuntien edustajia, 

erityisammattikoulujen edustajia on kuultu.  

Vuoden 1982 osamietinnössä (II) järjestöjen osallisuutta kuvattiin prosessiin: 
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”Periaatteessa työryhmä on samaa mieltä, kuin kehitysvamma-alan järjestöt siitä, että 

perusopetusta tulisi kokonaisuudessaan järjestää kouluviranomaisten toimesta, mutta koska tällä 

hetkellä se ei näytä olevan mahdollista, niin työryhmä katsoo peruskoululakiehdotuksen mukaisesti, 

että kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia on muutettava kaikilta niiltä osin kuin siihen 

sisältyy opetusta koskevia säännöksiä.” (Osamietintö II 1982). 

 

Se, että työryhmä on ”periaatteessa” samaa mieltä järjestöjen kanssa, on varsin kuvaava. Vaikka 

alan järjestöjä on kuultu, vaikuttaa siltä, että järjestöasiantuntijoiden lausunnot painavat 

vaakakupissa vähemmän kuin muiden järjestötoiminnan ulkopuolella olevien asiantuntijoiden 

lausunnot. 

Vuonna 2008 on kuultu 39 asiantuntijoita ja kuultu Vammaisfoorumi ry:tä Tukiliitto ry:tä ja 

Kehitysvammaliitto ry:tä. Esitykseen oli otettu vastaan kolme kirjallista lausuntoa, joista yksi on 

Kehitysvammaliitto ry:ltä. Vuoden 2015 hallituksen esityksessä on kuultu 46 asiantuntijaa, joissa 

on kuultu samoja järjestöjä sekä lisänä asumispalveluiden edustajia. 2018 hallituksen esitys sisältää 

33 asiantuntijalausuntoa valiokunnissa, joissa on Tukiliiton ja Kehitysvammaliiton lisäksi kuultu 

myös kolmea ruotsinkielistä järjestöä (FDUV, Föreningen Jag ja SAMS). 

Järjestöasiantuntijoiden kasvanut määrä kuvastaa YK:n vammaisyleissopimuksen henkeä, jossa 

päätöksenteossa on kuultava vammaisia henkilöitä heihin liittyvissä päätöksissä273. Esimerkiksi 

vuoden 2015 loppupäätelmässä vammaispalvelulain uudistamisessa työryhmä (Valas-työryhmä) on 

toiminut yhteistyössä Valtakunnallisen vammaisneuvoston, Vammaisfoorumin ja useiden 

vammaisjärjestöjen kanssa yhteystyössä sekä kuulemiset aiheeseen ovat olleet avoimia274. Tämä 

myös omalta osaltaan antaa kuvan, että päätöksenteko on liukunut kohti inklusiivisuutta YK:n 

vammaisyleissopimuksen vaatimusten mukaisesti. Erityisen huomionarvoisena pidän 

ruotsinkielisten järjestöjen kuulemista tässä yhteydessä. 

 

Viimeiseksi, on myös huomioitava, että esimerkiksi Me Itse ry on antanut lausuntoja, julkilausumia 

ja kannanottoja jo vuodesta 1998 alkaen. Ainoastaan työstä julkilausumia on kaksi, mutta niiden 

lisäksi tasa-arvoiset oikeudet työelämässä mainitaan yhdeksässä lausunnossa. Esimerkiksi jo 

 
273 Suomen YK-liitto. 
274 Sosiaali- ja terveysministeriö (2015), ’Vammaislainsäädännön uudistamistyön loppuraportti’, Sosiaali- ja 

terveysministeriön raportteja ja muistioita 21. Helsinki. Saatavilla osoitteesta: 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70354/URN_ISBN_978-952-00-3582-

2.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [haettu 1.1.2022]. 

 
 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70354/URN_ISBN_978-952-00-3582-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70354/URN_ISBN_978-952-00-3582-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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vuonna 2001, Me Itse ry on ottanut kantaa kehitysvammaisten henkilöiden palkkaan, ja 

työoloihin. Julkilausumassa mainitaan erityisesti työ- ja toimintakeskuksien resurssien puute ja 

se, että ohjaajilla ei ole tarpeeksi aikaa tukea avoimille työmarkkinoille haluavia. Vuonna 2009 

Julkilausumassa henkisestä hyvinvoinnista Me Itse ry kiinnittää huomiota siihen, kuinka paljon 

mielekkään ja koulutusta vastaavan työn tekemisellä on henkilön omalle hyvinvoinnille. 275 

Mikäli jo viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Me Itse ry on antanut lausuntoja asiasta, 

on myös aiheellista olettaa, että he ovat myös valmiita antamaan lausuntoja myös 

kokemusasiantuntijoina lakeja valmisteltaessa. Me Itse ry huomioi itse lausunnoissaan myös 

kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden ennen kuin sitä huomioidaan asiakirjoissa 

samaan tapaan. Tämä kielii järjestöjen toiminnan muuttuneen nopeammin kuin instituutioiden, ja 

tämän toiminnan johtaneen myös formaalin instituution muutosta.276 

 

6.1.3 Perusteet laeille ja muutoksille 

 

Kaikki asiakirjat perustivat ensisijaisesti muutostarpeen perusoikeuksille, riippumatta siitä oliko 

kyseessä vuoden 1970 komiteamietintö, vai vuoden 2018 hallituksen esitys uudeksi 

vammaispalvelulaiksi. Toki, myös vajaamielislakia perusteltiin ihmis- ja perusoikeuksilla277, joten 

yksinomaan lain perustelut eivät kerro juurikaan muuttuvasta ympäristöstä olipa kyse instituution 

ajamasta muutoksesta tai instituution muutoksesta ympäristön jo muututtua.   

 

Tässäkin temaattisessa kategoriassa ajanjakson ensimmäinen asiakirja kuvastaa jo muuttuneita 

arvoja erityisen kuvaavasti. Esimerkiksi syy vuoden 1970 komitean koollekutsumiselle oli esiin 

noussut tarve kartoittamaan miten lainsäädäntöä, joka koskee kehitysvammaisia henkilöitä, olisi 

mahdollista muuttaa sillä tuolloin ajantasaista lainsäädäntöä pidettiin vanhentuneena. Kuten myös 

kielenkäyttöön liittyen, arvojen muutos näkyy myös perusteena muutostarpeelle, jolloin instituution 

muutos tulee käytäntöjen jo muututtua. Kun muutos on jo tapahtunut organisaatioissa, tarve 

muuttaa lakeja on tullut ajankohtaiseksi. Tätäkin voidaan pitää esimerkkinä siitä, kuinka instituutiot 

ja organisaatiot ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa278. Vuoden 1970 komiteamietinnössä 

 
275 Tukiliitto (2021). ’Me Itse ry:n kannanotot’. Tukiliitto. Saatavilla osoitteesta: https://www.tukiliitto.fi/toiminta/me-

itse-ry/vaikutamme/me-itse-lausunnot/. [haettu 1.1.2022].  
276 Ibid. 
277 Tarvainen & Tarasti. 
278 North; Lamberg, Ojala & Eloranta. 

https://www.tukiliitto.fi/toiminta/me-itse-ry/vaikutamme/me-itse-lausunnot/
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/me-itse-ry/vaikutamme/me-itse-lausunnot/
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esitelty tarve näyttää nousseen nimenomaan jo muuttuneista käytännöistä ja instituution 

ulkopuolisesta paineesta. 

Kuitenkin esimerkiksi vuoden 1983 osamietinnössä tulee ilmi, että tuolloin kehitysvammalaissa 

löytynyttä määritelmää kehitysvammaisuudesta on ehdotettu korjattavaksi. Tuo muutos on tehty 

vain muutamia vuosia kehitysvammalain lainvoimaiseksi saattamisen jälkeen. Perusteena 

muutokselle oli se, että saataisiin laajempi kirjo ihmisiä palveluiden piiriin. 

 

”Käsitteenä kehitysikä on yksilöllinen ja vaikeasti määriteltävissä. Tämän vuoksi ehdotetaan 

kehitysvammaisten erityishuollosta annettua lakia muutettavaksi siten, että lain tarkoittamia 

palveluksia voidaan antaa henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt 

synnynnäisen tai muun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei voi lain nojalla saada 

tarvitsemiaan palveluksia. Siten erityishuollon saamisen edellytyksenä ei enää olisi että sairaus 

vika tai vamma on saatu kehitysiässä.” (Osamietintö II 1982). 

 

Taulukko 3 antaa kuvan perusteluista, niihin kuuluvat perus- ja ihmisoikeudet, muut muutokset, 

yleisten arvojen muuttuminen ja itsemääräämisoikeus. Muut muutokset –kategoria sisältää muut 

lakimuutokset kuten uudistukset laeissa, jotka koskevat koulutusta sekä lakimuutokset muissa 

Pohjoismaissa. Kategoriaan kuuluu myös kansainväliset sopimukset kuten YK:n 

vammaisyleissopimus. Kaikki muut kategoriat paitsi perus- ja ihmisoikeudet sekä 

itsemääräämisoikeus ovat nousseet asiakirja-analyysissä aineistosta.  
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TAULUKKO 4: PERUSTEET 

Annettu peruste 1970 1977 1981/82/83 1987 2007 2008 2014 2015 2018 

Perus- ja ihmisoikeudet kyllä kyllä 

I, II ei;  

III kyllä* kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä 

Muut lakimuutokset kyllä  kyllä - ei kyllä ei kyllä kyllä 

Arvojen muutos kyllä ei epäsuora ei ei kyllä ei kyllä kyllä 

Itsemääräämisoikeus epäsuora kyllä ei epäsuora ei kyllä kyllä kyllä kyllä 

Työllistymistä tukeva 

vaikutus kyllä kyllä ei ei - kyllä kyllä ei kyllä 

Lähde: Asiakirja-aineistoista kirjoittajan itsensä kokoama 

*tulee ilmi, kun mainitaan normaaliusperiaate Osamietinnössä III 

 

Vaikka sanamuotoja on erilaisia, yleisesti perus- ja ihmisoikeuksiin nojaavat perusteet oli sanoitettu 

esimerkiksi näillä tavoilla:  

 

”Lähtökohtana siinä yhteiskunnallisessa ajattelussa, jota Suomessa voidaan pitää vallitsevana, on 

jokaisen yksilön ihmisarvon varaukseton tunnustaminen.” (Komiteamietintö 1970) 

”Julkisen vallan on perustuslain 22 §:n mukaisesti turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien 

toteutuminen ja viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon vammaisten 

henkilöiden oikeuksien toteutuminen ja edistäminen.” (Hallituksen esitys uudeksi 

vammaispalvelulaiksi 2018). 

 

Myös YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus mainittiin syynä lakimuutokselle: 

  

”Uudistus on ajankohtainen juuri nyt, kun Suomi valmistautuu ratifioimaan keväällä 2008 voimaan 

tulleen YK:n vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia koskevan yleissopimuksen.” (Hallituksen 

esitys vammaispalvelulain muuttamiseksi, 2008). 

 

Myös kuntoutuminen ja sopeutuminen yhteiskuntaan olivat toistuvia teemoja läpi asiakirjojen ja 

lakien aina vuoden 1970 komiteamietinnöstä aina 2018 vuoden hallituksen esitykseen asti. Kun 

kuntoutuminen on ainut peruste, kehitysvammaisten henkilöiden työelämäosallisuus kutistuu 

vallitsevien asenteiden tasolle instituutioissa279. Mikäli tavoitteena ja perusteena on ainoastaan 

sopeutuminen ja kuntoutuminen, ohitetaan henkilön oma agenda ja itseohjautuvuus. 

 
279 Katsui 2005. 
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Työryhmämuistio vuodelta 1982 ja hallituksen esitys eduskunnalle HE 96/2015 ovat esimerkkejä 

muutoksista, joita perustellaan muilla lakimuutoksilla. Työryhmämuistio kertoo muutoksista 

oppivelvollisuuteen, jolloin oppivelvollisuus kattaa suuremman osan myös kehitysvammaisista 

henkilöistä. Tällöin kouluttautuminen ja myös ammatillinen koulutus oli muutoksen tarpeessa. 

Oppivelvollisuuden laajentamisella kehitysvammaisiin henkilöihin ei suoraan ole mainintaa sen 

liittymisestä työelämään tai itsemääräämisoikeuteen. Lienee kuitenkin aiheellista mainita, että 

muutos on ollut askel kohti laajempaa yhteiskunnallista osallistumista koulutuksen puitteissa. 

Myöhemmissä selvityksissä on tullut esille toisen asteen koulutuksen positiivinen vaikutus 

kehitysvammaisten henkilöiden työllistymiselle280. Hallituksen esitys vuodelta 2015 pohjaa 

vahvasti tarpeellisiin muutoksiin, jotka YK:n vammaisyleissopimuksen mukaan kuuluvat 

vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuteen.  

 

On myös huomioimisen arvoista, että sanaa itsemääräämisoikeus, vaikka se kuvaillaankin jollain 

tavalla, ei esiinny vuoden -70 komiteamietinnössä, eikä työpöytämuistioissa vuosilta 1981–1983. 

Sen sijaan komiteamietinnössä korostetaan vapaaehtoisuutta. Siitä huolimatta mietinnössä on 

seuraavanlainen katkelma, joka kuvastaa holhoavaa asennetta perus- ja ihmisoikeuksiin nojaavista 

perusteista huolimatta: 

 

 ”(…)on syytä korostaa sitä, ettei kehitysvammaiseen kohdistuva tahdonvastainen toiminta 

suinkaan aina merkitse eikä saa merkitä hänen sulkemistaan laitokseen. Kysymyksessä voi olla 

hänen saattamisensa asumaan asuntolassa tai sijoittamisensa työhön suojatyöpaikkaan.” 

(Komiteamietintö 1970). 

 

Kehitysvammalakiin tällaista itsemääräämisoikeutta rajoittavaa työllistävää toimea, jossa henkilö 

sijoitetaan vastoin hänen tahtoaan työhön ei ole kirjattu. Tällainen pakkotyö on äärimmäisen tärkeä 

huomioida, varsinkin kun sen perusteina on henkilön parhaaksi tehty pakkotoimi. Tällaisen 

ehdotuksen päätyminen lainvalmisteluasiakirjaan kuvastaa jälleen kerran yhteiskunnallista 

asenteellisuuttaa kehitysvammaisia henkilöitä kohtaan281. Tällaisia lainauksia ei muissa 

asiakirjoissa ole löydettävissä 

 

 
280 Nevala ym. 
281 Katsui 2005, Katsui 2020a; Vehmas 2005. 
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6.2 Osana yhteiskuntaa vai sen ulkopuolella – haastatteluanalyysi  

 

Jotta on mahdollista tarkastella, miten käytäntö eroaa lainsäädännöstä, kokemusasiantuntijoiden ja 

asiantuntijoiden lausuntoja tarkastellaan asiakirjojen kanssa samassa valossa.  Tässä analyysiosiossa 

tarkastellaan sekä kokemusasiantuntijoiden, että asiantuntijoiden haastatteluja. Teemat on jaoteltu 

osassa seuraavanlaisesti: motivaatio työn tekemiselle, kokemukset tukijärjestelmästä sekä 

itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Muutokset ajassa olivat huomattavissa erityisesti, kun 

kokemusasiantuntijat puhuivat kokemuksista tukijärjestelmän kanssa sekä itsemääräämisoikeuden 

toteutumisesta. 

 

6.2.1 Motivaatio työn tekemiselle 

 

Yksi analyysin olennainen osa on kehitysvammaisten henkilöiden mahdollinen halukkuus ja 

motivaatio osallistua työelämään. Motivaatioita tai sen puutetta työn tekemiselle on useita ja 

jokaisella henkilöllä on yksilölliset syyt sille, miksi työn tekeminen on tai ei ole mielekästä tai 

haluttua282. Motivaatiolla on myös yhteys niihin rakenteisiin, jotka yhteiskunnassa vaikuttavat. 

Katsui 283 esimerkillistää sen kuinka valtasuhteet painostavat vammaisia henkilöitä käyttäytymään 

yhteiskunnan normien mukaisesti. Toki motivaatio yhteiskunnalliselle osallistumiselle voi olla 

myös osa noidankehää rikkovaa toimintaa, sillä koulutus ja työelämäosallisuus auttavat rikkomaan 

noidankehää 284.  

 

Kokemusasiantuntija haastatteluissa eniten esille nousseet syyt työhön hakeutumiselle 

työkyvyttömyyseläkkeestä huolimatta on jaettu omiin ryhmiinsä. Erityistä huomiota saivat myös 

syyt tehdä osa-aikaista työtä tai toive saada olla eläkkeellä, sillä se on täysin oma motivaationsa. 

  

 
282 Eriksson; Garrels & Høybråten Sigstad. 
283 Katsui 2020a, 148. 
284 Katsui 2005. 
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TAULUKKO 5: MOTIVAATIO TYÖHÖN 

Motivaatio Mainintoja haastatteluissa 

Raha 6 suoraa mainintaa 

Yhteiskunnallinen 

osallistuminen 5 suoraa mainintaa 

Tarve tekemiselle 4 suoraa mainintaa 

Mielenterveys 2 suoraa mainintaa, 3 epäsuoraa mainintaa 

Halu olla työelämän 

ulkopuolella 1 suora maininta 

Ei osaa sanoa 1 suora maininta 

Lähde: Haastatteluista, kirjoittajan itsensä kokoama 

Vammaisuutta on erilaista eivätkä kaikki pysty tai halua osallistua työelämään laisinkaan. Osa taas 

tähtää osa-aikaiseen osallistumiseen oman fyysisen ja henkisen terveytensä vuoksi285. Tärkeimpiä 

motivoivia syitä työn tekemiselle haastatteluissa olivat raha ja yhteiskunnallinen osallistuminen. 

Omien tulojen ansaitseminen voidaan kokea rohkaisevana286. Ajatuksiin yhteiskunnallisesta 

osallistumisesta usein liittyi myös tunne ulkopuolisuudesta, jotka on myös huomioitu Australiassa 

287. Suurin osa kokemusasiantuntijoista, jotka painottivat joko ulkopuolisuuden tunnetta työelämästä 

tai halusivat suurempaa yhteiskunnallista osallistumista, olivat Me Itse:n toiminnassa mukana 

olevia järjestötoimijoita. 

Työelämään liittyminen koettiin jonkinlaisena normaaliuden mittana, jonka voi nähdä seuraavista 

lainauksista.  

”No mun mielestä se on normaalia, että aamulla lähdetään illalla tullaan kotiin ja siin välis ollaan 

pois, et ei just joku tämmönen korona-aika ja ei nää muutamat viikot tässä. Mut esimerkiks vuosi 

sitten kun kuntouttava työtoiminta suljettiin kokonaan kahdeks ja puoleks kuukaudeks suurin 

piirtein nii kyllähän se neljän seinän tuijottaminen aika tota noi. Hyvä ettei ittellä menny niinku 

sekasin.” (Kokemusasiantuntija 8). 

”Sitä mä mietin, että miten kehitysvammaiset vois päästä tasaveroisiksi, että emme ole vaan 

menoerä. Periaatteessa sen vois miettii tällä tavalla, että mekin ollaan veronmaksajia, jos meidät 

palkataan töihin.” (Kokemusasiantuntija 2). 

 

”Ei oo, ihan duuni ku duuni.” Kokemusasiantuntija 5 kysyttäessä, onko hänellä unelma-ammattia. 

 
285 Eriksson. 
286 Garrels ja Høybråten Sigstad; Eriksson. 
287  Merrels ym.  



58 

 

”Emmä oikein… mä varmaan masentuisin ku mä en tykkää istuu kotona. [Tykkään] mennä ja olla 

ja tykkään tavata ihmisii, että se olis kamalaa jos…jos ei olis töitä, niin.” (Kokemusasiantuntija 3). 

 

Työelämän normaalius liittynee läheisesti siihen, kuinka työelämäkeskeinen yhteiskuntamme on 288. 

Työelämäosallisuus on yksi tärkeimpiä yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja 289, ja siitä syystä 

myös on myös täysin oletettavaa, että työssäkäyminen koetaan haluttavaksi. Mikään tämän osion 

huomioista ei ole ristiriidassa aiemman tutkimuksen kanssa. 

 

Esimerkiksi kokemusasiantuntija 5:n kommentti unelma-ammatista heijastaa sitä, millainen 

normaalin elämän mitta yksistään työssä käyminen on. Hän koki työn mielekkääksi, mutta ei 

osannut kertoa miksi. Hyvin samanlaisen kommentin kysyttäessä unelma-ammatista antoi 

kokemusasiantuntija 2. Tämän lisäksi myös työyhteisö koettiin tärkeänä osana omaa elämää, kuten 

on huomioitu myös aiemmassa tutkimuksessa290. Esimerkiksi kokemusasiantuntija 7 mainitsee 

hänen viihtyvän työpaikalla kun ”huumori lentää ja niinku pitääki”. Työyhteisö, vaikka se 

koetaankin tärkeäksi osaksi itsetunnon ja itsemääräämisoikeuden tajun kehittymistä voi edesauttaa 

omalla tavallaan noidankehän vahvistamista291. Molemmissa asiantuntijahaastatteluissa nousi esille 

huoli mahdollisuudesta käyttää esimerkiksi avotyösuhdetta hyväksi.  

 

Vaikka kovinkaan moni kokemusasiantuntija ei heijastanut omia motivaatioitaan 

työelämäosallisuuteen yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin, kokemusasiantuntija 8 kuitenkin 

kertoi omassa nuoruudessaan olleen huomattavasti vähemmän mahdollisuuksia kouluttautua ja 

ylipäätään ohjautua työmarkkinoille. 

 

”Sillon mentii melkein automaationa työ ja toimintakeskukseen, että ei sillon ollu vaihtoehtojakaa. 

Ku se on ollu sosiaalihuoltolain aikasta, nii – koulu- ja päivä- ja koulu- ja työtoiminta oli melkein 

samaa taloakin.” (Kokemusasiantuntija 8). 

Vaihtoehtojen puute tulee näkymään muissakin osioissa, ei ainoastaan motivaationa toimia 

työelämässä, kun se on mahdollistunut myöhemmin elämässä. Se kertautuu muissakin nousseissa 

teemoissa ja heijastaa yhteiskunnan asenteita vammaisten henkilöiden kykeneväisyyttä toimia 

yhteiskunnassa292. 

 
288 Vehmas 2005. 
289 Lindh, 2021. 
290 Garrels ja Høybråten Sigstad; Eriksson. 
291 Vehmas 2005. 
292 Katsui 2005, Katsui 2020a. 
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6.2.2 Kokemuksia ja ajatuksia tukijärjestelmästä 

 

Kokemukset tukijärjestelmästä vaihtelivat melko paljon riippuen esimerkiksi paljon siitä, oliko 

kokemusasiantuntija työvalmennuksessa. Tukijärjestelmä ja työkyvyttömyyseläke koettiin kaikin 

puolin turvaa-antavaksi. Myös asiantuntijat puolsivat työkyvyttömyyseläkepäätöksen hyväksymistä. 

Kritiikkiä järjestelmään tuli lähinnä sen joustamattomuuden vuoksi sekä kokemusasiantuntijoilta, 

että asiantuntijoilta.  

Työelämäasiantuntija Mari Hakola kertoo työkyvyttömyyspäätöksen olevan tukimuoto, jota 

kannustetaan ottamaan vastaan esimerkiksi Tukiliitossa.  

”No, siitä on vähä ehkä kahtalaista ajatusta, että moni varmaan ottaa sen eläkepäätöksen ihan 

myönteisenä vastaan. Itseasiassa mekin Tukiliitossa saatamme neuvoa, että se on ihan voi olla ihan 

hyvä asia että se eläkepäätös on. Koska sitten se kuitenkin tuo turvaa tässä tilanteessa, kun meillä 

ei ole niitä tukijärjestelmiä sinne palkkatyöllistymiseen paremmin järjestettynä. Ja meidän 

työmarkkinat on aika semmoset jäykät, eikä kovin (…) ei oo kovin joustavat siinä että miten ihmiset 

työllistyy. Ja myöski sitten tavallaan se on se eläke monesti sellanen viimenen turva kuitenkin siinä. 

 

Myös Hannu Vesala näki järjestelmän olevan toimiva turvaverkko ja ”heidän etujensa vastaista jos 

[tukipäätöstä] ei haettaisi”.  

Tukitoimet itsessään on muussakin kirjallisuudessa laskettu inklusiivisten instituutioiden 

toiminnaksi293, ja hyvinvointiyhteiskunnan kulmakiviksi. Asiantuntijahaastattelut henkivät myös 

samanlaista ajattelua. Tukitoimet koetaan tarpeellisiksi, mutta omalla tavallaan ongelmallisiksi. 

Ongelmia nousee erityisesti negatiivisista kokemuksista ja järjestelmän toimivuudesta. 

Kyröläinen294 on huomioinut jo aiemmin työkyvyttömyyseläkejärjestelmän joustamattomuuden, 

joten huomiot ovat jälleen kerran linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. 

 

Kokemusasiantuntija 1 viittasi vammaispalveluista erillisenä olevaa työelämää ”ulkopuolelta” 

työnhakemiseksi, samaan tapaan kuin Merriam ja kumppanit295. kuvasi nuorten kehitysvammaisten 

henkilöiden puhuvan heidän elämänsä ulkopuolisesta elämästä. Ulkopuolisuuden tunteen 

sanoittaminen nousi kokemusasiantuntija 1:sen haastattelussa useita kertoja, eri yhteyksissä. Selkeä 

ulkopuolisuuden tunne voi viestiä sekä noidankehän osista että instituutioiden ja käytäntöjen erosta. 

Kun toimintaympäristö on rajoittava, ulkopuolisuus voi liittyä noidankehään, sillä ulkopuolisuuden 

 
293 Hannikainen 2018. 
294 Kyröläinen. 
295 Merriam ym.  
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tunne voi kertoa henkilön omasta itsekuvasta sekä siitä millaisia odotuksia muilla ihmisillä on, jotka 

molemmat ruokkivat toisiaan296. Esimerkiksi kokemusasiantuntija 1 kertoi olleensa 

toimintakeskuksessa kauan. 

 

”Mun mielestä ois vaan kiva, että sais vähä rahaa itelle ja ois vaan töitä siis silleen, että pääsis 

ulkopuolelle. Ku mä oon ollu jo tosi pitkään tuolla toimintakeskuksessa töissä. Nii mulle ois hirveen 

tärkeetä päästä tekemään sitä työtä mitä mä oikeesti haluun tehä.” (Kokemusasiantuntija 1). 

 

Hänen kohdallaan työhönohjauksen puute yhdistyi myös perheen tuen puuttumiseen. Hän mainitsi 

hänen perheenjäsenensä todenneen toimintakeskuksen ulkopuolisen työympäristön olevan hänelle 

epäsopiva, nimenomaan kokemusasiantuntijan kehitysvammaisuudesta johtuen. 

Kokemusasiantuntijan kohdalla noidankehä ja alhaiset odotukset, joista Katsui297 puhuu, 

näyttäytyvät melko vahvasti, ja hän tietää itse olevansa eriarvoisessa asemassa. 

Vaihtoehtojen puute tukijärjestelmään liittyen oli läsnä useammassa haastattelussa, mutta eri tavoin. 

Esimerkiksi kokemusasiantuntija 8 kertoi omasta työkyvyttömyyseläkepäätöksestään: 

”Eli silloin kaheksankytluvun puolessa välissä, kun mä olen (…) mennyt toimintakeskukseen, nii ei 

silloin oo vaihtoehtoi ollukkaa. Ei silloin töistä tai tuetusta työstä puhuttukaan.” 

(Kokemusasiantuntija 8). 

 

Hän jatkaa kuitenkin olevansa helpottunut, että nuoremmilla kehitysvammaisilla henkilöillä on 

erilaiset kokemukset kuin hänellä ja että lainsäädäntö on muuttunut hänen nuoruudestaan, jolloin 

vaihtoehtoja oli vielä vähemmän. Kokemusasiantuntija 8 tuntuu olevan erittäin tietoinen rakenteista, 

jotka ovat rajoittaneen hänen omaa työelämäosallisuuttansa. Hän korosti 90-luvulla asenteiden 

muuttuneen ja kehitysvammaisten henkilöiden tulleen omien sanojensa mukaan ”katukuvaan”. 

 

Kokemusasiantuntija 8:n kokemukset heijastavat varsin hyvin sekä asiakirja-analyysin 

aikarakennetta, joka on mahdollistanut osallistumista päätöksentekoon muutos muutokselta hieman 

enemmän. Hän kertoi omien kokemuksiensa olevan hyvin erilaisia häntä nuorempien kokemuksista, 

jotka ovat voineet hyötyä instituutioiden muutoksista. Kehitysvammaliiton tutkija Hannu Vesala 

kertoo rakenteellisista muutoksista näin:  

 
296 Katsui 2005. 
297 Ibid. Katsui, 2020a. 
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”90-luvulta lähtien alkanu sitten vähän hiipua nää normalisaatio ja integraation käsitteet, ei niistä 

2000-luvulla enää ole harvoin niitä näkee käytettävän. Ja tilalle on tullu sitten inkluusio joka eroaa 

integraatiosta selkeästi siten että integraatiossa se vivahde on se että henkilö integroidaan eli 

sopeutetaan yhteiskuntaan. Inkluusio taas, siinä huomio on ympäristössä ja yhteiskunnassa. Miten 

tehdä yhteiskunnasta inklusiivinen, sellainen, johon kaikki pääsee sisälle. Esteiden poistamista. Ja 

sitten tosiaan näitten vammaisopimuten myötä on tää kansalaisuusajattelu ja oikeudet selkeesti 

noussu noussu niinku vahvempaan rooliin.” (Hannu Vesala). 

 

Vesala ja Hakola pitivät molemmat YK:n vammaisyleissopimusta tärkeänä muutoksena kohti 

inklusiivisempaa toimintaympäristöä kehitysvammasille henkilöille. Inklusiivisemman 

toimintaympäristön rakentaminen oli nähtävissä myös asiakirjoissa, vaikka yksistään 

työelämäosallisuuden kohdalla siinä oli huomattavissa vajavaisuuksia. 

 

Nämä vajavaisuudet tulivat kokemusasuantuntija haastattelussa esille erityisesti vaihtoehtojen 

puutteena. Harva kokemusasiantuntijoista oli täysin varma oman eläkepäätöksensä tilanteesta. Osa 

haastateltavista ei joko muistanut tai ollut edes aivan varma, oliko heillä 

työkyvyttömyyseläkepäätöstä laisinkaan. Informaation kulkemisesta oli vaihtelevia kokemuksia. 

Tämä todennäköisesti perustuu nimenomaan kuntien vastuuseen ja palvelujen järjestämiseen, mutta 

kertoo kuitenkin myös valtarakenteista ja rakenteellisista ennakkoluuloista, joita kehitysvammaiset 

henkilöt kohtaavat298. Valtarakenteet ovat olennainen osa noidankehäteoriaa, ja olemassa olevat 

rakenteet myös rajoittavat henkilön toimintamahdollisuuksia parhaan tietonsa mukaa. 

Tyytymättömyys informaation määrään ja laatuun on huomioitu myös aiemmassa tutkimuksessa299  

Rakenteellisiin ongelmiin tuo oman lisänsä vanhempien kokemukset heidän jälkeläistensä 

työkyvyttömyyseläkepäätöksestä tai työelämäosallisuudesta voi vaihdella. Tukijärjestelmän 

muuttaminen voi olla monelle vanhemmalle vaikea ymmärtää. 

 

”Mutta tämä on tietysti vähän sellanen, siinä pitää aika taiten edetä, koska se on sen verran mitä 

on tuolla ihmisten ihmisten kanssa jutellu - - niin se on erityisesti omaisille vanhemmille sellanen 

asia että he toisaalta pelkää sitä. (…) Että niitä avotyötoimintapaikkoja ei olekaan, heidän 

näkökulmasta kuitenkin tärkeintä on se, että sillä heidän jälkeläisellään on mielekästä 

päiväaikaista tekemistä. Usein omaiset ja muut vielä niinkun puhuvat kehitysvammaisille henkilöille 

 
298 Katsui 2005. 
299 Kivirauma 2015. 
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töistä. Luodaan ja ylläpidetään sitä mielikuvaa, että he ovat työssäkäyviä, että näin edelleen. Eikä 

niinkään korosteta sitä, että ei se mitään oikeeta työtä vaikka siitä palkkaa saa.” (Hannu Vesala). 

Kokemusasiantuntija 7 kertoi hänen äitinsä tietävän enemmän hänen työkyvyttömyyseläkkeestään 

ja hänen työhistoriastaan. Hän on pitkäaikainen asiakas työvalmennuksessa, ja hän kertoo myös itse 

keskustelevansa ja päättävänsä minkälaiset tunnit hänelle sopivat parhaiten. Hän oli hyvin 

tyytyväinen saamaansa tukeen. Siitä huolimatta yhteiskunnalliset odotukset kehitysvammaisten 

henkilöiden kyvykkyydestä noidankehäteorian mukaisesti olivat läsnä hänen haastattelussaan: 

”No tota jos mä olisin palkkatyösuhteessa nii sitte menis niinku kahdeksan tunnin työpäivä ja se 

kahdeksan tunnin työpäivä vois olla mulle aika rankka. Mutta mä en oo ikinä kuullu, että saako 

niinkun kukaan sellasta työtä että tekis niinkun niinkun neljä viis kuus tuntia ja sitte ois 

palkkatyötuntia. Sellasta mä en oo ikinä ennen kuullu.” (Kokemusasiantuntija 7). 

Suurin osa koki, että päätöksestä ei puhuttu perheen tai muiden henkilöiden kanssa missään 

vaiheessa. Kokemusasiantuntija 1 kertoi hänen perheensä jäsenillä olevan epäilyksiä siitä, kuinka 

hän pärjäisi työelämässä vakituisesti, vaikka hän itse koki olevansa täysin työkykyinen. Perheen 

epäilykset liittyivät hänen mukaansa nimenomaan hänen kehitysvammaisuuteensa. Nämä 

viittaisivat siihen, että keskusteluja työkyvystä läheisten kanssa ei juurikaan käydä tai niitä ei käydä 

tarpeeksi, vaikka työn tekemiselle on mahdollisuuksia myöhemmin elämässä. Yhteiskunnan 

asenteet voivat esiintyä myös henkilön oman perheen sisällä Katsuin300 kuvaaman huonon kehän 

tavoin, kun odotukset kehitysvammaisen henkilön osallisuuden mahdollisuuksista ovat matalalla. 

Erityisesti kaksi esimerkkiä kielivät järjestelmän rajoittavista ominaisuuksista, jotka eivät palvele 

kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta. Tukijärjestelmä voi tuntua hyvinkin 

rajoittavalta ja myös ahdistavalta erityisesti sillon, kun eläkettä ei myönnetä. Kokemusasiantuntijat 

2 ja 6 olivat molemmat tilanteessa, jossa heidän työhistoriaansa on luettu onnistuneena 

työllistymisenä. Vaihtoehtojen puute onkin molempien kokemusasiantuntijoiden keskeinen 

ongelma, töitä on pakko hakea vaikka henkilökohtainen tilanne on muuttunut. 

 

”Tulot oli nii isot, että piti päättää, että onks palkkatyöt vai eläke. Ja eläke oli sen verran pienempi 

[kuin palkka että siitä kannatti luopua]. Ja nyt vähä kadun että annoin eläkkeen pois. Ei ollu sitä 

vaihtoehtoo sillon että ois voinu laittaa lepäämään” (Kokemusasiantuntija 2). 

 

 
300 Katsui 2005. 
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Negatiivisin kokemus työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta oli selkeästi kokemusasiantuntija 6.  

Kysyttäessä, miltä päätös tuntui, hän kertoi päätöksen tuntuneen vaikealta. Syyn hakemiselle hän 

kertoi syyksi seuraavan:  ”Mä en pysty enää tekemään kokopäivätöitä. (…)  mulle on vaikee siellä, 

en ymmärrä mulle mitään mitä (…) Ohjeita pitää monta kertaa, joskus ei ymmärrä (…). Joskus 

menen ihan lukkoon siellä ja (…)” 

Kokemusasiantuntija 6 oli hakenut päätöstä, ja työkyvyttömyyttä puolsi lääkäri. Jatkokysymyksissä 

työvalmentajalta minkä vuoksi kielteinen päätös oli tullut, syyksi oli KELA:lta annettu 

sairauspäivärahahakemuksen puuttuminen ennen työkyvyttömyyseläkehakemuksen tekemistä, 

vaikka kokemusasiantuntija 6 on vammaispalvelujen piirissä. Tämä kielii järjestelmän 

joustamattomuudesta, jota myös Kyröläinen 301 arvostelee raportissaan. Palvelunhakijan on vaikeaa 

olla aina oikean palvelun piirissä ja palvelut eivät välttämättä keskustele toisilleen tarpeeksi 

tehokkaasti.  

 

Mari Hakola vahvistaa nähneensä useampia samankaltaisia tapauksia: ”Tiedän tapauksia että se on 

ollut sitten vaikeaa kuitenkin sitten se työllistyminen sillä tavalla, että olis pystyny täysin sillä 

työansioilla itsensä elättää. Ja on tullut sitten työttömyys, että on ollu määräaikaisia työsuhteita ja 

aina tätä työttömyysjaksoja välillä ja sitten on tullu itellä aikuisena se halu saada -- se 

työkyvyttömyyseläke ja sit se onkin ollu huomattavasti vaikeempi se prosessi, kun on ollu jo takana 

jonkunlaista työhistoriaa ja jotain jonkunlaisia työsuhteita ja paikka. Vaikka sitä samaa 

työhistoriaa voi lukee niin että se tavallaan ei ole se työllistyminen täysin onnistunu että on niitä 

työttömyysjaksoja, ja työsuhteet ovat ollu palkkatuettuja tai jollain muulla tavalla tuettuja 

työkokeiluja. Mutta eläkepuolella he ovat lukeneet sitä samaa työhistoriaa, että on työkykyinen, 

koska se selkeesti on aina välillä ollut työssä.” (Mari Hakola). 

Työosuusrahan vähäisestä määrästä puhuivat sekä kokemusasiantuntija 8 ja 4. Kokemusasiantuntija 

4 tiivisti työosuusrahan seuraavanlaisesti: ”Se työosuusraha mikä saadaan on niin pientä, että sillä 

ei saa pal mitää.” Kysyttäessä, riittävätkö rahat hänen tapauksessaan kokemusasiantuntija 4 jatkaa: 

”Sanotaanko niin että se ei kaikille riitä se raha.”  

 

6.2.3 Itsemääräämisoikeuden toteutuminen  

 

Itsemääräämisoikeuden käytännössä kehitysvammaisten henkilöiden elämässä heijastaa vahvasti 

 
301 Kyröläinen, 34. 
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organisaatioiden ja instituutioiden välistä aukkoa. Kehitysvammaiset henkilöt, kuten toki muutkin 

vammaiset henkilöt, organisaatioiden palveluiden käyttäjinä ovat erityisen herkkiä rakenteellisille 

esteille, koska rakenteelliset esteet ruokkivat ennakkoluuloja302  

 

Useimmat kokemusasiantuntijat kertoivat tulleensa ainakin joskus kuulluiksi työelämäänsä 

liittyvissä päätöksissä, mutta vaihtelua haastatteluissa oli melko runsaasti siitä, kuinka tyytyväisiä 

kokemusasiantuntijat olivat omaan tilanteeseensa. Tyytyväisyys oli riippuvaista esimerkiksi 

annetun tuen määrästä ja henkilöiden työkyvyttömyyseläkepäätöksen ajankohdasta riippuen, 

samaan tapaan kuin Hakalan303 tutkimuksessa. Aineistosta on havaittavissa joitakin esimerkkejä 

myös itsemääräämisoikeuden puutteellisesta toteutumisesta. On mahdollista, että osassa tapauksissa 

ei-vammaisten henkilöiden negatiivinen asenne on vaikuttanut heidän mahdollisuuksiinsa päästä 

työelämään. Tämä näyttäisi sopivan edelleen Katsuin304 noidankehäteorian pitävyyttä myös Suomen 

kohdalla. 

 

Toiset kokemukset heijastuivat lähinnä henkilökohtaisella tasolla, kuten annetun informaation puute 

ja sen johtaminen ulkopuolisuuden tunteeseen, josta myös Teittinen (2015) keskusteli työelämän 

ongelmakohdista kertovassa artikkelissaan. Kokemusasiantuntija 1 kertoi saaneensa puutteellista 

tietoa töiden hakemisesta avotyön ulkopuolella, vaikka hänellä oli saamiensa palveluiden myötä 

mahdollisuus työhönohjaukseen.  

”Aika vähä on keskusteltu, että mä oon koittanu tietenki kysellä. Mut meillä on tuolla toi työohjaaja, 

jonka pitäs meitä laittaa tonne avotöihin. Ja ollaan me vähä koittaa keskustella ja olinhan mä vähä 

aikaa kokeilemassa tuolla vanhainkodissa, mut mä koin että se ei ollu mun semmonen juttu. Et tota 

nii ei mulle oo paljon kerrottu tuosta työelämästä että aika vähälle on jääny tieto.” 

(Kokemusasiantuntija 1). 

Hän kertoi keskustelleensa toisten avotyössä työskentelevien työkavereidensa kanssa näistä asioista 

ja koki, että hänen omat tuntemuksensa saivat vahvistusta puhuttuaan asiasta ystävilleen. 

Puutteellinen ohjaus voi johtua monista seikoista, kuten resurssien puutteesta305. Informaation 

puutetta oli myös työpaikolla, kokemusasiantuntija 3 kertoi olleensa pitkässä määräaikaisessa 

työsuhteessa, mutta vaikka hän oli useita kertoja pyytänyt sopimuksen muuttamista vakituiseksi, oli 

hän joutunut jättämään työpaikkansa. Hän kuitenkin työskentelee tällä hetkellä palkkatuella ja on 

 
302 Katsui 2005; Katsui 2020a. 
303 Hakala 2017. 
304 Katsui 2005; Katsui 2020a. 
305 Hakala ym 2019. 
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erittäin tyytyväinen saamaansa apuun järjestötoiminnan kautta. Aiemmassa tutkimuksessa on 

selvinnyt myös palveluiden yhdistäminen ja se, kuinka palvelut ja työnantajat keskustelevat 

toistensa kanssa306, ja kokemusasiantuntijoiden kertomuksista päätellen informaation kulkeminen 

rajoittaa heidän vapauttaan päättää työelämäänsä vaikuttavia asioita itsenäisesti tai tuetusti. 

 

Kokemukset ja myös muistot työkyvyttömyyseläkepäätöksestä vaihtelivat myös. Osa 

kokemusasiantuntijoista ei ollut varma, milloin eläkepäätös oli tehty, tai minkä tuen kautta he saivat 

rahaa. Tämänkin kokemuksen voi liittää noidankehään, sillä henkilön ei välttämättä oleteta olevan 

kiinnostunut saamistaan tuista tai jopa ajatellaan olevan kykenemätön ymmärtämään asia. 

Kokemusasiantuntija 2 ja 8 olivat ainoat, jotka muistivat, milloin työeläkepäätös oli tehty 

tarkalleen, mutta vain kokemusasiantuntija 2 oli ollut itse tekemässä omaa hakemustaan aktiivisesti 

ja silloin pystynyt vaikuttamaan omaan tilanteeseensa. Hän oli tuolloin erittäin tyytyväinen ja 

helpottunut saamaansa päätökseen työkyvyttömyyseläkkeestä, mutta oli myöhemmin palkkatöihin 

päästessään joutunut luopumaan päätöksestä.   

 

Henkilöt, jotka olivat saaneet päätöksen aiemmin, kuten kokemusasiantuntija 6,7,8, olivat melko 

eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden, sillä 6 ja 7 olivat saaneet työvalmennusta, kun taas 

kokemusasiantuntija 8 oli saanut huomattavasti vähemmän tukea elämänsä aikana. Nämä 

eriarvoisuudet juontuivat alueiden välisistä eroista. 

 

Kokemusasiantuntija 2 toi esille kehitysvammaisten henkilöiden eriarvoisen aseman eri puolilla 

Suomea, hän kertoi ystäviensä kokemusten poikkeavan omistaan ja hän piti epäoikeudenmukaisena 

sitä, että kaikki eivät ole työnhaussa ja kokemuksissaan työkyvyttömyyseläkkeestä yhdenvertaisia 

asunpaikkansa johdosta.  

 

7. Pohdinta ja päätelmät 

 

 

Muutos on hidasta. Muutoksen hitaus onkin yksi Northin teorian pääteeseistä. Formaalit instituutiot 

muuttuvat ja voivat muuttua nopeastikin, mutta informaalit instituutiot muuttuvat hitaasti, sillä ne 

perustuvat ihmisten opittuihin käytäntöihin 307. Tämä on nähtävissä jo esimerkiksi laitoshoidon 

 
306 Ibid; Kyröläinen. 
307 North. 
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purkamiseen liittyvissä kysymyksissä308, asiakirjalähteissä sekä haastatteluissa. Useat 

hallitusohjelmat 2000-luvun puolella ovat ottaneet mukaan vammaisten henkilöiden 

yhdenvertaisuuden edistämisen monilla eri yhteiskunnan osa-alueilla aina perusoikeuksista, 

palvelujen saatavuuteen ja työelämään 309. Vaikka organisaatiot ohjaavat instituutioita ja instituutiot 

organisaatioita, kaikki muutokset eivät kulje käsi kädessä310. Osa organisaatioista on 

progressiivisempia toimissaan, mikä saattaa ohjata lakimuutoksia omalta osaltaan suuntaan, jossa 

itsemääräämisoikeus kirjataan lakiin tarkemmin. Toiset organisaatiot eivät lakimuutostenkaan 

jälkeen ole täysin valmis toteuttamaan sitä, mikä on aiemmin ollut selviö muutosta ajavalle 

organisaatiolle jo vuosia. Tästä esimerkkinä muun muassa Friedman311, jossa kehitysvammaisten 

henkilöiden palvelutalojen nimien muutos oli hidasta lakimuutoksesta riippumatta. Tällaiset 

eriaikaiset sopeutumisajat suunniteltuihin ja jo tehtyihin muutoksiin nähden todennäköisesti omalta 

osaltaan syventävät aukkoa sääntöjen ja käytäntöjen välissä.  

Muutokset työelämässä ja -politiikassa kuvastavat hyvin myös hitaan muutoksen pelikenttää. 

Työelämä on olennainen osa yhteiskuntaamme ja niin vakiintunut käytännöiltään, että siihen 

liittyvät käsitykset normaalista ovat niin vakiintuneita, että perustamme normaaliuden mittaa usein 

työkyvylle ja panokselle, kuten Vehmas 312teoksessaan kuvailee. Palkkatyö on niin suuri osa 

yhteiskuntaamme, että kansalainen yhteiskunnallinen osallistuminen tapahtuu pitkälti palkkatyön 

kautta313. Myös vammaisten henkilöiden kansalaisoikeuksia on katsottu työelämän toteutumisen ja 

työkyvyttömyyden kautta314. Muutoksia työhön, työviikkoon ja -päiviin on ehdotettu useista 

 
308 Tuokkola & Katsui. 
309 Valtioneuvoston kanslia (2003). ’Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelma 24.6.2003’, Valtioneuvoston 

julkaisu. Saatavilla osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/369117/hallitusohjelma-

vanhanen.pdf/da627124-c0ee-4015-9642-197b11013c02/hallitusohjelma-vanhanen.pdf. [Haettu 1.1.2022]. 17-18. ; 

Valtioneuvoston kanslia (2007). ’Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma’, Valtioneuvoston julkaisuja. 

Helsinki: Edita Prima Oy. Saatavilla osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-

vanhanen-II/2a27514c-b939-4bb6-9167-ce886c358dff/hallitusohjelma-vanhanen-II.pdf. [Haettu 1.1.2022]. 14, 54.; 

Valtioneuvoston Kanslia (2015). ’Ratkaisujen Suomi: Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 

29.5.2015’, Hallituksen julkaisusarja, 10. Saatavilla osoitteesta: 

https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf. [Haettu 

1.1.2022]. 7, 22.; Valtioneuvosto (2019a). ’3.5. Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi.’ 

Valtioneuvosto. Osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/luottamuksen-ja-tasa-arvoisten-

tyomarkkinoiden-suomi.[Haettu 1.1.2021]. ;Valtioneuvosto (2019b). ’3.6. Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja 

mukaan ottava Suomi’,. Valtioneuvosto. Saatavilla osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/marinin-

hallitus/hallitusohjelma/luottamuksen-ja-tasa-arvoisten-tyomarkkinoiden-suomi. [Haettu 1.1.2022]. 
310North 
311Friedman 
312Vehmas 2005, 129. 
313 Tarvainen, M. (2012). ’Production, Reproduction and Citizenship. Key Discourses of Social policy in the Turn of the 

20th Century.  Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations of Eastern Finland.  
314 Leppälä 2014. 

https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/369117/hallitusohjelma-vanhanen.pdf/da627124-c0ee-4015-9642-197b11013c02/hallitusohjelma-vanhanen.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/369117/hallitusohjelma-vanhanen.pdf/da627124-c0ee-4015-9642-197b11013c02/hallitusohjelma-vanhanen.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-II/2a27514c-b939-4bb6-9167-ce886c358dff/hallitusohjelma-vanhanen-II.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-II/2a27514c-b939-4bb6-9167-ce886c358dff/hallitusohjelma-vanhanen-II.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/luottamuksen-ja-tasa-arvoisten-tyomarkkinoiden-suomi.%5bHaettu
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/luottamuksen-ja-tasa-arvoisten-tyomarkkinoiden-suomi.%5bHaettu
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/luottamuksen-ja-tasa-arvoisten-tyomarkkinoiden-suomi
https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/luottamuksen-ja-tasa-arvoisten-tyomarkkinoiden-suomi
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syistä315, ja se on herättänyt keskustelua myös mediassa 316. Tavoitteita työllisyysasteen 

nostamiseen onkin etsitty myös osatyökykyisistä, eli iäkkäistä, vammaisista henkilöistä sekä 

maahanmuuttajista. Sipilän hallitus linjasi hallitusohjelmassaan muun muassa osatyökykyisten 

työasteen nostamista esimerkiksi poistaen kannustinloukkuja työkyvyttömyyseläkejärjestelmästä ja 

lisäämällä työhönvalmennusta317. Osatyökykyisten työllisyysasteen nostaminen olikin yksi 

hallitusohjelman kärkihankkeista. Marinin hallitus on taas asettanut työllisyysastetavoitteekseen 75 

% 318, ja hallitusohjelmassa mainitaan suoraan osatyökykyisten, joihin osa vammaisista henkilöistä 

lukeutuu, olevan avainasemassa työllisyystavoitteen saavuttamisessa. Työpäivien ja -viikon 

lyhentäminen voisi kuitenkin avata uusia mahdollisuuksia osatyökykyisille henkilöille tulla 

hyväksytyksi yhteiskuntaan laajemmin. Mikäli lyhyemmät työajat toteutuisivat ja 

normalisoituisivat, tutkielmassa esiin noussut ulkopuolisuuden tunne voisi hälventyä ja 

osatyökykyiset työllistyä entistä paremmin, mikäli olisi yleisesti hyväksyttävämpää olla töissä osa-

aikaisesti. Lyhyemmät työpäivät ja -viikot voisivat mahdollisesti myös auttaa muita yhteiskunnan 

jäseniä, joille työelämässä tasapainottelu aiheuttaa haasteita syystä tai toisesta.  

 

On myös pohtimisen arvoista, mitä tutkielmaan osallistuneiden kokemusasiantuntijoiden 

kokemukset kertovat yleisesti kehitysvammaisten henkilöiden asemasta Suomessa. Kolme 

kahdeksasta kokemusasiantuntijasta olivat työvalmennuksen piirissä. Se on mahdollisuus, jota ei 

tämänhetkisen lainsäädännön aikana hyödynnetä kaikkialla Suomessa. Tämä siitä huolimatta, että 

työvalmennuksen on huomattu olevan varsin toimiva ja kunnalle tuottoisa vaihtoehto319. Kuten 

myös aiemmin mainittu, suomalaiset vammaisjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan aktiivisesti 

poliittiseen päätöksentekoon320. Kokemusasiantuntijat, jotka kuuluivat vammaisjärjestöön, olivat 

huomattavasti tietoisempia yhteiskunnallisista rakenteista, kuin kokemusasiantuntijat, jotka eivät 

olleet mukana järjestötoiminnassa. On epäselvää millaiset mahdollisuudet kehitysvammaisella 

henkilöllä, joka ei kuulu vammaisjärjestöön tai ole työhönvalmennuksen piirissä on vaikuttaa 

omaan asemaansa aktiivisesti, on. 

 
315 ks. Peltola, P. (2021). ’Lyhyemmän työajan kokeilut Suomessa 1996–1999. 6+6 malli oli menestys’, Kalevi Sorsa -

säätiön julkaisuja, 6/2021.; Haraldsson, G., & Kellam, J., (2021). ’Going Public: Iceland’s journey to a shorter working 

week’, Autonomy, 7/2021. 
316 Sandell, M. (2021). ’Lyhyempi työaika lisää hyvinvointia ja motivaatiota, silti siihen suhtaudutaan varauksellisesti’, 

Yle. Saatavilla osoitteesta: https://yle.fi/uutiset/3-11876094. [haettu 1.1.2022].; Gråsten, H. (2021). ’Islannin kokeilulle 

kehuja – Andersson, Marin ja Ohisalo haluavat lyhentää työaikaa’, Iltalehti. Saatavilla osoitteesta: 

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/94dee11d-9209-4943-930c-b3da31459599. [haettu 1.1.2022]. 
317 Valtioneuvosto 2015, 22. 
318 Valtioneuvosto 2019a.  
319 Vesala, Klem ja Ahlstén, 55; Ylipaavalniemi, Pasi (2004). ’Vajaakuntoisten tuettu työllistyminen Helsingissä – 

toiminnasta ja hyödyistä’, Selvityksiä. 4. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. 
320 ks Leppälä 2014. 
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Läheisesti esitettyihin kysymyksiin liittyvät arvot, jotka ohjaavat toimintaamme. Esimerkiksi 

vanhempien asema ja asenne omaan lapseensa, jolla on kehitysvamma, työmarkkinoiden 

ableistisuus. Vanhempien käsityksen oman lapsensa kyvykkyydestä osallistua yhteiskunnan 

toimintaan voi heijastua vahvasti myös kehitysvammaisen henkilön omanarvontunteeseen 321,  

vaikka vanhemman ja lapsen välit olisivatkin lämpimät ja rakastavat. Sisäistetyt olettamukset ovat 

kuitenkin syvään juurtuneita, ja niiden purkaminen on hidasta, kuten muutkin muutokset aiheeseen 

liittyen322. Arvojen muutoksisesta voi kertoa omalta osaltaan myös itsemääräämisoikeuden 

nouseminen oleelliseksi osaksi vammaispolitiikkaa.  

Voi kuitenkin olla ongelmallista, jos kehitysvammaiselta henkilöltä vaaditaan yhä enemmän 

osallistumista päätöksentekoon ilman riittäviä tukitoimia. Sinänsä muutos kohti suurempaa 

osallistumista omaa elämää koskevaan päätöksentekoon antaa henkilölle enemmän vapautta päättää 

asioista, jotka liittyvät hänen omaan elämäänsä. Ilman asianmukaisia tuki- ja ohjaustoimia 

kehitysvammaisen henkilön voi olla vaikeaa tehdä informoituja päätöksiä häntä koskettavista 

tärkeistä asioista. Haastatteluissa tästä aiheesta nousikin jonkin verran esille mielipahaa, kun omien 

päätösten tärkeyttä on korostettu, mutta informaatio ja ohjaus on koettu puutteelliseksi. Jatkuvalla 

tuella olisi tässä yhteydessä suuri merkitys onnistuneen itsemääräämisoikeuden toteutumisen 

kannalta. Vaikka työvalmennuksella on onnistuttu hälventämään esimerkiksi jatkuvan tuen tarpeen 

haasteita323, on huomattavissa esimerkiksi kokemusasiantuntija 6 tapauksessa se, kuinka viestin 

kuljettaminen eri tukitoimien välillä voi olla haastavaa. Poikkeavat tulkinnat henkilön työhistoriasta 

ja tieto tukitoimien hakemisesta voivat luoda myös tarpeettomia jännitteitä palveluidentarjoajien 

välille, jolloin asiakkaan etu voi kärsiä. 

 

Lainsäädännön ja sen seurauksena myös päätöksenteon ja ohjauksen pirstaleisuus tuo omat 

rakenteelliset ongelmansa, kuten esimerkiksi Kyröläinen324  myös esittää. Palveluita on useita 

erilaisia, ja palveluiden järjestäjät eivät kommunikoi keskenään tarpeeksi selkeästi. Jos 

kehitysvammaisella henkilöllä on palkkatyöllistymisjaksoja, työn päättyessä 

työkyvyttömyyseläkettä ja muita tukipalveluita voi olla vaikeaa saada uudelleen käyttöön, mikä 

varmasti myös omalta osaltaan johtaa työkyvyttömyyseläkepäätöksen hyväksymiseen. Asiantuntijat 

 
321 Katsui 2005. 
322 Vehmas, S & Mäkelä, P., 2009. ‘The Ontology of Disability and Impairment: A Discussion of the Natural and Social 

Features.’ teoksessa  Kristiansen, K., Vehmas, S., & Shakespeare, T. (toim.) Arguing about Disability: Philosophical 

Perspectives. London:Routledge. 42-56. 
323 ks. Hakala, 2015. 
324 Kyröläinen 
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haastatteluissa toki kannustivat ottamaan työkyvyttömyyseläkkeen vastaan, sillä päätös voi olla 

toivottu ja hyvin myönteinen. Kuitenkin tulojen menettämisen pelossa palkkatöiden määrän kanssa 

on tasapainoteltava nykyisessä järjestelmässä varovasti. Nämä seikat saattavat siten vaikuttaa myös 

kannustinloukkuihin, joita tällä hetkellä järjestelmässä esiintyy.  

Uusia projekteja työllistymisen helpottamiseksi kuitenkin on aivan hiljattain noussut esille, 

valtionohjauksen kaavailtu Välittäjä Oy:n tarkoituksena on pureutua vaikeasti työllistettävien 

osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen325. Projekti perustuu yritysten tukemiseen 

työllistämisen mahdollistamiseksi. Työnantajaa tukevat toimet yhdistyisivät henkilöasiakkaalle 

kohdistuvaan jatkuvaan tukeen työn saamiseksi ja sen pitämisen avustamiseksi. Toimien 

vaikuttavuutta on vaikea arvioida tässä vaiheessa, mutta ne voidaan nähdä tukemassa inklusiivisia 

instituutioita. On kuitenkin mahdotonta sanoa, millä tavalla käytäntö ja instituutiot kohtaavat 

Välittäjä Oy:n tapauksessa. 

 

Itsemääräämisoikeuden kannalta ongelmallisia rakenteita vielä löytyy ja vaaditaan yhä paljon 

muutoksia, jotta kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus toteutuisi nykyistä paremmin 

työkyvyttömyyseläkejärjestelmässämme. Vaikka uudistukset vaatisivatkin investointeja, on 

kuitenkin arvioitu, että esimerkiksi Välittäjä Oy:n toiminta lisäisi hyvinvointia326.  

Tutkielmassa on pyritty vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen, joista ensimmäinen koskee 

instituutioita, ja miten kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus on huomioitu 

työkyvyttömyyseläkepäätöksiin liittyen. Toinen kysymys koskee kokemuksellisuutta, eli sitä kuinka 

itsemääräämisoikeus toteutuu. Kahdesta käytetystä aineistosta oli mahdollista huomioida 

säännösten ja käytäntöjen ero, vaikka ero onkin pienentynyt. 2010- ja 2020- luvilla tehdyt lait ja 

säädökset sekä suunnitelmat ovat olleet inklusiivisempia. Myös kokemusasiantuntijat huomioivat 

eri ikäisten kehitysvammaisten henkilöiden toisistaan eroavat kokemukset. Tämän lisäksi myös 

alueellisien erojen mahdollisuus huomioitiin kokemusasiantuntijoiden haastatteluissa.  

 

 
325 Riihelä, M., & Lindberg, J. (2021). ’Selvitys osatyökykyisten Suomen mallista johti Välittäjä Oy:n perustamiseen – 

Välityömarkkinoiden tulevaisuus alkaa hahmottua’. Kyvyt käyttöön. 1(2). Saatavilla osoitteesta: 

https://www.vates.fi/media/julkaisut_artikkelit_lehdet-yms/kk_lehdet/kyvyt_k-e4ytt-f6-f6n_1_2021_saavutettava.pdf. 

[haettu 1.1.2022].; Vänni, L, (2021). Valtion uusi ”Välittäjä Oy” työllistää jatkossa vaikeasti työllistyviä. 

Henkilöstöpalveluyritysten liitto. Saatavilla osoitteesta: https://hpl.fi/uutiset/valtion-uusi-valittaja-oy-tyollistaa-jatkossa-

vaikeasti-tyollistyvia-osatyokykyisia/. [haettu 1.1.2022]. 
326 Riihelä & Lindberg. 

https://www.vates.fi/media/julkaisut_artikkelit_lehdet-yms/kk_lehdet/kyvyt_k-e4ytt-f6-f6n_1_2021_saavutettava.pdf
https://hpl.fi/uutiset/valtion-uusi-valittaja-oy-tyollistaa-jatkossa-vaikeasti-tyollistyvia-osatyokykyisia/
https://hpl.fi/uutiset/valtion-uusi-valittaja-oy-tyollistaa-jatkossa-vaikeasti-tyollistyvia-osatyokykyisia/
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Onko itsemääräämisoikeus otettu huomioon suomalaisessa lainsäädäntöprosessissa koskien 

kehitysvammaisten henkilöiden työkykyä ja työllistymistä? 

 

Koska on selvää, että lakimuutokset ja uusi lainsäädäntö huomioi itsemääräämisoikeuden paremmin 

erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen ratifioinnin myötä, onkin 

aiheellisempaa tarkastella kysymystä siltä kannalta, miten itsemääräämisoikeus otetaan huomioon ja 

minkälaisia muutoksia on tapahtunut ajan mittaan. 

 

Kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta on pyritty huomioimaan suomalaisessa 

lainsäädännössä yhä enemmän, mutta on huomioitava, että itsemääräämisoikeuden käsite on 

vaikuttanut aidosti lainsäädäntöön vasta sen oltuna korostuneesti esillä vammaisjärjestöjen ja 

tukijärjestöjen tuotua asiaa esille useiden vuosikymmenien aikana. Vuoden 1970 

komiteamietinnössä, jonka aikana YK:n ihmisoikeusjulistus on ehtinyt vaikuttaa jo parin 

vuosikymmenen ajan ei suoraan mainittu itsemääräämisoikeutta laisinkaan. Vasta vuoden 2015 

lakimuutoksessa ja sitä uudemmassa lainsäädännössä tunnistetaan henkilöiden 

itsemääräämisoikeus.  

 

Kielenkäytön muutokset ovat selviä lainsäädännössä. Kehitysvammaista henkilöä ei tunnisteta 

ainoastaan vain diagnoosin pohjalta vaan hänen yksilöllisyytensä kautta ja mikä voi kertoa 

asennemuutoksesta myös itsemääräämisoikeuden kannalta. Kielenkäytön ja poliittisesti korrektin 

termistön käytön tärkeys on myös huomioitu komitea- ja työryhmämietinnöissä sitä mukaa kun 

muutokset ovat ensin tapahtuneet muualla yhteiskunnassa. Tällainen instituutioiden ja 

organisaatioiden välinen vuorovaikutteisuus onkin yksi instituutioteorian kulmakiviä327, ja 

näyttäytyy erityisesti mietinnöissä ja asiantuntijahaastatteluissa. 

 

Sidosryhmien itsensä kuuleminen ainoastaan asiantuntijaäänten sijaan on saanut huomattavasti 

enemmän sijaa 2010-luvun puolella tehdyissä asiakirjoissa, johtuen oletettavasti erityisesti YK:n 

vammaisten henkilöiden yleissopimuksesta, vaikka ratifiointi tehtiinkin vasta vuonna 2016. 

Yleissopimus oli kuitenkin jo allekirjoitettu, ja sen olemassaolo on todennäköisesti huomioitu jo 

sosiaalihuoltolain uudistuksessa. Suurin kirjo sidosryhmiä on huomioitu vuoden 2018 hallituksen 

esityksessä uudeksi vammaispalvelulaiksi, jossa oli kuultu suomenkielisten järjestöasiantuntijoiden 

lisäksi myös ruotsinkielisiä järjestöjä. On mahdotonta tämän aineiston perusteella arvioida kuinka 

 
327 North; Lamberg, Ojala & Eloranta. 



71 

 

paljon järjestöt tekevät keskenään yhteistyötä, mutta eri vähemmistöryhmien huomioiminen 

vammaispolitiikkaan liittyvässä päätöksenteossa on kuitenkin tärkeää myös YK:n 

vammaisyleissopimuksen periaatteiden kannalta328. 

 

Perusteet laeille ja niiden tarpeellisuudelle eivät juurikaan muuttuneet tarkastelujakson aikana, vaan 

perus- ja ihmisoikeudet olivat päätösten keskiössä. Se, mihin toimiin viitattiin perus- ja 

ihmisoikeuksina kuitenkin, olisikin erinomainen aihe palata myöhemmässä tutkimuksessa. 

Itsemääräämisoikeuden huomioiminen ihmisoikeutena on kuitenkin tullut lainvalmistelussa 

vahvasti esille vasta kun Suomi allekirjoitti ja ratifioi YK:n vammaisyleissopimuksen. 

Kansainvälisten sopimusten suurempaa vaikutusta olisi myös mielenkiintoista tarkastella 

tulevaisuudessa, kun kiinnitetään huomiota suomalaisten instituutioiden kehitykseen vammaisten 

henkilöiden oikeuksien huomioimisessa. 

 

Asiakirja-analyysi itsessään olisi voinut käsittää useampia asiakirjoja, enemmän työkirjamietintöjä 

ja niiden vertailua keskenään. Kuitenkin niiden saaminen on osoittautunut haastavaksi arkistojen 

ollessa suljettuna tai rajoitetussa käytössä. Suurin osa analyysin pohjatyöstä ja kirjoittamisesta 

tapahtui Eduskunnan kirjaston ollessa suljettu koronapandemian vuoksi. Mikäli tutkielma olisi 

perustunut ainoastaan asiakirjojen tutkimiselle, niiden määrän olisi pitänyt olla huomattavasti 

korkeampi. Aikarakenne ja muutokset ajassa tulevat kuitenkin selville tämänhetkisestä 

asiakirjamäärästä.  

Millaisina kehitysvammaiset henkilöt kokevat työttömyyseläkepäätöksen itsemääräämisoikeutensa 

kannalta?  

 

Kokemusasiantuntijoiden haastatteluissa nousi esille erityisesti ulkopuolisuuden tunne. Vahvimmin 

tasa-arvon puute ja ulkopuolelle sulkeminen tuli esille kokemusasiantuntijoiden haastatteluissa. 

Vaikka selkeää tyytyväisyyttä omaan henkilökohtaiseen tilanteeseen oli suurimmassa osassa 

haastatteluja, toisten kehitysvammaisten henkilöiden työelämään liittyvien mahdollisuuksien 

pohtiminen nousi esille. Tämä oli erityisen mielenkiintoista, koska kehitysvammaisten henkilöiden 

yhteiskunnallista asemaa kokemusasiantuntijoiden sanoittamana on noussut vasta hiljattain esille 

kirjallisuudessa, joten vertailukohtia on vähän. Kokemusasiantuntijoiden haastatteluissa nousi myös 

vahvasti esille vaihtoehtojen puute, ja tämä onkin erityisen tärkeää. Eri ikäisillä 

kokemusasiantuntijoilla oli kuitenkin hyvin erilaisia päätöksiä ja kokemuksia oman 

 
328 Suomen YK-liitto. 
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itsemääräämisoikeutensa osalta. Nuoremmat kokemusasiantuntijat olivat erityisesti 

järjestötoiminnan kautta huomattavasti kriittisempiä nykyisiä rakenteita kohtaan ja vertasivat omaa 

tilannettaan muihin enemmän kuin aiemmin päätöksensä saaneet. Poikkeuksen tässä teki erityisesti 

kokemusasiantuntija 8, jonka päätös oli tehty 80-luvulla. 

 

Vaikka lainsäädäntöön on kirjattu pyrkimys kehitysvammaisten henkilöiden työllistämisestä ja 

integraatiosta, on kuitenkin huomattavissa, miten lainsäädännön luomat rajoitteet vähentävät 

valinnanvapautta. Vaikka itsemääräämisoikeutta pyritään jatkuvasti huomioimaan enemmän, on 

uudistukselle selvästi tarvetta, sillä itsemääräämisoikeus ei täysin toteudu puutteellisen 

valinnanvapauden vuoksi. Kyröläinen329 huomioikin useita ongelmakohtia raportissaan, kuten 

jatkuvan tuen tarpeen sekä työkyvyttömyyseläkkeen ja palkkatulojen yhteensovittamisen. 

Kyröläinen330 korostaa tarvetta uudistaa rakenteita myös avotyön saralla, mikä nousi esille myös 

haastatteluissa. Nykyinenkin lainsäädäntö kuitenkin sallii jo jonkin verran ratkaisuja, ja erityisesti 

työvalmennuksen piirissä olevat kokemusasiantuntijat kokivat saaneensa tukea ja apua 

navigoidessaan työkyvyttömyyseläkepäätöksen sallimien rajoitusten ja työelämän välillä. Myös 

järjestötoiminnan kautta on koettu avun ja tuen olevan jatkuvaa.  

 

Kuten Kyröläinen331, minäkin pitäisin järkevänä purkaa rakenteellisia esteitä 

työkyvyttömyyseläkejärjestelmässä, mutta kiinnittäisin erityisesti huomiota itsemääräämisoikeuden 

toteutumiseen. Tähän voitaisiin pyrkiä jatkuvan tuen ja työhönvalmennuksen kautta, jossa 

selvitettäisiin henkilön motivaatio työlle, ja mahdollisuudet järjestää hänelle sopivaa palkkatyötä. 

Myös niiden kehitysvammaisten henkilöiden oikeudet on huomioitava, jotka eivät halua olla 

työelämässä mukana. Järjestelmän yhdenvertaisuuden kannalta voisi olla kannattavaa tehostaa 

työvalmennusta koko maassa, jotta eri puolilla Suomea asuvat kehitysvammaiset henkilöt eivät olisi 

keskenään eriarvoisessa asemassa. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota myös Vesala, Klem ja 

Ahlstén332. Välittäjä Oy voi olla osa tätä ratkaisua, mutta myös järjestelmällinen kommunikaatio eri 

organisaatioiden välillä on ensiarvoista. Vuoden 2022 maakuntavaalit näyttävät, millä tavalla asiaa 

lähdetään ratkaisemaan maakunnissa. Tuleva SOTE-uudistus vaikuttaa varmasti myös omalta 

osaltaan asiaan. 

 

 
329 Kyröläinen. 
330 Ibid, 55. 
331 Ibid. 
332 Vesala, Klem ja Ahlstén, 55. 
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Tulevaisuuden tutkimuksen mahdollisuuksia jatkaa tästä lähtökohdasta olisi esimerkiksi ottaa 

mukaan muita vammaisryhmiä, jotka saavat työkyvyttömyyseläkepäätöksen automaattisesti, kuten 

näkövammaiset henkilöt tai henkilöt, joilta puuttuu raajoja. Myös muutenkin esillä ollut, mutta nyt 

erityisesti koronakriisin takia uutta puhtia saanut digitalisaatio ja digi divide eli digikuilu 

huomioidaan kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen mahdollisena esteenä. Aineistona olisi 

mielenkiintoista nähdä esimerkiksi Me Itse ry:n, muiden vammaisjärjestöjen ja Vammaisfoorumin 

lausuntoja, ja niistä ilmeneviä ongelmakohtia, jotka vammaiset henkilöt ovat nostaneet esille. Olisi 

myös toivottavaa, että tulevaisuuden hyvinvointivaltiota koskevissa tutkimuksissa huomioitaisiin 

vähemmistöryhmiin kohdistuvia toimia yhä enemmän. 
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Liitteet 
 

 

Liite A:  

 

Suostumuskysymykset ja haastattelurunko kokemusasiantuntijoille 

 

Eli minä kerron nyt hieman lisää tästä, miten haastattelu tulee toimimaan. Käytän tätä 

haastattelua ja äänitystä omaan maisterin tutkielmaani kehitysvammaisten 

itsemääräämisoikeudesta työkyvyttömyyseläkkeisiin ja työelämään liittyvissä asioissa. 

Haastattelu äänitetään ja pyydän siihen kohta lupaa. Jos saan sinulta luvan, käytän myös 

haastattelua tieteelliseen artikkeliin ja mahdollisesti tulevaa väitöskirjaani varten. En käytä 

ja julkaise koskaan nimeäsi, tai muita henkilötietojasi. Sinun on mahdollista ottaa minuun 

tai ohjaajiini yhteyttä milloin tahansa liittyen haastatteluusi. Jos haluat että haastatteluasi ei 

käytetä voit tästä päivästä vielä viikon ajan kertoa minulle, että haastattelua ei saa käyttää, 

eli ensi viikon tiistaihin asti voit muuttaa mielesi. Jos haluat, voin lähettää sinulle ne 

kohdat haastattelusta, joita käytän ja kerron miten se tapahtuu. Haluatko että tehdään näin? 

Voit missä tahansa vaiheessa sanoa, että et halua tai osaa vastata johonkin kysymykseen.  

 

Aloitan nyt äänittämisen, onko se ok? 

 

  

1) Hyväksyt, että sinua haastatellaan tutkielman aiheesta.  

2) Olet tietoinen siitä, että voit peruuttaa suostumuksesi haastattelun käyttämiseen viikon sisällä 

haastattelusta. 

3) Ymmärrät että sinulla on oikeus saada tietää mitä haastattelun osia tutkimuksessa käytetään ja 

osat lähetetään minulle halutessani tarkastettavaksi.  

4) Ymmärrät, että Lotta-Kaisa Mustosella on oikeus käyttää haastatteluista saamaansa tietoa myös 

tieteelliseen artikkeliin ja mahdollisesti väitöskirjaansa, ellet erityisesti kiellä häntä tekemästä 

sitä. 

5) Ymmärrät, että kerätty tieto käsitellään huolellisesti, eikä nimeäsi tulla käyttämään missään 

julkisessa yhteydessä, liittyen tutkimuksen sisältöön, maisterintutkielman esittämiseen tai 

julkaisuun 

6) Olen tietoinen, että voin olla yhteydessä haastattelijaan tai hänen ohjaajaansa koskien 

tutkimusprosessiin liittyvistä asioista. 

7) Näillä perustein, annan suostumukseni tutkimukseen osallistumisesta. 

 

 

Lämmittelykysymykset: 

Kertoisitko minulle mitä harrastat?  Asutko yksin tai vaikka yksin tuetusti? 

 

1) Oletko saanut (työkyvyttömyys)eläkepäätöksen? Milloin sait sen? 

2) Halusitko (työkyvyttömyys)eläkkeen vai halusitko tehdä töitä? (Oliko vaihtoehtoa?) 

a) Miksi ajattelit niin? 

b) Mikä olisi sinun unelmatyösi? 

c) Luuletko, että pystyisit tekemään sitä työtä palkkaa vastaan? 

 

1) Miten työkyvyttömyyseläkkeen päätös tehtiin?  

a) Kenen kanssa päätös on tehty?  
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b) Millä tavalla?  

c) Miten keskustelut järjestettiin? 

d) Luuletko, että sinua kuunneltiin? Millä tavalla? 

e) Keskusteltiinko sinun kanssa yksin vai perheen kanssa? Jos perheen kanssa, miltä 

se tuntui?  

 

2) Miltä se tuntui, kun sait työkyvyttömyyseläkepäätöksen? 

a) keskustellaan tuntemuksista: tuntuiko se pahalta? Miksi? Tyytyväinen päätökseen? 

Miksi? Koetko olevasi työkykyinen itse? 

b) onko perheesi tyytyväinen päätökseen? 

c) mihin käytät rahaa?  

d) mihin raha ei riitä?  

 

3)  Teetkö kuitenkin töitä (onko tässä “työ” päivätoiminta tai kuntouttava työtoiminta, 

eikö niin?) samalla vaikka sinulla on työkyvyttömyyseläkepäätös? / Haluaisitko tehdä 

töitä? Miksi? 

 

4)  Jos tekee töitä: haluaisitko tehdä enemmän / vähemmän töitä. Miksi? 

 

 

5)  Kuulut Me Itse ry järjestöön. Voisitko kertoa siitä (rooli ja merkitys elämässä, ehkä se 

auttoi palvelujen je etuuksien hakemuksesa, ja saada kavereita)?/ Kuulutko johonkin 

kehitysvammaisten järjestöön tai kerhoon? Auttaako kerho saamaan palveluja, etuuksia 

tai kavereita? 

 

6)  Onko sinulla ystäviä, jonka kanssa olet vertaillut omaa kokemustasi eläkepäätöksestä 

(ja heidän tuntemuksistaan)? Eroja tai samankaltaisuuksia?  

 

7)  Onko sinulla vielä jotain lisättävää tähän, jota haluaisit vielä sanoa? 
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Liite B: Suostumuskysymykset ja haastattelurunko asiantuntijoille 

 

 

Aloitan nyt äänittämisen, käykö se?  

  

1. Hyväksyt, että sinua haastatellaan tutkielman aiheesta.  

2. Olet tietoinen siitä, että voit peruuttaa suostumuksesi haastattelun käyttämiseen viikon 

sisällä haastattelusta. 

3. Ymmärrät että sinulla on oikeus saada tietää mitä haastattelun osia tutkimuksessa käytetään 

ja osat lähetetään minulle halutessani tarkastettavaksi.  

4. Ymmärrät, että Lotta-Kaisa Mustosella on oikeus käyttää haastatteluista saamaansa tietoa 

myös tieteelliseen artikkeliin ja mahdollisesti väitöskirjaansa, ellet erityisesti kiellä häntä 

tekemästä sitä. 

5. Ymmärrät, että kerätty tieto käsitellään huolellisesti, eikä nimeäsi tulla käyttämään missään 

julkisessa yhteydessä, liittyen tutkimuksen sisältöön, maisterintutkielman esittämiseen tai 

julkaisuun 

6. Olen tietoinen, että voin olla yhteydessä haastattelijaan tai hänen ohjaajaansa koskien 

tutkimusprosessiin liittyvistä asioista. 

7. Näillä perustein, annan suostumukseni tutkimukseen osallistumisesta. 

 

 

1. Kertoisitko vähän työtaustastasi? (tämä ihan siksi että saadaan keskustelu liikkeelle).  

  

2. Miten sinä ja organisaatiosi määrittelette kehitysvammaisuuden? 

 

3. Millaiset työllistymismahdollisuudet kehitysvammaisilla on Suomessa? 

  

4.  Noudattaako Suomen linja mielestäsi YK:n vammaissopimuksessa tärkeäksi nostettuja 

linjauksia? Miten kyllä, miten ei? 

 

5. Olen lukenut, että monella kehitysvammaisilla ihmisillä on työkyvyttömyyseläkkeen päätös 

tehty nuorena.  

 

a)  onko heillä itsellään sananvaltaa päätöksissä työkykyä tarkastellessa? 

(itsemääräämisoikeus?) 

b)  Miten tämä vaikuttaa kehitysvammaisille ihmisille (esim. itsetuntoon ja heidän rooliinsa 

yhteiskunnassa)?  

c) kuinka onnistunut työeläkejärjestelmä on siinä mielessä, että siinä huomioidaan erilainen 

kehitysvammojen kirjo? Kuinka turvaa luovaksi arvioisit sitä kehitysvammaiselle? 

  

6.  Millaisia (suuria) rakenteellisia muutoksia on tapahtunut viime vuosina Suomessa ja miten 

ne ovat vaikuttaneet kehitysvammaisten asemaan Suomessa? Kerro mielestäsi ne, jotka ovat 

vaikuttaneet eniten nykyisten olosuhteiden syntyyn. 

  

7. Millaisia muutoksia on odotettavissa SOTE uudistuksen ja Vammaispalvelulain uudistuksen 

myötä? 

 

8. Missä voidaan vielä parantaa? Ja miten voidaan parantaa sitä?  

 

a)  lainsäädäntö 
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b)  käytäntö 

 

9.  Vapaat sanat. Mitä muuta olisi hyvä tietää, kun kirjoitan graduani kehitysvammaisten 

ihmisten työllisyydestä ja eläkepäätöksestä?  

  

Kiitos paljon.  

- Kysy, jos voisit ottaa yhteyttä häneen, jos jotakin jää epäselväksi tai tulee lisäkysymyksiä 

jälkikäteen? 

- Kysy, kuka muu voisi olla hyvä haastateltava tässä asiassa?  

 


