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Abstract 

This study analyses citizenship and governmentality concerning persons with 

learning disabilities. It contributes to academic debates in disability studies and 

educational sociology by analysing the educational and societal positioning of 

persons with learning disabilities. In addition, the study participates in social pol-

icy research debates concerning social services for and living conditions of per-

sons with learning disabilities. The dissertation consists of four academic articles 

and a summary. 

The articles analyse Finnish national and international disability and education 

policy from the early 1990s to the end of the 2010s as well as everyday education 

practices of the vocational programme called “Preparatory education and training 

for work and independent living” (the training programme) at a vocational special 

education institution. The summary discusses and scrutinizes the themes and find-

ings of the articles in their historical context. The research data consists of (1) 

national and international policy documents, (2) interviews conducted with nine 

experts in vocational special needs education, and (3) ethnographic fieldnotes and 

interviews from fieldwork conducted in a vocational special education institution 

during the school year in 2015–2016. 

The concept of governmentality and theory on the relation between normalcy 

and disability form the theoretical framework for this study. Utilizing these theo-

retical perspectives, the analysis focuses on various technologies and rationalities 

by which persons with learning disabilities are governed as citizens. 

The analysis of disability and education policies shows that since the 1990s the 

main objective of these policies has been to improve the socio-economic situation 

of people with learning disabilities and their opportunities to participate in society. 

In line with these policy objectives, in the last few decades persons with learning 

disabilities have had more opportunities for social participation, especially in ed-

ucation. Since the late 1990s, persons with learning disabilities have had the right 

to participate in both basic and post-compulsory education within the general ed-

ucation system. This however intersects with neo-liberal rationalization becoming 

mainstream in political reasoning. The neoliberal reasoning of self-sufficiency 

and economic independence has altered the legitimization of social and educa-

tional provision for persons with learning disabilities. 



 

Analysis of the interviews with vocational special needs education experts and 

the ethnographic data from the training programme shows how segregated educa-

tional arrangements are legitimized and how persons with learning disabilities are 

governed within these arrangements. The training programme does not lead to 

vocational qualifications. Instead, its societal function is to guarantee students 

who are not seen as able to cope with vocational education an opportunity to par-

ticipate in post-compulsory education. Therefore, the training programme is legit-

imized though its societal function; participation in it is considered as societal 

participation per se. In contrast to this view, the analysis of the content of the 

programme makes visible how the students are actually guided to social services 

and trained to live as self-sufficiently as possible within these settings. 

By historizing both the expansion of educational options for persons with 

learning disabilities and the mainstreaming of neoliberal reasoning in disability 

and education policy, the study shows how disability and education services have 

been separated during the last decades. This separation has depoliticized the con-

nection between social services and education. Through depoliticization, the edu-

cational objectives and practices of the training programme are defined as an ed-

ucational matter, and therefore, as both unquestionable and reasonable. It is argued 

that this change has affected the societal positioning of persons with learning dis-

abilities as deserving poor citizens since the 1990s. 

 
Keywords: vocational education and training, vocational special educa-

tion institution, disability policy, education policy, learning disability, 

disability, governmentality, citizenship 
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Tiivistelmä 

Tämä väitöskirja analysoi kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallintaa ja 

kansalaisuutta. Tutkimuksessa liikutaan vammaistutkimuksellisissa ja koulutus-

sosiologisissa keskusteluissa, jotka koskevat kehitys- ja vaikeavammaisten henki-

löiden koulutusta ja yhteiskunnallista asemaa. Lisäksi tutkimus osallistuu niihin 

yhteiskuntapolitiikan tutkimuksen keskusteluihin, jotka käsittelevät kehitys- ja 

vaikeavammaisten henkilöiden toimeentuloa ja palveluita. Tutkimus koostuu nel-

jästä tieteellisestä artikkelista ja yhteenvedosta. 

Tutkimuksen artikkeleissa analysoidaan kansallista ja kansainvälistä vammais- 

ja koulutuspolitiikkaa 1990-luvulta 2010-luvun lopulle sekä kehitys- ja vaikea-

vammaisille opiskelijoille suunnatun työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan 

koulutuksen (TELMA) arkea ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Yhteenve-

dossa artikkelien teemoja ja tuloksia tarkastellaan niiden historiallisessa konteks-

tissa. Tutkimuksessa hyödynnetään kolmea aineistokokonaisuutta: (1) kansallisia 

ja kansainvälisiä vammais- ja koulutuspoliittisia asiakirjoja, (2) ammatillisen eri-

tyisopetuksen asiantuntijoiden haastatteluita sekä (3) ammatillisessa erityisoppi-

laitoksessa tehtyyn etnografiseen kenttätyöhön perustuvaa aineistoa.  

Analyyttis-teoreettisen viitekehyksen muodostavat kriittisen vammaistutki-

muksen teoretisoinnit vammaisuuden ja normaaliuden suhteesta sekä hallinnan 

analytiikan ja hallinnallisuuden tematiikan käsitteellistykset vallan harjoittamisen 

käytännöistä.  Eri hallinnan tasoilla liikkuvassa analyysissä katse on moninaisissa 

hallinnan tekniikoissa ja järkeistämisen tavoissa, joissa kehitys- ja vaikeavam-

maisten henkilöiden kansalaisasemaa muodostetaan. 

Kansallisessa ja kansainvälisessä vammais- ja koulutuspolitiikassa on 1990-

luvulta 2010-luvun loppuun asti ollut tavoitteena vammaisten henkilöiden yhteis-

kunnallisen aseman parantaminen. Tätä ajanjaksoa on määrittänyt kehitys- ja vai-

keavammaisten henkilöiden hallinta yhteiskunnallisen integraation ja osallisuu-

den nimissä. Poliittisten asiakirjojen analyysin keskeinen tulos on, että samalla, 

kun kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutukselliset oikeudet ja mah-

dollisuudet ovat 1990-luvulta lähtien laajentuneet, on vammais- ja koulutuspoli-

tiikassa voimistunut yksilökeskeinen uusliberaali järkeistäminen. Tällaiseen jär-

keistämiseen nojaavan politiikan lähtökohta on, että jokaisen kansalaisen tulee 

vaalia omatoimisuutta ja taloudellista itsenäisyyttä ja mitä lähempänä yksilö on 

tällaista ihannetta, sitä paremmin hänen yhteiskunnallinen osallisuutensa toteutuu. 



 

Vammais- ja koulutuspolitiikan yksilöllistyminen on puolestaan muuttanut tapaa, 

jolla kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille suunnatut palvelut ja erilliset kou-

lutusohjelmat legitimoidaan. 

Ammatillisen eritysopetuksen asiantuntijoiden haastatteluiden sekä ammatilli-

sen erityisoppilaitoksen arjen analyysit tekevät näkyväksi erillisjärjestelyiden ja -

tavoitteiden legitimointia sekä koulutuksen käytäntöjä. Kehitys- ja vaikeavam-

maisille opiskelijoille suunnattu ei-tutkintoon johtava työhön ja itsenäiseen elä-

mään valmentava koulutus (TELMA) toimii yksilöllistyneen politiikan hallinnan 

logiikan mukaisesti. Koulutus takaa kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille 

mahdollisuuden osallistua toisen asteen koulutukseen, mutta sen koulutukselliset 

tavoitteet poikkeavat yleisistä ammatillisen koulutuksen tavoitteista tuottaa työ-

voimaa. Sen sijaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa 

opiskelijoita valmennetaan ja ohjataan ensi sijassa kehitysvammaisille suunnat-

tuihin työ- ja asumispalveluihin. Koulutusohjelma legitimoidaan tällaisessa poli-

tiikassa sen itseisarvolla, jolloin koulutukseen osallistuminen itsessään määrite-

tään yhteiskunnalliseksi osallisuudeksi. 

Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutusmahdollisuuksien laajen-

tumisen sekä vammais- ja koulutuspolitiikan yksilöllistymisen historiallistaminen 

tekee näkyväksi sen, miten koulutus ja vammaishuolto ovat erkaantuneet toisis-

taan. Erkaantuminen on puolestaan epäpolitisoinut kehitys- ja vaikeavammaisille 

henkilöille suunnatun ammatillisen koulutuksen ja vammaispalveluiden välistä 

yhteyttä. Epäpolitisoimisen myötä kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden am-

matillinen koulutus määritetään koulutukselliseksi kysymykseksi, jolloin ryhmän 

ohjaaminen vammaispalveluihin on itsestään selvä ja mielekäs koulutuksellinen 

tavoite. Tutkimuksessa väitetään, että 1990-luvulta lähtien vahvistunut yksilöllis-

tynyt poliittinen järkeistäminen on muuttanut tapaa, jolla kehitys- ja vaikeavam-

maisten henkilöiden kansalaisasema vammaispalveluverkostossa ansaitsevina au-

tettavina jäsennetään. 

 
Avainsanat: ammatillinen koulutus, ammatillinen erityisoppilaitos, kou-

lutuspolitiikka, vammaispolitiikka, kehitysvammaisuus, vammaisuus, 

hallinta, hallinnallisuus, kansalaisuus 
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Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallinta ja kansalaisuus vammais- ja 
koulutuspolitiikassa sekä ammatillisen erityisoppilaitoksen arjessa 

1 

1 Johdanto 

Me puhuttiin siitä (kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksista 

työllistyä avoimille työmarkkinoille) äsken, että osalle on ja osalle ei. 

Mutta menkääs joskus tutustumaan näihin ryhmiin, niin te näette sen rea-

liteetin minkälaisesta joukosta on kysymys. Se on hyvin haastava, sano-

taan, että se on hyvin, hyvin haastava opiskelijaryhmä monin paikoin. Ke-

hittyvä kyllä, siellä on varmasti heterogeenisuutta ja osa voi hyvinkin 

mennä palkkatyöhön, mutta osa ei. Käykää katsomassa. (Asiantuntija-

haastattelu kevät 2015) 

 

Vammaispolitiikassa on viimeisten vuosikymmenten aikana ollut tavoitteena 

kaikkien vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen ja 

sosioekonomisen aseman parantaminen. Keskeiseksi keinoksi tavoitteen saavut-

tamiseksi vammaispolitiikassa on esitetty, että vammaisten henkilöiden työllisty-

mismahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille tulisi edesauttaa muun muassa li-

säämällä ja kehittämällä ammatillista koulutusta (esim. STM 1995; 2010a; 

2021a). Poliittisten linjausten myötä vammaisten henkilöiden koulutusmahdolli-

suudet ovatkin laajentuneet. Kaikilla vammaisilla henkilöillä on ollut mahdolli-

suus osallistua toisen asteen koulutukseen viimeiset pari vuosikymmentä. Koulu-

tuksen järjestämisvastuu on kuulunut pääasiassa ammatillisille erityisoppilaitok-

sille. Työllistymistavoite ei kuitenkaan ole toteutunut kehitys- ja vaikeavammais-

ten henkilöiden kohdalla, vaan pääsääntöisesti he osallistuvat koulutuksen päätyt-

tyä erilaisiin sosiaalipalveluina järjestettäviin työ- tai päivätoimintoihin (Hoffrén 

& Rautanen-Muhli 2019). 

Vammaispoliittiseen työllistymistavoitteeseen ja sen toteutumattomuuteen 

viittaa myös alun sitaatti ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijan haastatte-

lusta. Haastattelun teema oli silloin meneillään olleet ammatillisen koulutuksen 

uudistukset, ennen kaikkea kehitys- ja vaikeavammaisille opiskelijoille suunnat-

tujen valmentavien VALMA- ja TELMA-koulutusten uudistus. Uudistuksen li-

säksi keskustelimme kehitys- ja vaikeavammaisten koulutuksellisista mahdolli-

suuksista ja tavoitteista sekä siitä, miten ne suhteutuvat yleisiin vammaispoliitti-

siin linjauksiin. Haastattelun jälkeen olen miettinyt ja analysoinut (artikkeli III) 

sitä, miten ammatillisen koulutuksen asiantuntija puhui haastattelussa vammais-

poliittisten tavoitteiden ongelmallisuudesta. Etenkin olen pohtinut sitä, miten asi-

antuntijan kehotus ammatillisten erityisoppilaitosten kehitys- ja vaikeavammais-

ten henkilöiden opiskelijaryhmiin tutustumisesta tulisi ymmärtää. Tarkoittiko 

hän, että ”realiteetit” – niin koulutuksen kuin työllistymisen kannalta – ymmärtää, 

kun katsoo tarpeeksi tarkkaan? 
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Tutkimuksen näkökulmasta ammatillisen koulutuksen asiantuntijan kehotus 

houkuttelee tarkastelemaan kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden elämää 

määrittäviä käytäntöjä kahdesta suunnasta. Yhtäältä kehotus kutsuu tutkimaan 

niitä käytäntöjä, joissa kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutusta ja 

marginaalista yhteiskunnallista asemaa muodostetaan. Toisaalta kehotus haastaa 

pohtimaan, mitä tarkoittaa se, että koulutuksellisten järjestelyiden realiteetit ovat 

ymmärrettävissä yksinomaan opiskelijoista käsin. Millaiselle käsitykselle ja tieto-

pohjalle vammaisuudesta tällainen kehotus perustuu? Nämä suuntaviivat muodos-

tavat tutkimukseni tiedontahdon.   

Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden yhteiskunnallista asemaa tarkaste-

len tutkimuksessani kysymyksenä kansalaisuudesta. Sitä, miten ja millaisilla pre-

misseillä yhteiskunnallista asemaa muodostetaan, käsitteellistän puolestaan hal-

lintana. Tarkastelu rajautuu yhtäältä vammais- ja koulutuspolitiikkaan ja toisaalta 

ammatillisen erityisoppilaitoksen arkeen. Vammaispoliittisten linjausten mukai-

nen koulutusmahdollisuuksien laajentaminen ei ole parantanut kehitys- ja vaikea-

vammaisten henkilöiden yhteiskunnallista asemaa oletetulla tavalla, ja tämä suun-

taa tutkimaan poliittisten linjausten ja koulutuksen käytäntöjen välistä dynamiik-

kaa. Tutkimuksen katse kohdistuu tällöin siihen, millaiset premissit määrittävät 

vammais- ja koulutuspolitiikkaa ja koulutuksen käytäntöjä sekä miten ne asettuvat 

suhteessa toisiinsa. Ennen tutkimustehtävän tarkempaa määrittelyä luon yleiskat-

sauksen vammais- ja koulutuspoliittisiin linjauksiin ja selvityksiin vammaisten 

henkilöiden yhteiskunnallisesta asemasta. 

1.1 Vammais- ja koulutuspoliittisia linjauksia sekä vammais-
ten henkilöiden yhteiskunnallinen asema selvitysten va-
lossa 

Vammaispolitiikka on lähtökohdiltaan hallinnonrajat ylittävää, poikkisektoraa-

lista politiikkaa. 1990-luvulta lähtien ja etenkin vuodesta 2010 lähtien vammais-

politiikan lähtökohta on ollut vammaiskysymysten huomioiminen eri hallinnon 

alojen päätöksenteossa (STM 1995; 2010; 2021a). Linjauksella on pyritty saavut-

tamaan yleiset vammaispoliittiset tavoitteet, keskeisimpänä vammaisten henkilöi-

den sosioekonomisen aseman parantaminen sekä oikeus osallistua yhteiskunnal-

liseen toimintaan yhdenvertaisesti muiden ei-vammaisten kansalaisten kanssa 

(esim. STM 1995; 2006; 2010; YK 1993; 2006). Vammaispoliittisten linjausten 

mukaisesti koulutuspolitiikassa on 1990-luvulta lähtien linjattu, että kaikilla vam-

maisilla henkilöillä on oikeus osallistua koulutukseen yleisen koulutusjärjestel-

män puitteissa (OPM 2007; UNESCO 1994). Viimeisten vuosikymmenten aikana 

on tehty kansainvälisiä sopimuksia ja muokattu kansallista lainsäädäntöä vam-

maisten henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Esimerkiksi 

vuonna 2006 Yhdistyneet kansakunnat hyväksyivät yleissopimuksen vammaisten 

ihmisten oikeuksista (YK 2006), joka ratifioitiin Suomessa vuonna 2016 (A 
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27/2016). Koulutuksen kentällä puolestaan inkluusio määriteltiin perusopetuksen 

järjestämisen periaatteeksi vuoden 1994 UNESCO:n Salamancan julistuksessa, 

johon myös Suomi – ainakin periaatteellisesti – on sitoutunut (ks. esim. Hakala & 

Leivo 2015). Inkluusioperiaatteen mukaisesti koulutuksessa tulisi pyrkiä eroon 

erillisjärjestelyistä (UNESCO 1994). Lisäksi Euroopan unionin vuonna 1999 voi-

maantulleessa Amsterdamin sopimuksessa ja vuonna 2000 uudistetussa Suomen 

perustuslaissa kielletään syrjintä vammaisuuden perusteella (EU 1997, L 

731/1999, 6 §). 

Lainsäännöllisten muutosten lisäksi keskeiseksi keinoksi vammaispoliittisten 

tavoitteiden saavuttamisessa on esitetty työelämäosallisuuden vahvistamista. 

Palkkasuhteiseen työhön työllistymisen on katsottu parantavan vammaisten hen-

kilöiden sosioekonomista asemaa ja sen myötä lisäävän myös heidän yhteiskun-

nallista osallisuuttaan. Koulutukselle onkin asetettu vammaispolitiikassa keskei-

nen rooli työllistymismahdollisuuksien edistäjänä. Tämä on näkynyt erityisesti li-

säyksinä toisen asteen koulutusmahdollisuuksissa ja panostuksina ammatillisen 

koulutuksen kehittämiseen (STM 2010a). 

Vammaispolitiikan arviointiraportissa vuonna 2016 todettiin nykyisten vam-

maispoliittisten linjausten tuottaneen tulosta koulutuksen ja opiskelun, terveyden-

huollon ja kuntoutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä rakennetun ympäristön 

aloilla. Koulutuksessa tämä on tarkoittanut vammaisten henkilöiden koulutus-

mahdollisuuksien lisäämistä. Tämä näkyy muun muassa siinä, että yhä useampi 

kehitys- ja vaikeavammainen nuori osallistuu toisen asteen koulutukseen. Vam-

maispoliittiset palkkatyöllistymistä ja itsenäistä elämää koskevat tavoitteet eivät 

sen sijaan ole edistyneet toivotulla tavalla. (Sjöblom 2016.) 

Vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen asema onkin ollut huomattavasti 

heikompi kuin ei-vammaisella väestöllä keskimäärin. Vuonna 2014 tehdyn selvi-

tyksen mukaan vammaispalveluita käyttävien kotitalouksien koettu taloudellinen 

tilanne oli keskimäärin heikompi kuin ei-vammaispalveluita käyttävien kotita-

louksien. Samaisena ajankohtana vammaisten henkilöiden köyhyysaste oli hienoi-

sessa nousussa. Yhtenä keskeisenä syynä tähän on pidetty vammaisten henkilöi-

den huonoa työmarkkina-asemaa. Esimerkiksi vuonna 2010 vammaisten henki-

löiden työllistymisasteen arvioitiin olevan noin 20 %. Vammaisten henkilöiden 

pääasiallinen toimeentulon lähde onkin edelleen vammaisuuden perusteella 

myönnettävä työkyvyttömyyseläke. (Vesala, Teittinen & Kaikkonen 2014; ks. 

myös Ekholm & Teittinen 2014; Kyröläinen 2020; Sjöblom 2016.) 

Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen asema on margi-

naalisempi kuin vammaisten henkilöiden keskimäärin. Työllistymisaste palkka-

suhteiseen työhön oli kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla vuosina 
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2013–2014 noin 2–4 prosenttia1 (Vesala, Klem & Ahlstén 2015). Ryhmään kuu-

luvat henkilöt osallistuvatkin yleensä kehitysvammalain, vammaispalvelulain tai 

sosiaalipalvelulain alaiseen avotyötoimintaan, päivätoimintaan tai työtoimintaan 

(Kehitysvammaliitto 2020). Koska työtoiminta on palvelu, tähän osallistumisesta 

ei makseta palkkaa vaan verotonta työosuusrahaa, joka on korkeintaan 12 €/päivä 

(A 988/1977, 24§; L 1535/1992, 92§). Sosiaalietuudet ovat siis lähes poikkeuk-

setta kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden tulonlähde. Kehitys- ja vaikea-

vammaisten henkilöiden asuminen on puolestaan tyypillisesti järjestetty ryhmä-

muotoisissa asumispalveluissa, kuten ryhmäkodeissa (Verneri.net 2020a; ks. 

myös Pitkänen, Huotari & Törmä 2018). 

Sen sijaan koulutuksessa kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden tilanne on 

tämänhetkisten osallistumismahdollisuuksien ja -velvollisuuksien suhteen peri-

aatteellisella tasolla samansuuntainen kuin ei-vammaisella väestöllä. Vuodesta 

1985 lähtien kaikki kehitysvammaiset lapset ovat kuuluneet oppivelvollisuuden 

piiriin, ja vuodesta 1997 lähtien perusopetuksen järjestämisvastuu on kuulunut 

opetustoimelle (ks. Luvut 3.2 & 3.4). 2000-luvulta lähtien kaikille kehitys- ja vai-

keavammaisille nuorille on pyritty takaamaan mahdollisuus osallistua toisen as-

teen koulutukseen yleisen koulutusjärjestelmän puitteissa (artikkeli III). Vuoden 

2021 oppivelvollisuuden laajenemisen myötä perusopetuksen jälkeiseen koulu-

tukseen osallistuminen muuttui velvollisuudeksi (L 1214/2020). Perusopetuksen 

jälkeinen koulutus yleisen koulutusjärjestelmän puitteissa on pääasiassa ollut joko 

ammatilliseen koulutukseen (VALMA) tai työhön ja itsenäiseen elämään 

(TELMA) valmentavaa tai tutkintoon tähtäävää ammatillista koulutusta. Amma-

tillisen koulutuksen järjestämisvastuu on ammatillisilla erityisoppilaitoksilla sekä 

ammatillisen koulutuksen järjestäjillä, joille on myönnetty erityisen tuen järjestä-

misen koulutustehtävä (ks. Hakala, Mietola & Teittinen 2013). Lisäksi oppivel-

vollisuuden laajenemisen myötä kansanopistoilla on mahdollisuus järjestää oppi-

velvollisuuskoulutusta vaikeasti vammaisille nuorille (L 1214/2020, 4§; L 

632/1998, 25b§). 

Yleisesti ottaen voi siis edellä esitetyn valossa todeta, että vammaisten henki-

löiden yhteiskunnallinen asema on keskimäärin huomattavasti heikompi kuin ei-

vammaisella väestöllä. Vammaisten henkilöiden yhteiskunnallista asemaa ja osal-

lisuutta kuvaavan tiedon osalta ongelmallista on kuitenkin se, ettei vammaisuu-

delle ole yhtä ja ainoaa luokitteluperustetta tai kategoriaa (Niemi, Kauppila & 

Mietola 2016). Sen sijaan vammaisuudesta käytetään eri konteksteissa eri katego-

rioita, jotka on tuotettu erilaisiin tilastointitarkoituksiin. Tämän vuoksi kuvaa 

vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisesta asemasta on rakennettava eri tieto-

lähteisiin nojaten. Koulutuksen kontekstissa erityisen tuen kategorioilla on kor-

                                                             
1 Työllistymistä kuvaavan prosenttiluvun N on vammaisille henkilöille suunnattujen työl-
lisyyspalveluita käyttävien lukumäärä eikä esiintymistutkimuksiin perustuva arvio kehi-
tysvammaisten henkilöiden lukumäärästä. 
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vattu vammaisuutta kuvaavat kategoriat, joten tietoa osallistujamääristä on raken-

nettava tätä kautta. Vammaisten sekä kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 

työllistymistä ja asumista kuvaavissa tilastoissa osallistujamäärät puolestaan ra-

kentuvat vammaispalveluiden käyttäjien perusteella. Vammaispalvelujärjestel-

mässä vammaisuuden ”yleiskategorian” mukaisesti vammainen on sellainen hen-

kilö, ”jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia 

suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista” (L 380/1987, 2 §). Vaikeavammai-

suus puolestaan määritetään avun ja tuen tarpeen mukaan, ja määritelmällisesti 

tähän kategoriaan kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat jatkuvaa apua ja tukea arjen 

toiminnoissa (L380/1987, 8c §; artikkeli III). Kehitysvammaiseksi puolestaan 

määritellään henkilö, jonka ”kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriin-

tynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi” 

(L 519/1977a, 1 §). 

Yleisen vammaispolitiikan kohde on varsin heterogeeninen joukko ihmisiä 

(ks. Teittinen 2015). Joukko pitää sisällään kaikki ne henkilöt, joilla määritellään 

olevan avun ja tuen tarvetta aiheuttava toiminnanrajoite (esim. YK 2006; STM 

2010a). Tähän kategoriaan kuuluvia henkilöitä on Suomessa noin 240 000 työ-

ikäisestä väestöstä silloin, kun tilastot rakennetaan vammaisetuuksiin oikeuttavien 

vammaisuuden määritelmien kautta. Jos tilastona käytetään Euroopan tilastovi-

raston EHSIS-kyselyä, vammaisten lukumäärä nousee yli 500 000 työikäiseen 

henkilöön. Silloin, kun tiedot pohjaavat EU-SILC-tilastoon, lukumäärä nousee 29 

prosenttiin työikäisestä väestöstä. (Gissler & Sainio 2016.) Erot vammaisuuden 

määrittelyssä osaltaan vaikuttavat siihen, millaisia vammaispoliittisia linjauksia 

eri tahoilla on ja miten niitä pyritään toteuttamaan (artikkelit I, II). 

Kehitysvammaisten henkilöiden lukumäärän kartoittamiseen liittyy vastaavan-

laista problematiikkaa: Mikäli kehitysvammaisten henkilöiden lukumäärän arvi-

oinnissa nojataan lääketieteellisiin esiintyvyystutkimuksiin, on arvio 40 000–

50 000 henkilöä (Vesala ym. 2015; Verneri.net 2020b; ks. myös Kaski 2002). Lu-

kumäärä puolestaan laskee noin 15 000 työikäiseen henkilöön silloin, kun tiedot 

kootaan kehitysvammaisille henkilöille suunnattujen työllisyys- ja asumispalve-

luiden käyttäjistä (Vesala ym. 2015; Pitkänen ym. 2018). 

Tässä tutkimuksessa otsikkotasollekin nostetulla ”keinotekoisella” kehitys- ja 

vaikeavammaiset henkilöt -kategorialla viittaan niihin henkilöihin, jotka ovat ai-

kuisiässä kehitysvammaisille henkilöille suunnatuissa työllisyys- ja asumispalve-

luissa. Koulutuksen kontekstissa tällä ryhmällä puolestaan viittaan niihin opiske-

lijoihin, joiden määritetään olevan vaativan erityisen tuen tarpeessa ammatilli-

sessa koulutuksessa. Kyse on siis ryhmästä, joka on vahvasti vammaispalvelujär-

jestelmän tukien piirissä (esim. Mietola 2018). Lisäksi tällä ryhmällä on erilliset 

koulutuspolut ja -ohjelmat yksilöllistetystä perusopetuksesta toisen asteen tutkin-

toon johtaviin ja tutkintoon johtamattomiin opintoihin (ks. Luku 3.4). Vaativana 

erityisenä tukena järjestettävissä perusopetuksen jälkeisissä koulutuksissa oli 
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vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan noin 4 700 opiskeli-

jaa, joista noin 1 600 opiskeli valmentavissa koulutuksissa (TELMAssa 1 000 

opiskelijaa ja VALMAssa 600 opiskelijaa). AMEO-verkoston kokooman tilaston 

mukaan noin puolella näistä opiskelijoista oli diagnosoitu lievä, keskivaikea tai 

vaikea kehityksen viivästymä. (OKM 2019, 13–14.) 

1.2 Tutkimuksen tehtävä ja tutkimuskysymykset 

Vammaisten henkilöiden yhteiskunnallista asemaa ja koulutusta2 koskevassa tut-

kimuksessa on hahmotettavissa kaksi toistaan tukevaa ja osittain myös limittäistä 

linjaa. Yhtäältä tutkimus keskittyy analysoimaan erilaisia järjestelyjä, jotka estä-

vät vammaisia henkilöitä osallistumasta yhteiskunnalliseen toimintaan (Morris 

2011; Oliver & Barnes 2012; Oliver 1990; Thomas 2007). Tällaisen tutkimuksen 

tiedonintressi on ennen kaikkea muuttaa sekä konkreettisia vammaisia henkilöitä 

syrjiviä yhteiskunnallisia järjestelyjä että kulttuurisia ja yhteiskunnallisia käsityk-

siä vammaisuudesta (esim. Barnes 2011; Kendall 2016; Reinikainen 2007; Salo-

viita, Lehtinen & Pirttimaa 1997; Yates & Roulstone 2013). Tutkimus kohdistuu 

tällöin siihen, miten muun muassa koulutus, työmarkkinat ja rakennettu ympäristö 

ulossulkevat vammaisia henkilöitä. Yksinkertaistaen tällaisessa tutkimuksessa 

yhteiskunnallinen ja koulutuksellinen osallisuus otetaan annettuna, ja tutkimuk-

sessa keskitytään tarkastelemaan sitä, miten se voidaan saavuttaa. 

Toisaalta tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten ja millaisissa käytännöissä 

vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen ja koulutuksellinen asema muodostuu 

ja on muodostunut. Tyypillistä on yhteiskunnallisten instituutioiden toiminnan, 

yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen sekä vammaisten ihmisten elämään 

kohdistettavien politiikkojen analyysi ja teoretisointi (esim. Campbell 2009; Gal-

vin 2006; Hughes 2020; Shah & Priestley 2011; Soldatic 2018; Teittinen ym. 

2021; Vaahtera & Honkasilta 2022). Tällaisessa tutkimuksessa yhteiskunnallinen 

ja koulutuksellinen osallisuus ja sen reunaehdot asettuvat myös tutkimuksen koh-

teeksi. Tarkastelu kohdistuu tällöin siihen, millaisille premisseille osallisuus no-

jaa. Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen ja koulutuksel-

lisen aseman muodostumiseen keskittyvässä tutkimuksessa onkin tutkittu sitä, mi-

ten koulutusjärjestelmä, vammaispalvelujärjestelmä tai koulutus- ja vammaispo-

litiikka marginalisoi ryhmään kuuluvia henkilöitä (esim. Altermark 2018; Good-

ley 2000; Burch 2017). 

Tutkimusotteeni sijoittuu yllä esitettyä jaottelua seuraten analysoimaan erilai-

sia käytäntöjä, joissa kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen 

ja koulutuksellinen asema muodostuu. Tutkimukseni kuitenkin laajentaa tällaista 

                                                             
2 Koulutuksen tutkimuksella viittaan tässä yhteydessä ennen kaikkea kasvatussosiologi-
seen ja -filosofiseen koulutuksen käytäntöihin ja koulutuspolitiikkaan keskittyvään tutki-
musperinteeseen enkä esimerkiksi erityispedagogiseen didaktiikan tutkimukseen. 
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tutkimusperinnettä keskittymällä eri politiikkojen, hallinnanalojen ja koulutus-

käytäntöjen risteymiin ja niiden väliseen dynamiikkaan. Tällainen eri osa-aluei-

siin ja niiden välisiin dynamiikkoihin keskittyvä analyysi tuottaa hienosyisiä kä-

sityksiä siitä, miten kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden marginalisoitu yh-

teiskunnallinen ja koulutuksellinen asema on muodostunut ja muodostuu aikana, 

jolloin poliittinen linjaus on lisätä yhteiskunnallista osallisuutta. Tutkimukseni 

tehtävä onkin hahmottaa, tehdä näkyväksi ja ymmärrettäväksi eri poliittisia lin-

jauksia ja moninaisia käytäntöjä, joilla kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 

kansalaisuutta muodostetaan ja heitä hallitaan. Tehtävään keskityn tarkastele-

malla sekä Euroopan unionin ja kansallisen tason vammais- ja koulutuspolitiikkaa 

että koulutuksen järjestämistä määrittäviä käytäntöjä ja koulutuksen arkea amma-

tillisessa erityisoppilaitoksessa. 

Tutkimuksessa huomio kohdistuu ensinnä siihen, miten eri hallinnonalojen ra-

japinnoilla ja käytännöissä sekä poliittisissa ohjelmissa muodostetaan sommitel-

mia, joissa hallitaan vammaisia henkilöitä ja määritetään heidän kansalaisuuttaan. 

Toiseksi huomio on siinä, millaisille premisseille yhteiskunnallinen osallisuus ra-

kentuu eli miten eri elämänalueet problematisoidaan kehitys- ja vaikeavammais-

ten elämää määrittävissä politiikoissa ja arjen käytännöissä. Näistä lähtökohdista 

rakentuu tutkimukseni pääkysymys: miten kehitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä 

hallitaan ja millaista kansalaisuutta heille muodostetaan. Pääkysymykseen vas-

taan vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

 Miten vammaisia henkilöitä hallitaan Euroopan unionin koulutus- ja 

vammaispoliittisissa linjauksissa (artikkeli I)? 

 Miten kehitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä hallitaan kansallisessa 

koulutus- ja vammaispolitiikassa (artikkelit II ja III) sekä ammatillisen 

erityisoppilaitoksen arjessa (artikkeli IV)? 

1.3 Taustaa tutkimusongelman muodostamiselle 

Ennen kuin käyn läpi tutkimukseni rakenteen, tuon esille henkilökohtaisen suh-

teeni tutkittavaan ilmiöön. Oman tutkijaposition auki kirjoittamisesta on muodos-

tunut kulttuurintutkimukseen ja yhteiskuntatieteisiin pohjaavassa vammaistutki-

muksessa (engl. Disability Studies), jos ei velvollisuus, niin ainakin tapa (vrt. Ku-

lick 2015). Käytännön taustalla on vammaistutkimuksen ja -aktivismin yhteinen 

historia, joka on myös osa laajaa marginalisoitujen ryhmien elämää ja sitä määrit-

täviä ehtoja koskevaa tutkimuskeskustelua. Vammaistutkimus akateemisena tut-

kimussuuntauksena on muodostunut 1970- ja 1980-luvuilla vammaisaktivismin ja 

järjestötoiminnan parissa vastapainoksi vammaisuuden psyko-medikalistiselle 

asiantuntijavallalle (Oliver 1990). Tutkimussuuntauksen lähtökohdat ovatkin po-

liittisesti latautuneet, ja vammaistutkimuksessa kiinnostus kohdistuu ensisijaisesti 

kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin käytänteisiin, jotka määrittävät vammaisten 
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henkilöiden yhteiskunnallista asemaa (Oliver & Barnes 2012). Lisäksi tutkimus-

suuntauksen julkilausuttu tavoite on kohentaa vammaisten henkilöiden asemaa 

yhteiskunnassa. Taustansa vuoksi vammaistutkimuksellisia keskusteluita on mää-

rittänyt myös vammaisaktivistien slogan ”nothing about us without us” (esim. Oli-

ver 1990; 1996; Finkelstein 1980). 

Tutkijan ja vammaisuuden suhteen avaamisella on pyritty oikeuttamaan ja pe-

rustelemaan tutkimusaiheen valintaa sekä ymmärrystä aiheesta. Tämän vakiintu-

neen tavan tavoite on kyseenalaistaa ja tehdä näkyväksi niitä historiallisesti muo-

dostuneita käytäntöjä, joissa ei-vammaisten henkilöiden asiantuntijavalta on tuot-

tanut vammaisten henkilöiden elämää määrittävää tietoa. Vammaistutkimukselli-

sessa keskustelussa onkin kiinnitetty erityisen paljon huomiota siihen, kenen ”ää-

nellä” tutkija puhuu vammaisista henkilöistä, kuka asettuu tiedon subjektiksi ja 

kuka puolestaan objektiksi (esim. Barnes 2004). Käytäntöä tutkijan ja vammai-

suuden välisen suhteen eksplikoinnista on myös kritisoitu. Suhteen esille tuomista 

on kritisoitu siitä, että se olisi itsetarkoituksellista eikä sillä olisi tutkimuksellisia 

perusteita (Kulick 2015). Toisaalta on esitetty, että käytäntöön sisältyy essentiali-

soimisen vaara, jolloin vammaisuuden ja vammaisten henkilöiden ymmärtäminen 

ei olisi mahdollista ilman henkilökohtaista sidettä ilmiöön (Shakespeare 2006, 

195–196). 

Kiinnostukseni vammaisuuden tematiikkaan kumpuaa työhistoriastani kehi-

tysvammapalveluina järjestettävissä asumisyksiköissä sekä päivä- ja työtoimin-

nassa vuosina 2005–2013. Työhistoriani esiin tuominen on oleellista siksi, että se 

on muokannut sekä aihevalintaani että tapaani analysoida sitä (vrt. Kulick 2015). 

Työskennellessäni kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden arjessa kiinnostuin 

heidän työ- ja asumisjärjestelyjään koskevista kysymyksistä, kuten siitä, miksi 

erilaiset palkattomat työ- ja päivätoiminnan sekä ryhmäasumisen muodot ovat 

muodostuneet kentällä vakiintuneiksi käytännöiksi. Näiden kysymysten kautta 

aloin kiinnostua siitä, millaisia yhteiskunnallisia toimintamahdollisuuksia palve-

lujärjestelmä tuottaa kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille. Lisäksi perehty-

minen sekä laitoskriittiseen tutkimukseen (Goffman 1961/1997; Foucault esim. 

1975/2006) että kriittisen vammaistutkimuksen keskusteluihin (esim. Campbell 

2009; Davis 2014; Goodley 2014; Snyder & Mitchell 2010; Tremain 2002; ks. 

myös Kauppila 2013) on osaltaan vaikuttanut tutkimusotteeseeni ja tämän tutki-

muksen ongelman muodostamiseen. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Väitöstutkimukseni koostuu neljästä osatutkimuksesta ja tästä yhteenveto-osiosta. 

Vuosien 2015–2021 aikana tieteellisissä aikakausilehdissä julkaistuissa osatutki-

muksissa tarkastellaan vammais- ja koulutuspolitiikkaa sekä ammatillisen erityis-

oppilaitoksen käytäntöjä 1990-luvulta 2010-luvun lopulle. Tässä yhteenvedossa 
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puolestaan keskustelen laajemmin koko tutkimusprosessista sekä kontekstualisoin 

osatutkimusten teemat niitä määrittäviin historiallisiin kamppailuihin.  

Yhteenveto-osio etenee siten, että luvussa 2 jäsennän tutkimuksen analyyttis-

teoreettisia lähtökohtia. Jäsennyksessä esittelen ja määrittelen laajasti tutkimuk-

seni keskeiset käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat kehitys- ja vaikeavammaisten 

henkilöiden hallinnan ja kansalaisuuden tutkimiseen. Esittelyn ja määrittelyn lo-

massa avaan myös sitä, miten hyödynnän eri käsitteitä ja teoreettisia lähtökohtia 

ja millaisia näkökulmia ne avaavat kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hal-

linnan ja kansalaisuuden tutkimiseen. Luvussa 3 keskityn tutkimukseni konteks-

tiin, vammais- ja koulutuspolitiikkaan sekä koulutuksellisiin järjestelyihin. Tä-

män luvun aloitan käsitteellistämällä politiikkaa ja keskustelemalla siitä, miten 

vammais- ja koulutuspolitiikka suhteutuvat toisiinsa. Politiikan käsitteellistämi-

sen jälkeen tarkastelen vammaispalveluiden sekä vammaisten henkilöiden koulu-

tuksellisten järjestelyiden institutionaalista kehkeytymistä 1800-luvun lopulta 

1990-luvulle. Historiallisessa tarkastelussa keskityn niihin poliittisiin kamppailui-

hin, joissa nykyiset poliittiset linjaukset sekä vammaispalvelut ja koulutukselliset 

järjestelyt ovat mahdollistuneet. Tällä tarkastelulla laajennan myös tutkimukseni 

ajallista perspektiiviä. Tutkimuksen kontekstia käsittelevän luvun päätän keskus-

telemalla 1990-luvulta lähtien keskeisimmistä kehitys- ja vaikeavammaisiin hen-

kilöihin kohdistetuista vammais- ja koulutuspoliittisista linjauksista ja koulutuk-

sellisista järjestelyistä. 

Analyyttis-teoreettisten ja tutkimuksen kontekstia käsittelevien lukujen jäl-

keen luvussa 4 keskustelen tutkimukseni toteuttamisesta. Luvussa esittelen tutki-

mukseni metodologisia lähtökohtia, aineistoa, tutkimuseettisiä kysymyksiä ja rat-

kaisuja sekä analyysien periaatteita. Luvussa 5 esittelen osatutkimukset ja niiden 

keskeiset tulokset. Yhteenvedon päättävän luvun 6 aloitan vetämällä yhteen osa-

tutkimusten tulokset. Tämän jälkeen siirryn keskustelemaan siitä, miten kehitys- 

ja vaikeavammaisia henkilöitä hallitaan ja millaista kansalaisuutta heille muodos-

tetaan vammais- ja koulutuspolitiikassa sekä ammatillisen erityisoppilaitoksen ar-

jessa. Yhteenveto-osion päätän pohtimalla tutkimukseni kontribuutiota vammai-

suudesta ja kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden elämästä tehdylle tutkimuk-

selle ja sitä, miten sitä voisi jatkaa. 
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2 Analyyttis-teoreettisten lähtökohtien jäsen-
nys 

Teoreettinen ja analyyttinen lähestymistapani vammaisuuteen ja kansalaisuuteen 

on tutkimuksen aikana sekä syventynyt että tarkentunut eri osatutkimuksissa. 

Muutos osaltaan havainnollistaa tutkimuksen tekemisen aikajännettä ja prosessi-

maisuutta. Tutkimusprosessin eri vaiheissa tuotetuissa osajulkaisuissa olen uudel-

leen ja uudelleen kehittänyt erilaisia tapoja käsitteellistää, ymmärtää, tulkita ja 

tutkia kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden kansalaisuutta, sen muodostu-

mista ja hallintaa. Vaikka osatutkimuksissa fokus ja osittain myös analyyttiset kä-

sitteet vaihtelevat, on niistä hahmotettavissa yhtenevät teoreettiset lähtöoletukset 

ja tapa tarkastella vammaisuutta, vammaisten henkilöiden kansalaisuutta ja hal-

lintaa. Tässä luvussa käyn läpi vammaisuudesta ja vammaisten henkilöiden yh-

teiskunnallisesta asemasta käytyä analyyttistä ja teoreettista tutkimuskeskustelua. 

Esittelyn lomassa paikannan tutkimukseni sijoittumista tähän keskusteluun. 

2.1 Vammaistutkimukselliset lähtökohdat 

Tutkimusasetelmani, jossa vammaisuutta tarkastellaan suhteessa yhteiskunnalli-

siin kehityskulkuihin ja järjestelyihin, nojaa vammaistutkimuksellisiin keskuste-

luihin. Näkökulmani myös sivuaa koulutussosiologian peruskysymyksiä koulu-

tuksen yhteiskunnallisista tehtävistä kvalifioida, valikoida, integroida ja varas-

toida yksilöitä (ks. Antikainen, Rinne & Koski 2006, 134–161). Koulutussosiolo-

gisesta tutkimustraditiosta poiketen tarkastelen kuitenkin kehitys- ja vaikeavam-

maisten henkilöiden koulutuksellisia järjestelyitä osana heille suunnattua koko 

elämänkulun kattavaa palvelujärjestelmää. Tutkimukseni osallistuu täten myös 

niihin yhteiskuntapolitiikan tutkimuksen keskusteluihin, jotka käsittelevät vam-

maisten henkilöiden toimeentuloon ja palveluihin liittyviä kysymyksiä (vrt. Jär-

velä, Kröger & Silvasti 2012). 

Vammaistutkimuksellista näkökulmaa havainnollistaa Teppo Krögerin (2002) 

vuosituhannen alussa esittämä tieteenalat ja metodologiat ylittävä kolmijako Suo-

messa vammaisuudesta tehtävästä tutkimuksesta. Krögerin esittämässä jaottelussa 

vammaisuuden tutkimuskenttä rakentuu akateemisesta, professionaalisesta ja ko-

kemuksellisesta näkökulmasta. Vammaistutkimuksen tutkimussuuntaus on muo-

dostunut Krögerin mukaan akateemisen ja kokemuksellisen tutkimusorientaation 

liittoumaksi, jolloin sen lähtökohta on ollut tarkastella vammaisuuden ilmiöitä 

sekä yksilöllisten kokemusten kautta että osana yhteiskunnallisia prosesseja. 

Vaikka kolmijako on auttamatta vanhentunut vammaistutkimuksellisen otteen 

yleistyttyä, sen avulla on edelleen mahdollista tehdä näkyväksi vammaisuuden 

tutkimuskentän painotuseroja ja taustoja.  
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Akateeminen näkökulma vammaisuuteen viittaa jonkin vakiintuneen tieteen-

alan perustutkimukseen, jossa vammaisuus on yksi tutkimuskohde muiden jou-

kossa (Kröger 2002, 27–28). Tällaista orientaatiota edustaa esimerkiksi vammai-

suuden historian tutkimus (esim. Nygård & Tuunainen 1996; Harjula 1996; Lep-

pälä 2014) sekä yhteiskuntatieteellinen, etenkin poikkeavuuden ja terveyden so-

siologinen tutkimus (esim. Teittinen 2000). Professionaalisessa näkökulmassa 

tutkimuksen ensisijainen tavoite on puolestaan rakentaa tieteellinen tietoperusta 

ammatilliselle toiminnalle. Tähän traditioon kuuluu ensi sijassa lääketieteellinen, 

(erityis)pedagoginen ja psykologinen vammaisuuden tutkimus (Kröger 2002, 29). 

Toisaalta myös (kriittiselläkin) sosiaalipolitiikan ja -työn tutkimuksella tuotetaan 

tietoa vammaisuudesta esimerkiksi palvelujärjestelmän kehittämiseksi (esim. Ek-

holm 2009). Kokemuksellisen näkökulman päämäärä on sen sijaan tehdä kuulluksi 

vammaisten henkilöiden ja/tai muiden asianomaisten vaiennettu tai hiljaiseksi jää-

nyt ääni tutkimuksen avulla (Kröger 2002, 31–32). Tällainen tutkimusorientaatio 

keskittyykin vammaisten henkilöiden kokemusmaailmaan (esim. Väätäinen 2003; 

Reinikainen 2007; Ahponen 2008; Huuskonen 2012; Kivirauma 2015b; Tarvai-

nen 2019; Vehmas & Mietola 2021). Kansainvälinen kokemuksellista näkökul-

maa painottava vammaistutkimus eroaa suomalaisista tutkimuksista siten, että se 

on lähtökohdiltaan nojannut emansipatoriselle tiedonintressille (ks. Finkelstein 

1980; Oliver 1990; Oliver & Barnes 2012).  

Vammaistutkimus (Disability Studies) tutkimussuuntauksena viittaa laajoihin 

kulttuurintutkimuksellisiin ja yhteiskuntatieteellisiin keskusteluihin, joille yh-

teistä on vammaisuuden käsitteellistäminen yhteiskunnallisena, historiallisena, 

kulttuurisena, kokemuksellisena ja/tai poliittisena ilmiönä. Tutkimussuuntauksen 

tausta on ennen kaikkea brittiläisessä ja yhdysvaltaisessa 1960- ja 1970-lukujen 

vammaisaktivistisessa liikehdinnässä. Vammaistutkimus muodostui vastapai-

noksi professionaaliselle ja yksilökeskeiselle vammaisuuden käsitteellistämiselle 

ja se on taustaltaan avoimen poliittista (esim. Oliver 1996). Vammaistutkimuksen 

sisäiset keskustelut ja tutkimukselliset lähtökohdat tuleekin osaltaan suhteuttaa 

tätä taustaa vasten (ks. Oliver & Barnes 2012; Shakespeare 2006; myös Vehmas 

2005). Poliittisena projektina vammaistutkimuksen tavoite on (ollut) tuottaa sel-

laista tietoa vammaisuudesta, joka perustuu vammaisten henkilöiden omiin koke-

muksiin ja pyrkii parantamaan heidän yhteiskunnallista asemaansa. Lähtökohta 

vammaistutkimuksessa onkin ollut kyseenalaistaa sellainen professionaalinen 

ja/tai psyko-medikalistinen käsitys ja määrittely, jossa vammaisuus on yhtä kuin 

yksilön fysiologiset ominaisuudet (Oliver 1990; 1996). 

Vammaistutkimuksellisessa tutkimusotteessa vammaisuutta tarkastellaan 

osana laajoja yhteiskunnallisia kehityskulkuja. Niin kutsutussa vammaistutki-

muksen ensimmäisessä aallossa 1980- ja 1990-luvuilla tutkimuksen kohteena oli 

ennen kaikkea se, miten vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen asema ja 

vammaisuus ovat määrittyneet kapitalistisissa tuotantosuhteissa (esim. Davis 
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1995; Oliver 1996; myös Oliver & Barnes 2012). Siirtämällä huomio yhteiskun-

nallisiin järjestelyihin vammaisuus määriteltiin myös yhteiskunnalliseksi sorron 

muodoksi, jolloin huomio oli yhteiskunnan vammaistavien (disabling) ulottu-

vuuksien tarkastelussa (esim. Oliver 1990; ks. myös Thomas 2007).  

Brittiläisessä historiallis-materialistisessa vammaistutkimuksen traditiossa 

alettiin teoretisoida sellaista vammaisuuden sosiologiaa, jossa analysoitiin, miten 

länsimainen kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä tuottaa vammaisuutta ulossul-

kemalla vammaiset yksilöt yhteiskunnallisesta toiminnasta (ks. Oliver 1990). 

Keskeistä brittiläisessä ensimmäisen aallon vammaistutkimuksessa oli vamman 

(impairment) ja vammaisuuden (disability) suhteen uudelleenmäärittely (esim. 

Finkelstein 1980; Oliver 1996). Tutkimussuuntauksen teoretisoinnin lähtökohta 

oli se, ettei vamma (impairment) ole yhtä kuin vammaisuus (disability). Sen sijaan 

vammaisuus (disability) on seurausta siitä, ettei yhteiskunnallisissa järjestelyissä 

ole huomioitu vammojen kanssa eläviä henkilöitä (people with impairments). Yh-

teiskunnan rakenteisiin keskittymällä pyrittiin ja pyritään edelleen kiinnittämään 

huomio siihen, miten taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset rakenteet rajoittavat 

vammojen kanssa elävien ihmisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen 

toimintaan yhdenvertaisina kansalaisina (ks. Oliver & Barnes 2012). Historiallis-

materialistiseen vammaistutkimuksen teoriaperinteeseen nojaavissa tutkimuk-

sissa onkin tuotu esille, miten muun muassa koulutuksen, työmarkkinoiden ja so-

siaalipalveluiden järjestelyt ulossulkevat vammaisia henkilöitä (esim. Baron, Phil-

lips & Stalker 1996; Kuh ym. 1988; Oliver & Hasler1987; Swain 1993).  

Vammaistutkimuksellisista keskusteluista nojaan toisen aallon tutkimuskes-

kusteluihin ja erityisesti kriittiseksi vammaistutkimukseksi kutsuttuun traditioon. 

Ymmärrän kriittisen tradition ennen kaikkea vammaistutkimuksen sisäiseksi kes-

kusteluksi vammaisuudesta, metodologioista ja tietoteoreettisista kysymyksistä 

(esim. Davis 2014; Goodley 2014; Corker & Shakespeare 2002; Campbell 2009 

Meekosha & Shuttleworth 2009; Tremain 2015). Vaikka kriittinen vammaistutki-

mus ei ole eikä sitä tule ymmärtää yhtenäisenä tutkimussuuntauksena, sitä yhdis-

tää kriittisyys historiallis-materialistista vammaistutkimusta kohtaan (esim. Cor-

ker & Shakespeare 2002; Goodley, Hughes & Davis 2012). Erityisesti kritiikki on 

koskenut historiallis-materialistisen vammaistutkimuksen tapaa selittää vammais-

ten ihmisten yhteiskunnallisen aseman muodostumista, jota kriittinen tutkimus on 

pitänyt liian yksinkertaistettuna. Kriittisessä traditiossa onkin korostettu vammai-

suuden ilmiön olevan monimutkaisempi ilmiö kuin ainoastaan kapitalistisissa tuo-

tantosuhteissa rakentuva sorron muoto. 
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2.2 Kriittinen vammaistutkimus – katse diskursseihin, tieto–
valta-suhteisiin sekä normaaliuteen, normeihin ja ableismiin 

Kriittisessä vammaistutkimuksessa huomio kiinnittyy materiaalisten ulottuvuuk-

sien lisäksi muihin vammaisten henkilöiden yhteiskunnallista asemaa määrittäviin 

kulttuurisiin, yhteiskunnallisiin ja tiedollisiin tekijöihin. Tässä tutkimuksessa hyö-

dynnän sellaisia kriittisen vammaistutkimuksen keskusteluja, joissa huomio on 

vammaisuuden diskursseissa sekä diskursiivisissa, tieto–valta-ulottuvuuksissa 

(esim. Tremain 2002; 2015; 2017) sekä vammaisuuden ja vammattomuuden mää-

ritelmien välisessä antagonismissa (Campbell 2009; Harpur 2012; Goodley 2014). 

Vammaisuutta koskevat tiedolliset ja normaaliuteen kiinnittyvät kysymykset 

avaavat näkymän tarkastella vaikea- ja kehitysvammaisten henkilöiden yhteiskun-

nallisen aseman muodostumisen ehtoja siten, ettei selitys palaudu yksinomaan yh-

teiskunnan materiaalisiin tekijöihin. Tutkimuksessani hyödynnän diskurssin, val-

lan ja ableismin käsitteellistyksiä ja niiden yhteen kietoutumia rakentaessani nä-

kökulmaa vammaisuuden tutkimiseen. 

Diskurssit 

Diskursseihin keskittyvässä vammaistutkimuksellisessa otteessa huomio kiinnit-

tyy sekä vammaisuudelle annettuihin merkityksiin että tietoon liittyviin kysymyk-

siin. Tutkimuksessani diskurssin tiedollinen ulottuvuus ymmärretään samaan ta-

paan kuin Michel Foucault (1969/2008) on käsitettä määritellyt. Ymmärrys dis-

kurssien merkityksellisestä ulottuvuudesta on puolestaan yhtäläinen kuin se, mi-

ten Stuart Hall (1992/2019; 2001) on hyödyntänyt diskurssin käsitettä analyyseis-

sään. Hall määrittelee Foucault’ta seuraten diskurssin joukoksi lausumia, lausu-

mien kokonaisuudeksi. Lausumat tarjoavat Hallin mukaan kielen, jolla voi repre-

sentoida tietoa tietystä kohteesta. Diskurssit mahdollistavat ja rajoittavat tapoja, 

joilla asioita on mahdollista nähdä sekä määrittävät, mitä merkityksiä symboleille, 

merkeille ja ilmiöille voidaan antaa ja mitä diskurssissa on mahdollista sanoa. 

(Hall 1992/2019; ks. myös Husa 1995.) 

Foucault’n (1969/2008) tavassa käsitteellistää diskurssi ja analysoida diskur-

siivisia muodostelmia korostuu puolestaan niiden historiallisuus ja toiminnalli-

suus. Toisaalta Foucault hyödynsi diskurssin käsitettä pääsääntöisesti silloin, kun 

hän tarkasteli (ihmis)tieteellisisiä diskursseja, niiden ehtoja ja sitä, miten ihmi-

sestä on muodostunut tiedon objekti (Alhanen 2007, 133–134; ks. esim. Foucault 

1963/2013). Diskurssin määrittelyissään Foucault’n lähtökohta on se, että dis-

kurssi on joukko väitelausumia sikäli kuin ne kuuluvat samaan diskursiiviseen 

muodostelmaan. Diskursiiviset muodostelmat koostuvat Foucault’n käsitteellis-

tyksessä totena esitetyistä lausumista, joilla on ja joita määrittää niiden ilmoittava 

eli julistava funktio ja joiden ehdot voidaan määrittää. Diskurssit eivät tällöin ole 

pelkkiä merkkijonoja vaan objektejaan systemaattisesti muokkaavia käytäntöjä. 
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Ehto sille, että diskurssista voi muodostua käytäntö, on historiallinen episteme 

eli totuuden mahdollisuuden ehtojen kokonaisuus. Tieto perustaa diskurssien his-

torialliseen epistemeen sen vääjäämättömyyden, joka puolestaan määrittää sitä, 

mitkä lausumista voivat tulla todeksi ja vaikuttaviksi. Diskurssit muodostavat tä-

ten sellaisia tiedon rakenteita, joiden kautta ihmiset toimivat. (Husa 1995, 43–45; 

Hurri 2010, 200; ks. Foucault 1969/2008.) Foucault’n (1969/2008) tiedon ar-

keologiaksi nimeämässä analyyttisessä otteessa ollaan kiinnostuneita siitä episte-

mologisesta kentästä, johon tieto perustaa vääjäämättömyytensä eli positiviteet-

tinsa. Tällainen analyyttinen ote kiinnittää huomion siihen, millainen historialli-

nen a priori määrittää diskursiivisia ehtoja, joissa tieteellisen tiedon totuusarvo 

määrittyy. Toisin sanoen kyse on (ihmis)tieteellisen tiedon ehdoista ja mahdolli-

suuksista eri aikakausina, eli siitä, mitkä ovat diskurssin totuuskriteerit minäkin 

aikana (Husa 1995; ks. myös Alhanen 2007, 88–91; seikkaperäisempi selostus 

tiedonarkeologisen analyysin periaatteista ks. Saari 2011, 52–61). 

Foucault’n diskurssien käsitteellistystä ja tiedonarkeologisia lähtökohtia hyö-

dyntämällä katse suuntautuu pois referentin historiaa koskevista kysymyksistä. 

Tutkimus ei tällöin keskity siihen, kuka oli milläkin aikakaudella vammainen tai 

mistä hänen vammaisuutensa muodostui. Sen sijaan huomio on diskursseissa ja 

diskursiivisissa käytännöissä: miten vammaisuudesta ja vammoista on voinut tulla 

erilaisten professionaalisten näkökulmien, kuten lääketieteen ja (erityis)pedago-

giikan diskurssien mahdollinen objekti, subjekti ja millä kriteereillä (vrt. Foucault 

1969/2008, 65–69; myös Meskus 2009). Katse kohdistuu tällöin myös siihen, 

missä institutionaalisessa sijainnissa millainenkin diskursiivinen käytäntö on 

mahdollinen ja miten se määrittää subjektien asemia. Esimerkiksi lääketieteellisen 

ja siihen perustuvan erityispedagogisen vammaisuuden diskursiivisten käytäntö-

jen mahdollisia paikkoja ovat muun muassa toimintakykyä kuvaavat dokumentit, 

lääkärien lausunnot, pedagogiset selvitykset, sairaalat, erityisoppilaitokset sekä 

terveys- ja kuntoutuskeskukset. Näissä diskursiivisissa käytännöissä vammaisuus 

ja vammaiset henkilöt asetetaan tiedon kohteiksi ja muokattaviksi subjekteiksi. 

Diskursiivisiin käytänteisiin keskittyvän kriittisen vammaistutkimuksen pii-

rissä on kritisoitu ensimmäisen aallon historiallis-materialistista vammaistutki-

musta vammojen epistemologisen ja ontologisen ulottuvuuden sivuuttamisesta 

(esim. Campbell 2009; Goodley 2015; Tremain 2017). Vammojen (impairment) 

sivuuttaminen ja analysoimatta jättäminen on osaltaan johtanut siihen, että ne ovat 

käsitteellistetty ”esidiskursiivisina”, itsenäisinä ja neutraaleina biologisina enti-

teetteinä (Tremain 2002). Diskursiivisesta näkökulmasta onkin alettu analysoida 

sekä sitä, miten vammoja ja vammaisuutta merkityksellistetään, että sitä, millai-

sille totuuskriteereille vammoja ja vammaisuutta koskeva tieto perustuu. Merki-

tyksiin keskittyvät analyysit pohjaavat yleisesti kulttuurintutkimukselliseen tradi-

tioon, ja niiden keskiössä on se, millaisia merkityksiä vammaisuudelle ja vam-

moille annetaan eri kulttuuris-yhteiskunnallisissa konteksteissa eri aikakausina 

(esim. Davis 2010, artikkeli II). Diskurssin tiedollisia kysymyksiä painottavissa 
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näkökulmissa puolestaan huomio on siinä, millaista tietoa vammaisuudesta ja 

vammoista on tuotettu ja tuotetaan ja miten tietopohjaa sovelletaan (esim. Tre-

main 2015). Edellä esitetyt tutkimukselliset näkökulmat eivät ole toisiaan poissul-

kevia eivätkä väistämättä ristiriidassa keskenään, mutta niiden painotuserot osal-

taan määrittelevät sitä, miten vammaisuuteen kiinnittyviä kysymyksiä analysoi-

daan. 

Tieto ja valta 

Tiedollisesta näkökulmasta tarkasteltuna vammaisuudessa on kysymys siitä, mil-

lainen määritelmä tai määritelmiä sille hyväksytään tietyssä ajassa ja paikassa. 

Toisin sanoen kysymys on vammaisuuden ”totuuden valtajärjestelmistä” (regimes 

of truth). Vaikkei osatutkimuksia ole kirjoitettu eksplisiittisinä vallan analyyseinä 

per se, kysymykset vallasta osaltaan määrittävät niitä. Osatutkimuksissa nimittäin 

nojaudutaan Michel Foucault’n kehittämiin käsitteisiin ja sellaisiin analyyttisiin 

lähestymistapoihin, joita hän on kehittänyt vallan analyyttisiin kysymyksiin 

(esim. Foucault 1982). Tämä käsitteellinen apparaatti kohdistaakin analyysin val-

takysymyksiin silloin, kun valta ymmärretään tuottavaksi ja alati läsnä olevaksi 

suhteeksi ja toiminnaksi eikä yksilön hallussa olevaksi ominaisuudeksi (ks. Fou-

cault 1976/2010). 

Oleellista Foucault’n valta-analytiikassa on, ettei se pyri muodostamaan teo-

riaa vallasta, koska tämä vaatisi vallan objektivoinnin ennen analyysiä (Foucault 

1982, 778). Sen sijaan analytiikassa tarkastelun kohteena ovat valtasuhteet. Fou-

cault itse määrittelikin valtaa negaatioiden kautta. Hänen nominalistisen määritel-

mänsä mukaan ”valta ei ole instituutio, valta ei ole rakenne, se ei ole kyky, joka 

joillekuille on annettu, vaan se on nimi, joka annetaan tietyssä yhteiskunnassa val-

litsevalle monimutkaiselle strategialle” (Foucault 1976/2010, 72). Tähän määri-

telmään sisältyy vielä täsmentäviä väitteitä siitä, mitä valta sisältää ja mitä se ei 

ole: (1) Valtaa käytetään lukemattomista eri pisteistä käsin, liikkuvien suhteiden 

pelissä. (2) Valtasuhteet eivät ole ulkopuolisessa asemassa muihin suhteisiin näh-

den vaan ovat niissä immanentteja. (3) Valta tulee alhaalta. (4) Valtasuhteet ovat 

sekä ei-subjektiivisia että intentionaalisia. (5) Siellä missä on valtaa, on myös vas-

tarintaa (mt., 72–74). 

Valta-analytiikan yksi keskeinen kysymys koskee sitä, miten valtasuhteet 

muodostavat subjekteja ja miten ne toimivat tietyssä ajassa ja paikassa (Foucault 

1976/2010; myös mm. Foucault 1980a). Lähtökohta analyysille on tällöin se, ettei 

valta ole alistavaa vaan tuottavaa. Foucault’n valtakäsitystä selkeyttääkin Gilles 

Deleuzen (1986/2006, 71–93) alleviivaama vallan ja voiman käsitteiden erottelu, 

josta Kai Alhanen (2007) on koonnut selkeän esityksen. Hänen mukaansa Fou-

cault viittaa voimalla ihmisten kykyyn tehdä ja toteuttaa erilaisia asioita. Esimer-

kiksi ihmisruumiit kykenevät tekemään erilaisia töitä, joten ne ovat työvoimaa. 

Myös muita ihmisten kykyjä voidaan ajatella voimina. Valta puolestaan tarkoittaa 

Alhasen käsite-erottelun mukaan pyrkimyksiä hallita voimia, ihmisten toimintaa. 
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Esimerkiksi työnjohtaja käyttää valtaa suunnatessaan työntekijöiden ruumiilliset 

voimat jotain päämäärää kohti. Valtasuhteet puolestaan käsitetään erilaisiksi ta-

voiksi muokata, vahvistaa, yhdistää ja ohjata voimia. Vakiintunut valtasuhde on 

puolestaan hallintaa. (Alhanen 2007, 119; ks. myös Oksala & Grahn 2013.) Fou-

cault’n käsitys vallasta tuleekin pitää erillään väkivallasta, joka kohdistuu suoraan 

ja välittömästi toisen subjektin ruumiiseen eikä toimintaan (Oksala & Grahn 2013, 

98). 

Tieto ja valta ovat Foucault’n (1975/2005, 42) mukaan yhteen kietoutuneita, 

jolloin tieto tuottaa valtaa ja valta myös tuottaa tietoa. Tämä tiedon ja vallan yh-

teenkietouma tulee ymmärtää ennen kaikkea metodologisena ohjeena. Vallan ana-

lytiikka ei voi tällöin lähteä liikkeelle keskittymisestä tietävään subjektiin. Sen 

sijaan analyysin lähtökohta on, että tietävä subjekti, tunnettavat suhteet sekä tie-

don soveltamisalat ovat kaikki seurausta vallan ja tiedon suhteiden perusedelly-

tyksistä ja niiden historiallisista muutoksista. Vallan analytiikka keskittyy näiden 

valtasuhteiden ja -rakenteiden analysointiin (Alhanen 2007, 133–134). 

Vammaisuuden tutkimuksessa vallan analytiikkaan keskittyvällä tutkimusot-

teella huomio kiinnittyykin siihen, miten vammaisuuden diskurssit ovat eri tavoin 

sidoksissa esimerkiksi koulutusinstituutioihin ja niiden vallankäyttöön (vrt. Teit-

tinen 2000). Tällaisesta analyyttisesta näkökulmasta käsin tehty tutkimus keskit-

tyy tarkastelemaan vallan ja tiedon välisiä suhteita ja niistä käytäviä kamppailuja. 

Tiedon ja vallan suhdetta ei kuitenkaan tule ymmärtää ehtoväitteenä. Tämä tar-

koittaa sitä, että vaikka tieto edellyttää valtaa, ei valta määritä suoraan sitä, mitä 

tieto on. Sen sijaan kyse on pikemminkin siitä, ettei tietoa ole ilman valtasuhteita. 

Vallan analytiikka keskittyykin tarkastelemaan tiedon ja vallan suhdetta, sen eh-

toja ja siitä käytäviä kamppailuja tiettynä historiallisena hetkenä. Sen sijaan Fou-

cault’n ajatus siitä, että valta tuottaa tietoa3 tulee Alhasen mukaan ymmärtää siten, 

että sillä tarkoitetaan vakiintuneita valtasuhteita, eikä niin, että kaikki ihmisten 

väliset suhteet tuottaisivat tietoa. (Alhanen 2007, 136–137; myös Hakasalo 2008.) 

Diskursiivinen tietoon ja valtaan keskittyvä tutkimuksellinen näkökulma ei tar-

koita sitä, että vammat ja vammaisuus ymmärrettäisiin yksinomaan sosiaalikon-

struktivistisena ilmiönä (vrt. Vehmas & Mäkelä 2009) tai biologiaan ja biologisiin 

ominaisuuksiin palautuvana kysymyksenä (ks. Tremain 2002). Sen sijaan ymmär-

rän tieto–valta-suhteisiin kohdistuvan tutkimusotteen samaan tapaan kuin Mianna 

Meskus (2009, 26–27) tutkiessaan perinnöllisyyteen liittyviä kysymyksiä: kyse ei 

ole joko-tai-asetelmasta vaan sekä-että-asetelmasta, jolloin vammat (im-

pairments) ovat luonteeltaan sekä biologisia että sosiaalisia. 

                                                             
3 Foucault (1975/2005, 42) muotoili vallan ja tiedon suhteen seuraavasti: ”valta ja tieto 
edellyttävät toinen toistaan; että ei ole olemassa valtasuhdetta, jolle ei muodostuisi sitä 
vastaavaa tietokenttää, eikä tietoa, joka ei edellyttäisi ja samalla muodostaisi valtasuh-
teita”.  
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Tällainen analyyttinen ote nojaa ajatukseltaan Ian Hackingin (1995; 2009) esit-

tämään jaotteluun välinpitämättömistä ja vuorovaikutuksellisista luokista (indif-

ferent and interactive kinds). Välinpitämättömät luokat ovat sellaisia asioita ja il-

miöitä, joille sinänsä ei ole väliä, miten ne luokitellaan. Välinpitämättömät luokat 

voivat kuitenkin olla suorassa suhteessa ihmisiin. Tällaisia luokkia voikin luon-

nehtia biologisiksi ja tietyin varauksin myös luonnollisiksi luokiksi. Vuorovaiku-

tukselliset luokat puolestaan viittaavat ihmisiä ja heidän käytöstään koskeviin luo-

kituksiin. Vuorovaikutuksellisia näistä luokituksista tekee se, että luokiteltu ja 

luokka ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Yksilöt voivat tällöin tiedostaa kuu-

luvansa tiettyyn luokkaan, jos ei muuten, niin siten, että he tulevat kohdelluiksi tai 

institutionalisoiduiksi tuohon luokkaan kuuluvina ja kokevat itsensä sen mukai-

sesti. Vuorovaikutukselliset luokat ovat siis luonteeltaan sosiaalisia. (Hacking 

2009, 147–152.) 

Hackingin jaottelua seuraten vammoissa ja vammaisuudessa vuorovaikutuk-

sellinen ja välinpitämätön luokka sekoittuvat. Esimerkiksi Downin syndrooma on 

liiaksi historiallisesti ja yhteiskunnallisesti muuttuva ja vuorovaikutuksellinen 

luokka ollakseen pelkkää välinpitämätöntä biologiaa: Oireyhtymän kuvasi ensim-

mäistä kertaa John Langdon Down 1860-luvulla, ja sitä kutsuttiin pitkään mongo-

lismiksi. Sen geneettinen selitys, kromosomiparin 21 mutaatio kolmoiskromo-

somiksi (21-trisomia), määriteltiin kuitenkin vasta vuonna 1959. Vuonna 1961 

puolestaan annettiin suositus Downin syndrooma-nimen käyttämiseksi. (Rinta-

haka & Liinamaa 2018; ks. myös Koivisto, Ranki-Pesonen & Kontula 2016.) Toi-

saalta Downin syndrooman historia tekee näkyväksi luokittelun biologista perus-

tetta ja välinpitämättömyyttä siinä mielessä, että eri termein on kuvattu samaa il-

miötä, joka tänä päivänä selitetään geneettisesti. Downin syndroomaa ei siis voida 

palauttaa yksinomaan vuorovaikutukselliseksi luokaksi. 

Vuorovaikutuksellista luokkaa ei kuitenkaan tule ymmärtää välinpitämättö-

män luokan jatkumona, vaan ennemminkin niiden välillä on joukko epäselviä tai 

erilaisia rajoja (Hacking 2009, 152). Analyyttisesti kiinnostus onkin siinä, miten 

ihmisiä koskevat vuorovaikutukselliset luokat vaikuttavat luokituksen piiriin kuu-

luviin ihmisiin ja miten luokiteltujen ihmisten käytös vastaavasti vaikuttaa luoki-

tuksiin. Hacking nimittää tällaista luokitusten ja luokiteltujen välisessä dynamii-

kassa muodostuvaa ilmiötä silmukkavaikutukseksi (looping effect): Koska luoki-

tuksen kohde on liikkeessä, luokittelun käyttö muuttaa myös kohdetta. Näin on 

siksi, että luokittelulla on tarkoitus toimia käytännön intervention välineenä ja oh-

jaajana. Muutos käyttäytymisessä puolestaan pakottaa muuttamaan luokittelua. 

(Hacking 1995; ks. myös Ylikoski 2003, 20–21.) 

Näkökulmani vammaisuuden ja vammojen tarkasteluun on siis sellainen, että 

ymmärrän ne sekä materiaalisina ja biologisina että sosiaalisina, historiallisina ja 

diskursiivisina tieto–valta-suhteissa tuotettuina moniulotteisina ja kontekstuaali-

sina ilmiöinä. Näkökulma eroaa ensimmäisen aallon vammaistutkimuksellisesta 
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lähestymistavasta siten, että historiallis-materialistinen tutkimus keskittyi ”sosio-

logisoimaan” vammaisuuden ilmiötä ja sen tietopohjaa. Valtaan keskittyvässä 

analyysissä huomio on puolestaan siinä, miten vammaisuus eri määritelmineen ja 

sitä määrittävineen käytäntöineen, ehtoineen ja interventioineen on mahdollistu-

nut ja mahdollistuu tiettynä historiallisena hetkenä (ks. Tremain 2015). Huomio 

on siis vammaisuuden ilmiön historiallisessa ontologiassa4. 

Normaalius ja normi  

Kun vammaisuuden määrittelyä ja merkityksellistämistä tarkastellaan tieto–valta-

suhteisiin keskittyvästä diskursiivisesta näkökulmasta, kohdistuu katse materiaa-

listen käytäntöjen lisäksi tiedollisiin kysymyksiin. Oleellista tällöin on se, miten 

ja suhteessa mihin vammaisuus (disability) ja vammat (impairments) määritetään 

sekä miten niitä merkityksellistetään. Kriittisen vammaistutkimuksen perinteessä 

huomio on kiinnitetty siihen, miten vammaisuus määritetään aina suhteessa nor-

maalin, ei-vammaisen yksilön määritelmään. Esimerkiksi normaaliuden ja vam-

maisuuden historiaa tutkinut Lennard J. Davis (esim. 1995; 2010) korostaa, ettei 

vammaisuus itsessään ole yhteiskunnassa ongelma. Sen sijaan ongelma on se, mi-

ten normaaliuden määritelmät ovat tuottaneet ja tuottavat vammaisuudesta ongel-

man. Käännetään katse normaaliuteen, kriittisen tarkastelun kohteiksi asettuvat 

vammaisuuden ja ei-vammaisuuden määritelmien sekä normaalin ja patologisen 

väliset suhteet (esim. Campbell 2009; 2019; Goodley 2014; Davis 1995; 2010). 

Esittelen seuraavaksi lyhyesti normaalin käsitettä ja sen taustoja. Sen jälkeen siir-

ryn keskustelemaan normaalin käsitteestä vammaistutkimuksessa ja sen suhteesta 

ableismin käsitteeseen, sekä siitä, mitä nämä käsitteet tuovat tutkimukseeni. 

Normaali (länsimaisena) käsitteenä viittaa yleisesti tavanomaiseen tai tavalli-

seen. Keskeiseksi osaksi ihmistieteitä normaalin käsite vakiintui 1800-luvulla, jol-

loin ihmisiin kohdistetuissa empiirisissä tutkimuksissa alettiin mitata, mitä ihmi-

set ovat, osaavat ja tekevät (Helén 2016, 93; ks. myös Davis 2010; Jauho 2003). 

Nykyinen normaalin käsite on muodostunut kahdesta suunnasta. 

Yhtäällä se on muodostunut 1800-luvun alun patologisessa anatomiassa ja 

vuosisadan lopun kokeellisessa fysiologiassa, joissa normaalia ja patologista mää-

riteltiin modernin lääketieteen perustaksi. Tässä lääketieteellisessä diskurssissa 

normaalista ja patologisesta muodostui uudenlainen ontologia, jossa terveys ja 

sairaus eivät olleet laadultaan erilaisia olotiloja vaan niiden välillä oli aste-eroja. 

Tällöin sekä epänormaalia elintoimintoa eli sairautta kuvaava patologinen että ter-

vettä elintoimintoa kuvaava normaali kuuluivat samojen elämänilmiöiden piiriin. 

Patologinen ja normaali eivät alkujaan olleet toistensa vastinpareja, vaan saman 

ilmiön eri suuntautumisia tai aste-eroja. Ajan myötä normaalista on kuitenkin 

muodostunut sairauden vastinpari, jolloin normaali on alkanut merkitä samaa kuin 

                                                             
4 Yksityiskohtaisempi keskustelu historiallisesta ontologiasta ks. Foucault (1984) ja 
Hacking (2002). 
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terve. Toisaalla nykyisen normaalin käsityksen tausta on tilastotieteessä kehite-

tyssä normaalijakaumassa5. Normaalijakaumaa alettiin hyödyntää 1800-luvulla 

ihmisten elämän kuvaamisen ja lainalaisuuden esittämiseen. Se toimi myös tilas-

tollisena perusteena esimerkiksi väestötieteelle, empiiriselle sosiaalitieteelle ja 

lääketieteelle. 1900-luvun alusta lähtien myös psykologisessa tutkimuksessa alet-

tiin hyödyntää normaalijakauman ideaa. (Helén 2016, 93–94; ks. myös Davis 

2010; Jauho 2003; Teittinen 2008.) 

Ilpo Helénin (2016, 94) mukaan normaalin käsitteellä on taustansa vuoksi sekä 

ontologinen että tiedollinen ulottuvuus. Biologis-lääketieteellinen normaali on kä-

sitteenä ontologinen: se luonnehtii elämää, koska patologinen puolestaan luon-

nehtii elämän aktuaalisten toimintojen muutosta kuolemaan saakka. Tilastollinen 

normaalin käsite on sen sijaan tiedollinen: se mahdollistaa ilmiöiden havaitsemi-

sen ja käsittelemisen yhteismitallisina, konkreettisesti mitattavina ja laskettavina. 

Normaalin molemmat mallit ovat ajan myötä sekoittuneet keskenään ihmisistä 

muodostettavan tiedon alueilla. Normaalista on kehkeytynyt periaate, jonka mu-

kaan ihmisiä ja heidän elämäänsä voidaan kuvata ja arvottaa – se on siis saanut 

normin aseman. Vallan näkökulmasta normia ei kuitenkaan tule ymmärtää lakiin 

viittaavana juridisena oikeaa ja väärää erottelevana normina. Sen sijaan normi on 

kohdealueensa suhteen sekä immanentti että transsendentti. Se on siinä mielessä 

immanentti, että normi nousee kohdejoukkonsa piirteistä, kuten esimerkiksi kes-

kiarvosta. Transsendentti normi on puolestaan siksi, että se on yleistys kohdealu-

eestaan. Tällöin yksittäistapaukset eivät lähtökohtaisesti vastaa keskiarvoa. (Jauho 

2003; Davis 2010.) 

Mikko Jauho (2003, 45) korostaa, että immanentti–transsendentti-asetelmasta 

seuraa normin kaksoisluonne samanaikaisesti deskriptiivisenä ja preskriptiivisenä 

terminä. Normi toimii sekä kuvauksena populaatiosta että mittapuuna, jonka pe-

rusteella populaation jäsenet pystytään yksilöimään ja asettamaan vertailusuhtee-

seen keskenään. Tästä seuraa, ettei ihmiselämää määrittäviä normeja pysty rikko-

maan toisin kuin esimerkiksi lakia. Normeista voi ainoastaan poiketa, mutta poik-

keaminen ei kiinnity tekoon vaan yksilöön. Poikkeavuutta pyritään puolestaan 

korjaamaan eli normalisoimaan, tekemään normaaliksi. (Mt.; ks. myös Helén 

2016, 102–106.) Esimerkiksi vammaispalvelujärjestelmä on tästä näkökulmasta 

tarkasteltuna normalisoiva järjestelmä. Se tuottaa erilaisia käytäntöjä, jotka täh-

täävät järjestelmän kohteeseen kuuluvien eli vammaiste(ttuje)n yksilöiden toimin-

nan muokkaamiseen vallitsevan normin mukaisesti. Täytyy kuitenkin muistaa, 

että koska normi on transsendentti, niin kukaan ei täysin vastaa normia eikä täten 

voi myöskään olla normaali. Normalisointi kuitenkin ulottuu kaikkiin niihin yksi-

                                                             
5 Esimerkiksi Gaussin kellokäyrä tai normaalijakauma esittää suurimman havaintomää-
rän kasautumisen keskelle, lähelle keskiarvoa käyrän huipuksi sekä havaintojen hajonnan 
ja jakautumisen kaartuen alas symmetrisesti käyrän huipun molemmille puolille (ks. Tei-
kari 2004). 
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löihin, jotka ovat normin määrittämiä (Jauho 2003, 45). Kyse on siis individua-

lisoinnin ja totalisoinnin välisestä suhteesta ja siitä käytävästä kamppailusta (ks. 

Koivusalo 1998; myös artikkelit I & IV). 

Ableismi 

Tutkimuksessani hyödynnetään teoretisointeja ableismista6 tarkasteltaessa vam-

maisuuden normaaliuden, normin ja ei-vammaisuuden välisiä suhteita. Vammai-

suus määritetään aina suhteessa käsitykseen normaalista, kyvykkäästä, ei-vam-

maisesta henkilöstä, jolla ei ole toiminnanrajoitteita. Esimerkiksi Suomessa vam-

maispalveluiden tarpeessa olevaksi henkilöksi määritetään sellainen yksilö, ”jolla 

vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua 

tavanomaisista elämän toiminnoista” (L 380/1987, 2 §, kursivointi lisätty). Vam-

maisuus on siis aina suhteellinen käsite, ja ableismi viittaa erilaisiin tietojärjestel-

miin, käytänteisiin ja prosesseihin, joissa ei-vammaisuuden normia tuotetaan. 

Yksinkertaisimmillaan ableismi on määritelty vammattomuutta ihannoivaksi 

yhteiskunnalliseksi ja kulttuuriseksi eetokseksi ja järjestelyiksi, jotka ovat vam-

maisia henkilöitä syrjiviä (Linton 2010). Tällaista määritelmää ableismista on kui-

tenkin kritisoitu, koska se piirtää selvärajaisen eron vammaisuuden ja vammatto-

muuden välille sekä jättää selittämättä ne prosessit, jotka ylläpitävät syrjiviä käy-

täntöjä (ks. Campbell 2009; myös Vaahtera 2012; 2019). Näistä kriittisistä lähtö-

kohdista Fiona Kumari Campbell (mm. 2009; 2017) on teoretisoinut ableismia 

kyvykkyyttä ihannoivia normeja tuottavana tietojärjestelmänä ja käytäntöinä. Tie-

tojärjestelmäksi määriteltynä ableismi on verkosto uskomuksia, prosesseja ja käy-

täntöjä, jotka tuottavat tietynlaista minää ja kehollisuutta ja jotka määrittävät ih-

mislajin standardia (esim. Campbell 2008, 154). Ableismi viittaa tällöin erilaisiin 

tietoa tuottaviin käytäntöihin ja prosesseihin, jotka määrittävät vallitsevia kyvyk-

kään ihmisen normeja eri elämänalueilla (Campbell 2009, 5). Ableismi koskettaa 

siten kaikkia ihmisiä (ks. Vaahtera 2019). Käsitykset täydellisestä ihmisyydestä 

                                                             
6 Ableismille ei ole vakiintunutta suomennosta. Marjo-Riitta Reinikainen (2007) on kään-
tänyt ableismin kykyismiksi. Vaahtera (2012) on puolestaan ehdottanut käännökseksi ky-
vykkyysihanteiden ylläpitoa. Suomessa vammaisuuden terminologia ei kuitenkaan kiin-
nity samalla tapaan kyvyn käsitteeseen kuin englannin kielessä (ability–disability). Vam-
maisuus on sen sijaan vammaan (impairment) assosioituva ilmiö. Kyvyn ja kyvyttömyy-
den termejä käytetään puolestaan silloin, kun puhutaan esimerkiksi työ-, toiminta-, oppi-
mis- ja opiskelukyvyistä tai -kyvyttömyyksistä. Englannin kielessä kuitenkin kykyyn 
viittaavat myös esimerkiksi termit capacity ja functionality. Termien merkityseroja konk-
retisoi hyvin esimerkiksi WHO:n kansainvälinen toimintakykyä, toimintarajoitteita ja ter-
veyttä kuvaava ICF-luokitusjärjestelmä (esim. WHO 2004). Suomessa ICF on käännetty 
muotoon Kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus, eng-
lanniksi sen ollessa International Classification of Functioning, Disability and Health 
(THL 2014). Suomalaisessa vammaisuuden terminologiassa käytetään yleensä termiä toi-
mintarajoitteet (disability) vammaisuuden yhteydessä eikä toimintakyvyn termiä (func-
tioning). Toisaalta työkyvyttömyyseläkkeestä käytetään kuitenkin englanniksi termiä di-
sability pension. Alleviivatakseni vammaistutkimuksen (Disability studies) piirissä käytyä 
keskustelua ableismista ja sen suhteesta vammaisuuteen (disability), pitäydyn termin 
anglismissa. 
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ja normaaliudesta eivät myöskään ole stabiileja, vaan niitä tuotetaan jatkuvasti 

erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa prosesseissa ja käytänteissä. Esi-

merkiksi eri tieteiden diskurssit tuottavat ihmisyyden normeja: luonnontieteissä 

tuotetaan käsityksiä ”lajityypillisistä ominaisuuksista”, politiikan teoriassa ”ratio-

naalisista toimijoista” ja oikeustieteessä ”oikeussubjekteista” (Campbell 2009, 6). 

Kulttuurisena ja yhteiskunnallisena käytäntönä ja prosessina ableismi on puoles-

taan erotteleva: se esineellistää ja luokittelee populaatioita (Campbell 2017, 288). 

Ableismiin keskittyvä analyyttinen ote laajentaa tutkimuksen fokuksen yhteis-

kunnan vammaistavista tekijöistä yhteiskunnan ableististen premissien ja proses-

sien esiintuomiseen ja purkamiseen (Campbell 2019, 147–148; Harpur 2012). 

Hyödyntämällä ableismin käsitettä analyyttisenä työkaluna huomio on siis yh-

täältä siinä, miten erilaiset tietoa tuottavat diskursiiviset käytännöt tuottavat käsi-

tystä ja tietoa normaalista ja lajityypillisestä ihmisyydestä ja tavasta elää. Toi-

saalta tarkastellaan sitä, miten ableistiset käytännöt erottelevat yksilöitä ja heidän 

toimintamahdollisuuksiaan. Keskeinen ero vammaistaviin (disabilistisiin) ja 

ableistisiin käytäntöihin keskittyvissä analyyseissä onkin siinä, miten vammai-

suus suhteutuu niissä normiin. Vammaistaviin käytäntöihin keskittyvässä tutki-

muksessa vammaisuus ymmärretään normista poikkeavuudeksi, jota ei huomioida 

yhteiskunnallisissa järjestelyissä. Ableistisiin käytäntöihin keskittyvässä analyy-

seissä kiinnostus on sen sijaan siinä, miten erilaiset prosessit tuottavat normia ky-

vykkäästä ja ei-vammaisesta yksilöstä ja miten poikkeavuuksia tästä normista 

määritetään vammaisuudeksi (ks. Campbell 2008, 152–153). Näistä lähtökohdista 

käsin analyyttistä katsetta on tässä tutkimuksessa kohdistettu normien kautta vam-

maisuuteen. Huomio on tällöin siinä, miten samalla määritetään myös normia ky-

vykkäästä yksilöstä, kun kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden elämään liit-

tyviä osa-alueita asetetaan politiikassa ongelmaksi. Normi määrittää tällöin sitä, 

millaisia kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden tulisi olla tai pyrkiä olemaan 

ja millaista yhteiskunnallista osallisuutta heille mahdollistetaan.  
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2.3 Vammaisuuden hallinnan analytiikka 

Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen aseman muotoutu-

misen tarkastelussa hyödynnän Foucault’n hallintaa ja hallinnallisuutta käsittele-

vän tutkimuksen ideoita ja käsitteellistyksiä. Tämä koskee niin ableistisia, vam-

maistavia, ulossulkevia kuin mukaanottavia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia pro-

sesseja. Alkuun on kuitenkin todettava, ettei ole olemassa yhtenäistä ”hallinnalli-

suuden” paradigmaa vaan hallinnan analyyttistä näkökulmaa on sovellettu eri ta-

voin (ks. Dean 2010, 2–4). Osittain tämän vuoksi hallinnan analytiikalla ei myös-

kään ole suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa vakiintunutta terminologiaa7, 

ja siksi termien ja näkökulmien käyttö on varsin kirjavaa ja välillä myös hankalaa 

seurattavaa (Kaisto & Pyykkönen 2010, 9). Toisaalta myös Foucault (esim. 2010; 

1988/2014) käytti hallinnallisuuden (ransk. gouvernementalité, engl. governmen-

tality) termiä eri painotuksin. Ymmärränkin hallinnan analytiikan avaavan mah-

dollisuuksia tarkastella hallintaa ja hallinnallisuuden tematiikkaa eri painotuksin 

mutta yhtenevistä lähtökohdista käsin. 

Hallinnan analytiikan ja hallinnallisuuden tematiikan johtoajatus on päästä 

eroon valtio- ja hallitsijalähtöisestä valta-analyysistä (esim. Foucault 2010; Miller 

& Rose 1989). Valtio ymmärretään tällöin yhdeksi hallinnallisuuden historian val-

taverkoston ilmentymäksi, eikä sen alulle panneeksi transsendentaaliseksi subjek-

tiksi (Koivusalo 2012, 179). Vuosina 1977–78 pitämässään Turvallisuus, alue, vä-

estö -luentosarjassa Foucault (2010, 115) esitti tarkoittavansa hallinnallisuuden 

termillä kolmea toisiinsa limittyvää asiaa. Ensinnä se tarkoittaa instituutioiden, 

taktiikoiden, laskelmointien, laskelmien ja toimintatapojen muodostamaa moni-

mutkaista vallan mekanismia, joka mahdollistaa väestön hallinnoimisen. Pääasi-

allinen tietomuoto tällaisessa hallinnassa on kansantaloustiede ja sen keskeinen 

tekninen väline on turvallisuuden dispositiivit. 

Toiseksi termi viittaa suuntaukseen tai voimalinjaan, jonka myötä hallinnaksi 

kutsumamme vallan muoto on ensisijaistunut muihin muotoihin (suvereenius, kuri) 

nähden. Tämä on johtanut myös erityisten hallinnan koneistojen ja toisaalta tietei-

den sarjan kehittymiseen. Kolmanneksi hallinallisuus-termi tarkoittaa sitä proses-

sia ja prosessin lopputulosta, jossa liberaali hallinnallistuminen on muotoutunut. 

Kyse on siis siitä, miten keskiajan oikeusvaltiosta on muotoutunut 1400- ja 1500-

luvuilla virkamiesvaltio ja 1700-luvulta lähtien valtion hallinnan kiintopiste on 

ollut väestö. (Foucault 2010, 115.) Tämä monimutkainen ja -polvinen hallinnalli-

suuden käsite on helpommin hyödynnettävissä analyyttisenä työvälineenä silloin, 

                                                             
7 Heikki Kinnari (2020, 51) esimerkiksi huomauttaa, että Foucault’n ranskankielinen 
neologismi gouvernementalité, joka on englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa saa-
nut vakiintuneen governmentality-käännöksen, on käännetty suomenkielisessä tutkimus-
kirjallisuudessa ainakin muotoihin ”hallinta”, ”hallinnallisuus”, ”hallintamentaliteetti”, 
”hallinnan mentaliteetti” ja ”hallintavalta”. Vaikka kaikille edellä mainituille suomennuk-
sille on perusteensa, pitäydyn tutkija ja suomentaja Antti Paakkarin (2010) Foucault’n 
”Turvallisuus, alue, väestö”-luentosarjan käännöksessä, joka on ”hallinnallisuus”. 
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kun sen pilkkoo analyyttisiin ja kontekstualisoiviin osiin. Tällöin sen kaksi ensim-

mäistä ulottuvuutta toimivat välineinä ja näkökulmina analyysille. Kolmas on 

puolestaan perusta nykypäivän länsimaisten liberaalien yhteiskuntien hallinnan 

ymmärrykselle eli sen kontekstuaalinen perusta (vrt. Walters 2012). 

William Walters (2012) pyrkii selkeyttämään Foucault’n hallinnallisuuden kä-

sitettä jaottelemalla sen tarjoamia analyyttisiä ulottuvuuksia. Hänen jaottelussaan 

hallinnallisuus tarkoittaa sen ensimmäisessä ja laajimmassa merkityksessään val-

lan harjoittamista ”käyttäytymisen ohjaamisena” (conduct of conduct). Tällöin 

hallinnallisuus tarkoittaa monimutkaisia valtasuhteiden verkostoja, joissa ihmiset 

pyrkivät muokkaamaan sekä omaa että toisten käyttäytymistä. Ensimmäinen ha-

linnallisuuden ulottuvuus keskittyykin ulkoisen hallinnan ja itsehallinnan leik-

kauspisteeseen (ks. Foucault 1988). Tämä muoto pitää sisällään hallinnan tekno-

logioiden/tekniikoiden lisäksi rationaliteetit eli sen, miten asiat järkeistetään 

(Walters 2012, 11–12; ks. myös Bacchi & Goodwin 2016; Rose 1999). 

Hallintatekniikat ja -teknologiat viittaavat hallinnan analytiikassa järjestelmäl-

lisiin toimintatapoihin, keinoihin ja käytäntöihin, joilla pyritään hallitsemaan hal-

linnan kohdejoukkoa tietyn päämäärän, teloksen, kehyksessä (Kaisto & Pyykkö-

nen 2010, 16; ks. myös Behrent 2013). Tekniikat ovat niin erilaisia tiedonkeruu-

menetelmiä, arkkitehtonisia ratkaisuja kuin ruumiin kykyjä ja toimintataipumuk-

sia koulivia käytäntöjä. Esimerkiksi opetussuunnitelmat ja luokkahuonekäytännöt 

ovat kohteitaan muovaavia tekniikoita, joilla pyritään saavuttamaan koulutukselle 

asetettuja päämääriä (esim. Burch 2018; Niemi & Jahnukainen 2020; Pitkänen 

2019). Samaan tapaan myös kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden palvelu-

suunnitelmat ovat tästä näkökulmasta katsottuna hallintatekniikoita. Rationalitee-

tit puolestaan viittaavat erilaisiin järkeilyn tapoihin ja tyyleihin, jotka kiinnittyvät 

kysymyksiin siitä, miten hallintaa tulee tietyssä ajassa ja paikassa harjoittaa (emt., 

Miller & Rose 2010, Dean 2010). Keskustelen rationaliteeteista enemmän seuraa-

vassa alaluvussa. 

Toinen hallinnallisuuden muoto viittaa Waltersin (2012) jaottelussa ”moder-

nien valtioiden genealogiaan”. Tällöin kiinnostus on erilaisissa prosesseissa, käy-

tännöissä sekä tekniikoissa, joissa ”valtio” on muodostunut ajateltavissa olevaksi 

ja mahdollistunut ihmisten toimintaa ohjaavaksi viitekehykseksi. Analyysi keskit-

tyy tällöin kysymyksiin modernin valtion olemassa olemisen mahdollisuuksista. 

Kolmannella hallinnallisuuden muodolla Walters tarkoittaa liberalismia ja sen 

mahdollistamia kansallisvaltioiden hallintomalleja, jotka alkoivat muodostua 

1700-luvulla. Hallinnallisuuden tarkastelu suhteessa liberalismiin ja sen eri muo-

toihin keskittyy kysymyksiin siitä, millaisia seurauksia ja muutoksia tällaisella 

hallintomallilla on (ollut) valtioihin, hallinnan tekniikoihin ja poliittiseen subjek-

tiviteettiin. (mt. 12–13; myös Rose 1999.) 

Hallinnallisuuden tematiikka ja hallinnan analytiikka tuleekin ensi sijassa ym-

märtää länsimaisten liberaalien yhteiskuntien analyysina. Liberalismi ei viittaa 

hallinnan analytiikassa ja hallinnallisuuden tematiikassa tiettyyn historialliseen 
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ajanjaksoon tai itsenäiseen doktriiniin vaan hallinnan tapaan (Foucault 2010). Ni-

kolas Rose (1999) korostaa, että liberalististen hallinnan järjen erityispiirre on sen 

reflektiivisyys. Liberalistisen hallinnan reflektiivisyys nivoutuu kysymyksen ”mi-

ten hallita hallitsematta liikaa” ympärille. Hallinnassa joudutaan täten jatkuvasti 

tasapainoilemaan sen suhteen, miten yksilöitä voidaan hallita siten, että heidän 

autonomiaan, oikeuksiaan ja vapauttaan kunnioitetaan. Liberalistinen hallinta on 

siten lähtökohdaltaan yksilöiden vapaata toimintaa mahdollistavaa eikä holhoavaa. 

(Mt., 69–70.) Siinä mielessä hallinta on luonteeltaan ennen kaikkea proaktiivista 

eikä reaktiivista. Reflektiivisyys on liberalistisen hallinnan ja sen järjen ytimessä. 

Siksi hallinnan analytiikka suuntaa analyyttisen katseensa siihen, millaisia toimin-

tamahdollisuuksia kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja 

koulutus näille henkilöille avaavat. 

Hallinnallisuuden käsitteen kolmijakoa hyödyntäen ja ne ylittäen hyödynnän 

käsitettä analyyttisenä työkaluna kahdesta suunnasta. Ensinnä huomio on ulkoi-

sen hallinnan ja itsehallinnan leikkauspisteessä. Foucault’n (1988/2014, 300–301) 

mukaan kyse on tällöin siitä pisteestä, jossa valtatekniikat ja itsetekniikat kohtaa-

vat. Valtatekniikat tarkoittavat niitä käytäntöjä, joissa määritetään yksilöiden käy-

töstä, alistetaan heidät tiettyihin päämääriin tai hallinnan alaisuuteen ja joissa ob-

jektivoidaan subjektit. Itsetekniikat puolestaan viittaavat sellaisiin käytäntöihin ja 

toimenpiteisiin, joita yksilöt voivat tehdä joko itse tai muiden avustuksella muo-

katakseen omaa ajatteluaan, käyttäytymistään ja olemisen tapaansa. Tällöin eri-

laisilla tekniikoilla, kuten tiedonkeruumenetelmillä, arkkitehtonisilla ratkaisuilla 

sekä ruumiin kykyjä ja toimintataipumuksia koulivilla käytännöillä pyritään 

muokkaamaan yksilöiden toimintaa ja ajattelua. Ulkoisen hallinnan ja itsehallin-

nan leikkauspisteessä pyritään vaikuttamaan ei pelkästään valmiuksien vaan myös 

asenteiden muokkaamiseen. Tällöin analyysi keskittyy subjektin hermeneutiik-

kaan eli itsen muokkaamisen käytäntöihin. (Mt.)  

Esimerkiksi ammatillisen erityisopetuksen opetussuunnitelmat ja luokkahuo-

nekäytännöt ovat kohteitaan muovaavia tekniikoita, joilla pyritään saavuttamaan 

koulutukselle asetettuja päämääriä. Samaan tapaan myös erilaiset kehitys- ja vai-

keavammaisille henkilöille tehtävät palvelusuunnitelmat ovat tästä näkökulmasta 

katsottuna hallintatekniikoita. Palvelusuunnitelmilla pyritään muokkaamaan käyt-

täytymistä ja asenteita muun muassa siten, että niissä neuvotellaan palveluiden 

käyttäjien kanssa heidän tarvitsemistaan palveluista samalla kun määritetään pal-

velujen tarvetta. Ulkoiseen hallintaan ja itsehallintaan keskittyvässä analyysissä 

huomio on ensinnäkin siinä, miten erilaisilla ulkoisilla valtatekniikoilla määritel-

lään vammaisuutta, sen eri asteita ja vammaisiksi määriteltyjen henkilöiden elä-

mää. Toiseksi analyysi keskittyy subjektivaation muotoihin (ks. Saari 2012, 62) 

eli niihin käytäntöihin, joissa vammaiseksi määritellyt yksilöt muokkaavat itseään 

rakentamalla valtasuhteita heitä ympäröivään maailmaan. 

Toiseksi hyödynnän Waltersin hallinnallisuuden käsitteen jaottelun toista ja 

kolmatta ulottuvuutta analyysiä kontekstualisoivana ulottuvuutena. Sen lisäksi, 
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että Foucault’n hallinnallisuuden käsite ylipäätään kiinnittyy liberalistiseen hal-

lintomalliin ja sen genealogiaan, korostan kehitys- ja vaikeavammaisiin henkilöi-

hin kohdistetun hallinnan paikallista kontekstia. Tällä tarkoitan sitä, että vaikka 

analyyttisessä otteessa hyödynnetään anglosaksisia hallinnan tutkimuksen käsit-

teitä ja ideoita (esim. Rose 1999; Dean 2010; Walters 2012; Bacchi & Goodwin 

2016), nämä käsitteet ja ideat eivät välttämättä ole käännettävissä sellaisinaan suo-

malaiseen yhteiskuntaan, koska hallinta on aina myös kontekstuaalista. Eri kon-

tekstien hallintakäytännöt onkin suhteutettava omaan taustaansa, genealogiaansa 

vasten, ollakseen analysoitavissa (vrt. Kantola 2006, 49–51). Tällä en tarkoita sitä, 

etteikö ylikansallisilla poliittisilla instituutioilla ja strategioilla olisi merkitystä 

esimerkiksi sen suhteen, miten ihmisyyttä määritetään tai millaisille rationalitee-

teille ja tekniikoille ylikansallinen hallinta nojaa. Sen sijaan korostan sitä, että eri 

konteksteissa sovelletaan erilaisia hallinnan tapoja, jotka määrittyvät suhteessa 

sekä niiden genealogiaan että ympäröiviin – niin paikallisiin kuin globaaleihin – 

käytänteisiin. Konteksti myös osaltaan määrittää subjektin itsensä muokkaamis-

käytäntöjä (ks. Foucault 1988/2014). 

Vammaisuuden hallinnan analytiikassa kontekstin korostamisella tarkoitan 

sitä, että sekä ylikansalliset että kansalliset ja paikalliset vammaisiin henkilöihin 

kohdistetut toimenpiteet ja vammaisuuden määritelmät aktualisoituvat eri tavoin 

eri ajassa ja paikassa. Kun ylikansallisella vammaispolitiikalla pyritään yhtenäis-

tämään ja muuttamaan kansallisia tapoja hallita vammaisten ihmisten elämää, tu-

lee tätä kysymystä tarkastella ensi sijassa sen kontekstissa eli ylikansallisessa po-

litiikassa. Ylikansallisesta vammaispolitiikasta ei kuitenkaan pidä tehdä suoria 

tulkintoja koskien sitä, miten se muuttaa vammaisten ihmisten elämää ja sen hal-

linnan käytäntöjä kansallisella tai instituution tasolla. Sen sijaan nämä tasot ja nii-

den käytännöt ovat muodostuneet myös paikallisissa ja historiallisissa valtion hal-

linnallistumisprosesseissa. Tämä ei tarkoita, etteikö paikallisen ja globaalin väli-

sellä vuorovaikutuksella olisi merkitystä, vaan päinvastoin. Vuorovaikutus on jat-

kuvaa, ja sillä on seurauksia sekä kansainväliselle että kansalliselle tasolle. Se, 

millaisia seurauksia tällaisella vuorovaikutuksella on, kuitenkin aktualisoituu tie-

tyssä kontekstissa, sen historiassa ja eri tahojen välisissä valtasuhteissa (vrt. 

Campbell 2011). Hallinnan monipaikkaisuus ja kontekstien eroihin sisältyvä 

problematiikka rakentuu osatutkimuksissa siten, että kansallisvaltiot ylittävää yli-

kansallista hallintaa EU:n kontekstissa (artikkeli I) ei tule johtaa sellaisenaan kan-

sallisen tason politiikkaan (artikkeli II & III) taikka ammatillisen erityisoppilai-

toksen institutionaalisiin käytäntöihin (artikkeli IV). Sen sijaan eri hallinnan tasot 

muodostavat erilaisia valtasuhteiden sommitelmia eli dispositiiveja, joissa vam-

maisuutta ja vammaisia ihmisiä hallitaan ja joissa he hallitsevat itseään. 
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Dispositiivi 

Foucault’n valta-analytiikassa ja hallinnallisuuden tematiikassa dispositiivin 8 

(dispositif) käsitteellä pyritään paikantamaan kolme tekijää. Ensimmäinen tekijä 

on läpikotaisesti heterogeeninen diskurssien, instituutioiden, arkkitehtonisten kaa-

voitusten, sääntömääräisten toimenpiteiden, lakien, hallinnollisten toimenpiteiden, 

tieteellisten väittämien sekä filosofisten, moraalisten ja filantrooppisten lausu-

mien, eli sanotun ja sanomattoman kokoonpano. Nämä ovat dispositiivin peruste-

kijät. Dispositiivi on itsessään verkosto, joka voidaan asettaa näiden perustekijöi-

den välille. Toinen tekijä, jota dispositiivilla pyritään tunnistamaan, on sen hete-

rogeenisen verkoston perustekijöiden väliset mahdolliset yhteydet ja siteet sekä 

näiden välisen vuorovaikutuksen luonne. Dispositiivin kolmas tekijä on vastaami-

nen tiettynä historiallisena hetkenä tiettyyn yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja/tai 

tilanteeseen. Tämä on dispositiivin strateginen funktio. (Foucault 1980b, 194–195; 

ks. myös Koivusalo 2011, 192.) 

Edellä esitettyä kolmikohtaista määritelmää sekä Foucault’n tapaa käyttää dis-

positiivin käsitettä tutkimuksissaan on myöhemmin luettu ja sovellettu eri paino-

tuksin (esim. Agambe 2009; Braun 2014; Deleuze 1992, Helén 1997; Koivusalo 

2011; Saari 2011; Tremain 2017). Hyödynnän dispositiivin käsitettä Matti Pelto-

sen (esim. 2004; 2008) tapaan ennen kaikkea analyyttisenä työvälineenä siinä 

mielessä, että jäsennän käsitteen avulla monipaikkaisia hallinnan sommitelmia 

(vrt. Eriksson 1999). Peltosen (2008, 172) mukaan dispositiivin perusajatuksena 

on tavoittaa pelkkiä diskursiivisia käytäntöjä laajempi historiallinen kokonaisuus. 

Kokonaisuuden ensimmäinen tekijä viittaakin Foucault’n dispositiivin määritel-

män mukaisesti eri elementtien muodostamaan verkostoon (ks. Ahlqvist 2010, 48). 

Verkosto pitää sisällään sekä diskursiivisia että ei-diskursiivisia käytäntöjä mutta 

niitä samaistamatta, asettamatta vastakkain tai sisällyttämättä toisiinsa (Peltonen 

2008, 173). Dispositiivilla ei pyritä erottelemaan, mikä on diskursiivista ja mikä 

ei. Ei-diskursiivinen viittaa niihin instituutioiden alueisiin, jotka ohjaavat ihmisten 

toimintaa mutta jotka eivät ole lausumia (Foucault 1980b, 197–198; ks. myös Al-

hanen 2007, 104). Sen sijaan dispositiivin avulla käytäntöjä, niiden toteutumista 

ja ilmaantumista sekä käytäntöjen välistä vuorovaikutusta tarkastellaan kokonai-

suutena (Jäger 2001, 56–57). 

                                                             
8 Dispositiivin termi osana Foucault’n tuotantoa on hankala, sillä hän ei ensinnäkään 
määritellyt sitä kovin selkeästi tutkimuksissaan. Yleensä dispositiivin määrittelyssä käyte-
tään Foucault’n hahmottelua käsitteestä osana tutkimusprojektiaan, joka on julkaistu 
”The Confession of the Flesh” -nimellä kulkevassa haastattelussa Power/knowledge-anto-
logiassa (Foucault 1980b). Toiseksi termistä ja sen roolista osana valta-analytiikkaa ja 
hallinnan tematiikkaa tekee hankalan siitä käytetyt erinäiset käännökset. Ranskan kielen 
termi dispositif on suomennettu muun muassa keinovalikoimaksi (Foucault 2010), jätetty 
vierasperäiseen muotoonsa (Foucault 1976/2010) tai sitä ei ole huomioitu analyyttisena 
käsitteenä lainkaan (Foucault 1975/2005). Englanniksi termiä on puolestaan käännetty 
muun muassa muotoihin apparatus (esim. Tremain 2017) tai grid of intelligibility (esim. 
Rabinow 1984). Pitäydynkin käsitteen vierasperäisessä muodossa dispositiivi välttääkseni 
käsitteellistä sekaannusta (vrt. Koivusalo 2011).  
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Dispositiivin toinen tekijä kiinnittää puolestaan huomion diskurssien ja käy-

täntöjen historialliseen suhteeseen, joka ei ole ennalta määrätty tai vakio (Peltonen 

2008, 174). Sen sijaan suhde on jatkuvassa muutoksessa, ja eri aikoina suhteet 

voivat etääntyä, lähentyä, katketa, muuttaa toistensa toimintaa tai vaikutusta sekä 

avata uusia suhteita ja rationaliteetteja (Foucault 1980b, 194–195). Historiallisuus 

korostuu myös dispositiivin kolmannessa tekijässä, jossa määritellään käsitteen 

strateginen funktio: se miten dispositiivi vastaa tiettynä hetkenä tiettyyn yhteis-

kunnalliseen tarpeeseen. Dispositiivin käsitteen strategisella funktiolla huomioi-

daan siis laajempi historiallinen tilanne (Peltonen 2008, 174). Näistä lähtökohdista 

dispositiivin analyyttisen käsitteen avulla voidaan tarkastella ilmiöiden konstituu-

tioon sisäisesti liittyviä instituutioita, diskursseja ja käytäntöjä niiden historialli-

sissa keskinäissuhteissaan (Eriksson 1999, 53). 

Dispositiivin analyyttinen työkalu keskittyy tiedonmuodostumien, hallinta-

käytäntöjen ja tekniikoiden sekä subjektiviteettien strategiseen yhdistymisproses-

siin ja suuntaa huomion asetelmien ja suhteiden muuttumiseen ja muovautumi-

seen (Helén 1995). Dispositiivin käsitteellä siis tematisoidaan tietty valtasuhtei-

den mikroverkko, joka kiertyy analysoitavan ilmiön ympärille ja saa siitä mielek-

kyytensä (Eriksson 1999, 54). Kun kehitys- ja vaikeavammaisuutta jäsennetään 

dispositiivina eli tiedonmuodostuksen, hallintakäytäntöjen ja subjektiviteettien 

yhdistymisprosessina, huomio on nimenomaan käytännöissä: Miten ja millaisessa 

diskurssissa vammaisuutta määritetään? Miten ja millaisia eroja vammaisuudella 

tuotetaan? Miten ja millaisiin instituutioihin vammaisuus kiinnittyy? Millaisia 

käytäntöjä näissä instituutioissa on? Tällöin analyyttinen lähtökohta on se, ettei 

vammaisuutta ole olemassa ennen sitä määrittävää dispositiivia tai tuon disposi-

tiivin ulkopuolella. Sen sijaan vammaisuus on ne yhteiskuntasuhteet, jotka sen 

määrittävät. 

Hyödynnän dispositiivia kehitys- ja vaikeavammaisten hallintaa ja osatutki-

muksia kokoavana käsitteenä samansuuntaisesti kuin Shelley Tremain (2017, 

2018) on käsitteellistänyt vammaisuutta dispositiivina. Hänen dispositiivin strate-

gista ulottuvuutta painottavassa käsitteellistyksessään vammaisuus ymmärretään 

historiallisesti spesifinä kokonaisuutena, joka koostuu, konstituoituu ja on konsti-

tuoitunut monimutkaisista diskursiivisista muodostelmista, teknologioista, identi-

teeteistä ja käytännöistä. Nämä kokonaisuuden elementit kehkeytyvät muun mu-

assa lääketieteen, luonnontieteen ja muiden tieteenalojen tutkimuksessa, politii-

kassa ja hallinnollisissa päätöksissä, aktivismissa, taiteessa ja kirjallisuudessa 

sekä populaarikulttuurissa. Vaikka vammaisuuden dispositiivin elementeillä on 

erilaisia ja jopa ristiriitaisia tavoitteita, strategioita ja soveltamistekniikoita, niin 

ne ovat silti vuorovaikutussuhteissa ja vaativat toisiaan. Tremain korostaa strate-

gista ulottuvuutta todetessaan, että vammaisuuden dispositiivi asemoi kaikkia 

subjekteja joko vammaisiksi tai ei-vammaisiksi henkilöiksi. (Tremain 2017, 22.)  
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Tremainin dispositiivin käsitteellistys havainnollistaa sitä, miten käsitteellä 

tehdään näkyväksi valtaa epätasapainoisten voimasuhteiden strategisena ja takti-

sena verkostona, eikä sopimuksellisena tai institutionaalisena substanssina (ks. 

Koivusalo 2011, 187). Tremain (2017, 22) korostaakin, että tästä näkökulmasta 

vammaisuudella ei ole metafyysistä pohjaa, eikä se ole luonnollinen tai biologinen 

kategoria, joka kiinnittyy vain tiettyihin yksilöihin. Sen sijaan vammaisuus on his-

toriallisesti kontingentti valtasuhteiden verkosto, johon kaikki ovat kiinnittyneitä 

ja jossa kaikilla on asema. Tällä ei tarkoiteta sitä, että jokainen olisi enemmän tai 

vähemmän vammainen yksilö, vaan sitä, että vammaisuuden dispositiivi asemoi 

yksilöitä joko vammaisiksi tai ei-vammaisiksi yksilöiksi. Vammaisuuden disposi-

tiivi ei kuitenkaan ole yleinen vammaisuuden kategoria tai taso. Sen sijaan dis-

positiivi on jatkuvassa liikkeessä ja sen konstitutiiviset ehdot määrittyvät erilais-

ten olosuhteiden ja niissä toimivien tieto–valta-suhteiden ja ajankohdan mukaan 

(ks. Eriksson 1999, 54). 

2.4 Poliittiset rationaliteetit, biopolitiikka ja kansalaisuus 

Siinä missä erilaiset tekniikat ja teknologiat ovat keinoja tai tapoja harjoittaa hal-

lintaa, viittaa rationaalisuus järkeilyn tapaan, joka määrittää sitä, miten hallintaa 

tulee harjoittaa tietyssä ajassa ja paikassa (Kaisto & Pyykkönen 2010, 15–16). 

Toisin sanoen teknologioissa ja tekniikoissa rationaliteetit välineellistyvät, ja yh-

dessä ne mahdollistavat poliittisen vallan harjoittamisen (Miller & Rose 2010, 28). 

Peter Miller ja Nikolas Rose (1989) ovat määritelleet poliittisen rationaalisuuden 

olevan suhteellisen systemaattisia diskursiivisia matriiseja, joissa hallinta artiku-

loidaan. Heidän mukaansa artikulointi pitää sisällä ”kieliä, jotka ilmaisevat hal-

linnan kohteen ja päämäärät, analyysien ja ohjeiden kielioppeja, ohjelmien puhe-

tapoja, niitä sanankäänteitä, joilla hallinnan legitiimiys tuotetaan” (mt., 146). Ra-

tionaliteetit ovat täten laajoja historiallisesti rakentuneita diskursseja eivätkä ly-

hytaikaisia muodostelmia (Kaisto & Pyykkönen 2010, 15; myös Dean 2010). 

Hallinnan rationalisaatiot sisältävät niin opit hyvinvoinnista, erilaiset liberalis-

tiset oppijärjestelmät kuin näkemykset oikeuksista ja velvollisuuksista. Näitä kie-

lellisiä elementtejä työstetään laajoiksi ohjelmallisiksi ilmauksiksi, joissa pyritään 

erittelemään yhteiskuntaelämää, sen järjestäytymistä sekä sen liikuttamisen käyt-

tökelpoisia perustoja. (Miller & Rose 1989, 146.) Rationaliteetit ovat siis lyhyesti 

määriteltyinä Millerin ja Rosen (2010, 28) mukaan ajattelutyylejä ja tapoja tehdä 

todellisuus ajateltavissa olevaksi siten, että se mukautuu laskelmoitavaksi ja oh-

jelmoitavaksi. 

Millerin ja Rosen hallinnallisuuden jäsentäminen teknologioiden ja rationali-

teettien kautta on heidän anglosaksisessa hallinnan analytiikan traditiossaan ennen 

kaikkea tutkimusstrateginen käsitteellistys (esim. Miller & Rose 2010; Rose 1999; 

ks. myös Dean 2010). Lähtökohta ei ole pelkistää hallintaa yhteen rationaliteettiin, 



Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallinta ja kansalaisuus vammais- ja 
koulutuspolitiikassa sekä ammatillisen erityisoppilaitoksen arjessa 

29 

jonka vastakohta on irrationaalisuus, vaan moninaisiin rationaliteetteihin (Miller 

& Rose 2010, 29). 

Rose (1999) on esittänyt rationaliteeteille neljä peruspiirrettä, joilla niitä voi 

tutkimuksellisesti tarkastella. Ensinnä niillä on oma sisäinen moraalioppinsa eli 

hallintakäytäntöjä ohjaavat moraaliset periaatteet. Toiseksi rationaliteeteilla on 

epistemologinen luonne. Ne artikuloidaan suhteessa siihen, miten hallintaa vaati-

vat tilat, ihmiset, ongelmat ja muut kohteet ymmärretään, yleensä tieteelliseen tai 

muunlaiseen asiantuntijatietoon perustuen. Kolmanneksi rationaliteetit ovat 

idiomaattisia eli niillä on oma kielenkäyttönsä. Neljänneksi rationalisuudet ovat 

käännettävissä, jolloin ne voivat toimia eri yhteyksissä ja saada eri ilmenemis-

muotoja. (Mt. 26–27, 47–51; ks. myös Kaisto & Pyykkönen 2010, 15.) Poliittiset 

rationaliteetit voidaankin ymmärtää koko yhteiskunnan tasolla toimivina ”totuus-

peleinä” ja ”totuuden valtajärjestelminä” (regimes of truth) (Kinnari 2020, 61). 

Hallinnallisuuden tematiikassa liberalismi ja sen eri muodot ymmärretään his-

toriallisesti muodostuneina rationaliteetteina. Liberalismin eri muotoja on nimetty 

muun muassa klassiseksi liberalismiksi, sosiaaliliberalismiksi, talousliberalis-

miksi, uusliberalismiksi, edistykselliseksi liberalismiksi ja inklusiiviseksi libera-

lismiksi. Näitä eri muotoja ei kuitenkaan tule ymmärtää monoliittisina, selkeinä 

ja erillisinä ja yksinomaan vain tiettynä aikana ilmenevinä hallinnan järkeistämi-

sen tapoina. Sen sijaan eri liberalismin muodot ovat sekä erityisiä että kerrostu-

neita, kuten monikkomuodossa käytettävä termi rationaliteetit antaa ymmärtää (ks. 

Dean 2014). Hallinnan analytiikan näkökulmasta liberalismi kokonaisuudessaan 

ymmärretäänkin historiallisena ja erityisenä hallinnan tapana, hallinnan taitona 

(art of government) (ks. Gordon 1991). 

Liberalistisen hallinnan erityispiirre on siihen sisältyvä tasapainottelun on-

gelma sen suhteen, miten yksilöitä ja erilaisia prosesseja voidaan hallita hallitse-

matta niitä liikaa (Foucault 2010; Koivusalo 2012, 217–220). Tämä ongelma ra-

kentuu liberalistisessa hallinnassa ensisijaisesti vapauden ympärille: Liberalismi 

on vapauden oppi ilman imperatiivia ”ole vapaa”. Vapaus ei kuitenkaan ole jotain 

annettua, vaan kyse on vapauksien tuottamisesta tietyissä rajoissa ja tietyllä tapaa. 

Hallitsemisen ytimeen muodostuu täten ongelmallinen suhde vapauden virtojen ja 

kontrollin välille; vapautta on tuotettava, mutta samalla on asetettava rajat, kont-

rolli, velvoitteet ja pakkokeinot, joiden mukaan vapautta on ilmaistava. (Koivu-

salo 2012, 222.)  Hallinnan analytiikassa huomio on ennen kaikkea liberalismin 

hallinnan tapaan ja liberalismiin sisältyvään vapauden problematiikkaan kiinnit-

tyvissä kysymyksissä (esim. Rose 1999). Hallinnan analytiikan ja hallinnallisuu-

den tematiikan voikin ymmärtää poliittisen järjen kritiikkinä, jossa analyysi koh-

distuu historiallisiin ja erityisiin järkeilyihin, jotka ovat muotoutuneet ja vaikutta-

vat politiikassa ja hallintakäytännöissä (Helén 2010, 29–30). 

Tämän väitöstyön osatutkimukset keskittyvät tarkastelemaan kehitys- ja vai-

keavammaisten henkilöiden hallintaa 1990-luvulta 2020-luvulle. Tänä aikana eri-

laiset rakennemuutokset ja taloudelliset kriisit ovat muuttaneet sekä kansallisia 
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että kansainvälisiä poliittisia järjestelmiä ja hallinnan tapoja (esim. Kantola 2006; 

Patomäki 2015). Yleisesti tätä ajanjaksoa on käsitteellistetty aikana, jolloin Suo-

messa, muita länsimaita seuraten, on siirrytty yhä enenevissä määrin hyvinvointi-

valtiollisesta ja sosiaaliliberalistisesta järkeilystä uusliberalistiseen järkeilyyn pe-

rustuvaan hallintaan (esim. Kaisto & Pyykkönen 2010; Brunila ym. 2013). Vaikka 

molemmista edellä mainituista liberalismin muodoista on monia eri versioita ja 

sovelluksia eri painotuksin eri sijainneissa ja politiikoissa, on niiden keskeisissä 

artikulaation tavoissa samansuuntaisuutta. 

Sosiaaliliberaalissa hyvinvointivaltiollisessa järkeistämisessä yhteiskunnan 

järjestyksestä huolehtiminen nojaa ensisijaisesti valtioon, poliittisiin auktoriteet-

teihin ja asiantuntijoihin. Kansallisvaltion hallinnallistumisen kontekstissa yksi-

löiden vapautta hallitaan sosiaaliberalismissa ennen kaikkea yhteiskunnan ja sen 

etujen kautta (ks. Rose 1999). Erilaisilla hyvinvointivaltion sosiaalipalveluilla ja 

sosiaalitukijärjestelmillä, koulutuksella sekä terveydenhuollolla pyritään tasaa-

maan hyvinvointieroja yksilöiden välillä, määrittelemään taloudellista tuotta-

vuutta ja takaamaan taloudellista turvaa (esim. Esping-Andersen 1999). Sosiaali-

teknologioita ohjaavan rationaalisuuden perustana on siis hallita yksilöiden on-

nellisuutta, terveyttä, hyvinvointia ja vaurautta valtiollisessa kehikossa (ks. Koi-

vusalo 2012, 223–227; myös Helén & Jauho 2003). 

Uusliberalismi puolestaan viittaa yleisesti sellaiseen järkeilyn tapaan, jonka 

keskiössä on hyvinvointivaltion ja sosiaaliliberalismin valtiokeskeisyyden kriti-

sointi ja vapauden uudelleen määrittely (esim. Miller & Rose 2010; Löppönen 

2017; Saastamoinen 2010). Uusliberalismi ei kuitenkaan ole ”uusi” siinä mielessä, 

että sen taustat ovat 1930- ja 1940-luvuilla, eikä se myöskään ole yhtenäinen aja-

tusrakennelma tai poliittinen ohjelma (ks. Foucault 2008; Löppönen 2017). 

Arttu Saarinen, Suvi Salmenniemi ja Harri Keränen (2014) esittävät ”nykyi-

selle” uusliberaalille rationaliteetille ja sille perustuvalle hallinnalle neljä ominais-

piirrettä. Ensinnäkin valtiokeskeisen suunnittelun sijaan uusliberalismissa mark-

kinat nähdään parhaana tapana säädellä inhimillisen toiminnan eri osa-alueita. 

Toiseksi uusliberalismi muotoilee uudelleen valtion roolia ja tehtäviä. Uuslibera-

listisen järjen mukaan koko yhteiskunnan tulee toimia kilpailulogiikalla, ja valtion 

tehtävä on ensisijaisesti valvoa talouden pelisääntöjen noudattamista. Tämän li-

säksi hallinta myös hajaantuu, ja sitä harjoitetaan yhä enemmän kolmannen sek-

torin ja kansalaisyhteiskunnan kautta. Kolmanneksi uusliberalismissa ominaista 

on hallinta valintojen ja vapauden kautta, jolloin yksilön subjektiviteetistä tulee 

keskeinen hallinnan kohde. Yksilöitä puhutellaan omaa etuaan maksivoivina ra-

tionaalisina, aktiivisina ja vastuullisina kuluttajina ja toimijoina. Neljänneksi uus-

liberalistinen järkeily tuottaa uudenlaista kuvaa hyvinvoinnista. Yhteiskunnan 

vastuun sijaan siinä painottuu yksilön vastuu ja julkisten palveluiden sijaan yksi-

tyiset ja kaupalliset palvelut. Uusliberalismissa hyvinvointi ymmärretään yksilön 

itsensä toteuttamisena, valtautumisena ja onnellisuutena. (Saarinen, Salmenniemi 
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& Keränen 2014, 606; ks. myös mm. Foucault 2008; Miller & Rose 2010; Harvey 

2008.) 

Koska rationaliteetit viittaavat laajoihin historiallisesti muodostuneisiin totuu-

den valtajärjestelmiin, tulee myös tutkimuksen aikajänne 1990-luvulta 2020-lu-

vulle sijoittaa sen historialliseen kontekstiin. Ymmärränkin, että 1990-luvulta voi-

mistunut uusliberaali järkeistäminen on osaltaan muuttanut hallintaa. Kehitys- ja 

vaikeavammaisten henkilöiden hallintateknologiat ja vammaisuuden dispositiivit 

ovatkin historiallisesti kerrostuneita: nykyisyyden sijaan ne ovat ymmärrettävissä 

historiastaan käsin (ks. luku 3.2). 

Biopolitiikka 

Liberaaleissa valtioissa vammaisuuden ja vammaisten henkilöiden hallinnan ky-

symykset sijoittuvat oleellisilta osin biovallan ja -politiikan alueelle. Vaikka osa-

tutkimuksissa ei keskustella eksplisiittisesti biovallasta ja -politiikasta, näihin 

kiinnittyvät kysymykset ovat keskeisin osa liberaalia länsimaisen hallinnan it-

seymmärrystä ja kansallisvaltioiden hallinnallistumisprosessia (esim. Foucault 

2008; 2010). Täten myös biovallan ja -politiikan ulottuvuudet sisältyvät tämän 

tutkimuksen piiriin. Biovalta hallinnallisuuden tematiikassa tarkoittaa Foucault´n 

(2010, 19) mukaan niiden mekanismien kokonaisuutta, jolla ihmisen biologisista 

ominaisuuksista on muodostunut politiikan, poliittisten strategioiden ja vallan me-

kanismien kohteita. Biovalta on lähtökohdiltaan elämää tuottavaa ja elinvoimaa 

vaalivaa väestön hallintaa. Siksi biovalta määrittää sitä, millaisille politiikan ken-

tille ihmiset ohjataan ja/tai he itse ohjautuvat biologisten piirteidensä ja ominai-

suuksiensa perusteella, kuten Antti Teittinen (2014, 89) on biovallan ideaa tiivis-

tänyt. 

Biopolitiikan keskiössä ovat puolestaan kysymykset elämästä ja sen hallin-

nasta. Ilpo Helén esittää, että elämän hallinnassa kolme osatekijää kietoutuu tai 

ketjuuntuu ja biopoliittinen asetelma voi muodostua jokaisen osatekijän ympärille. 

Ensimmäinen osatekijä on elinvoimaisuutta koskeva tieto. Tällöin biopoliittisen 

asetelman keskiössä ovat tiedon hankintatavat ja käypyysehdot sekä tietoon liit-

tyvä asiantuntijuus ja tiedon ympärillä käytävät kamppailut. Toinen osatekijä 

muodostuu elämän ja elävien ihmisten ympärille kietoutuvista valtapyrkimyksistä 

ja -suhteista, jotka koskevat interventioita kollektiiviseen olemassaoloon terveen 

elämän nimissä. Kyse on tällöin niistä kamppailuista, jotka keskittyvät kysymyk-

siin koskien sitä, mitä ja millaista elämää vaalitaan ja voimistetaan silloin, kun 

julkinen valta, asiantuntija tai muu taho puuttuu ihmisen elämään. Kolmas ja vii-

meinen osatekijä kiinnittyy henkilökohtaiseen elämänkäytäntöön eli subjektivoi-

tumiseen ja oman elämän hallintaan. Tämän osatekijän keskiössä ovat kamppailut 

henkilökohtaisesta vapaudesta ja itsemääräämisestä sekä tunnustuksesta omalle 

itselleen – Foucault’n termein etiikasta. (Helén 2016, 41.) Biopolitiikasta on kyse 
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siis silloin, kun politiikan kiintopisteenä on elämä biologisena asiana, olemassa-

olon kysymyksenä tai kun politiikka ymmärretään elämänhallinnaksi (mt., 219; 

ks. myös esim. Foucault 2008; Hänninen & Karjalainen 1997). 

Biopolitiikan keskeisimpiä aiheita ovat terveys ja sairaus, joten terveyden ja 

sairauden hoito laajasti ymmärrettyinä ovat sen ydinalueita (Helén 2016, 41; ks. 

myös esim. Rose 2001). Terveyden vaaliminen on myös keskeinen osa länsi-

maista liberaalia hallintaa. Siihen liittyvät yhtäältä kysymykset muun muassa yk-

silön terveydestä ja toimintakyvystä ja toisaalta työvoiman saatavuudesta ja ter-

veydestä sekä kansakunnan hyvinvoinnista (ks. Helén & Jauho 2003). Vammai-

suuteen kiinnittyvät kysymykset ja modernin käsityksen vammaisuudesta voikin 

sijoittaa biopolitiikan ytimeen. Vammaisuuden dispositiivissa muodostuvat sekä 

yksilöä että populaatiota määrittävät biopoliittiset asetelmat (ks. Goodley 2014, 

32–33). Kehitys- ja vaikeavammaisia yksilöitä koskevat biopoliittiset asetelmat 

rakentuvat suhteessa normiin, ei-vammaiseen ja kyvykkääseen yksilöön, ja toi-

menpiteet kohdistuvat vammaisiksi määriteltyihin yksilöihin. Tällöin heitä pyri-

tään muokkaamaan mahdollisimman lähelle normia erilaisilla tekniikoilla, kuten 

kuntoutuksella, apuvälineillä ja/tai erityisopetuksella (artikkeli II). Toisaalta ke-

hitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä myös eristetään yhteisöstä tai heidän yhteis-

kunnallinen toimintansa erotetaan normista erilaisilla erityisjärjestelyillä, kuten 

työtoiminnalla ja päivätoiminnalla, erityisoppilaitoksilla ja työkeskuksilla sekä 

erilaisilla laitos- tai tuetun asumisen muodoilla (vrt. Teittinen 2014). 

Populaatiotasolla vammaisuuden ympärille rakentuvat biopoliittiset asetelmat 

keskittyvät ensisijaisesti vammaisuuden ”ehkäisyyn” ja ”ennakointiin”. Tällöin 

poliittiset asetelmat muodostetaan pääsääntöisesti vammaisuudesta aiheutu-

vien ”yhteiskunnallisten riskien” ympärille (esim. Campbell 2009, 12–14; Meskus 

2007; Mitchell & Snyder 2015; ks. myös Rose 2001). Esimerkiksi erilaiset vakuu-

tukset, joilla pyritään kompensoimaan mahdollisesta vammautumisesta aiheutu-

vat tulonmenetykset, ovat yleinen tapa pyrkiä ennakoimaan vammaisuudesta ai-

heutuvia riskejä. Äärimmäinen esimerkki kehitys- ja vaikeavammaisuuden ehkäi-

semisestä puolestaan on 1900-luvun alusta 1970-luvulle asti kestänyt alun alku-

jaan rotuhygieniaan perustunut vammaisten henkilöiden pakkosterilisoinnin kausi 

(Mattila 2003). Vammaisuuden nähtiin tällöin olevan seurausta yhteiskunnan mo-

raalisesta rappiosta, ja tuon rappion ehkäisemiseksi eugenistiset pakkosteriloinnit 

oikeutettiin (ks. Mattila 1999). Tänä päivänä puolestaan sikiöseulonta ja kehitys-

vammaisiksi diagnosoitujen sikiöiden abortointi ovat tekniikoita, joilla vammai-

suutta pyritään kansanterveydellisiin ja -taloudellisiin syihin vetoamalla ennalta-

ehkäisemään (ks. Meskus 2007). Kehitys- ja vaikeavammaisuuden ympärille 

muodostuvat populaatiotason asetelmat sisältävätkin biopolitiikan lisäksi myös 
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nekropolitiikkaa. Nekropolitiikassa kysymys on siitä, kenellä on oikeus elämään 

ja kenen täytyy kuolla9 (ks. Mbembe 2019). 

Biopolitiikka kietoutuu myös talouteen, talouspolitiikkaan. Keskeinen ero on, 

että talouspolitiikassa kysymykset rakentuvat vaurauden ja sen jakamisen ympä-

rille, kun taas biopolitiikassa kyse on elinvoimaisuudesta ja elämän hallinnasta. 

Talouspoliittisessa järkeistämisessä lähtökohta onkin hyöty. Yksilöt määritetään 

tällöin talouden subjekteiksi (homo oeconomicus), jotka ovat esimerkiksi työvoi-

maa, kuluttajia tai sijoittajia eli ”rationaalisia taloudellisia toimijoita”. Talous- ja 

biopolitiikka ovat siis järjeltään erilaisia, ja niiden välinen suhde on historiallisesti 

kontingentti, jolloin ne voivat olla toisilleen vastakkaisia tai toisiaan tukevia. 

(Helén 2016, 191–192.) Tämä kontingentti suhde on biopolitiikan näkökulmasta 

katsoen tämän tutkimuksen keskiössä: Tarkastelu kohdistuu yhtäältä kysymyksiin 

kehitys- ja vaikeavammaisuuden poliittisesta taloudesta. Toisaalta huomio on 

siinä, miten kehitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä hallitaan vammaisuuteen pu-

noutuvien kysymysten kautta. Nämä molemmat hallinnan osa-alueet huomioiden 

tarkastelu keskittyy kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden kansalaisuuteen eli 

siihen, miten heitä asemoidaan ja miten he asemoituvat yhteiskuntaan. 

Kansalaisuus  

Jäsennän kansalaisuuden ensisijaisesti kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 

hallintaa kontekstualisoivaksi käsitteeksi, jonka kiintopiste on länsimäinen libe-

raali kansallisvaltio. Tällöin kansalaisuus ymmärretään moniulotteisena käsitteel-

listyksenä siitä, miten yksilö kuuluu poliittiseen yhteisöön. Yhteisöllä viittaan Be-

nedict Anderssonia (2007) seuraten poliittis-historiallisissa prosesseissa määritel-

tyihin ja määrittyviin kansallisiin ja kansainvälisiin alueisiin, jotka kuvitellaan ra-

jallisiksi ja täysivaltaisiksi. Kansalaisuus on puolestaan yhteisöjen mukaanottami-

sen ja poissulkemisen periaate (esim. Lister 2003). Kansalaisuus on siis jatkuvien 

kiistojen ja kamppailuiden kohde, eli se on poliittista: yhtäältä kiistat kohdistuvat 

kansalaisten oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vapauksiin, ja toisaalta käydään jatku-

vaa kamppailua siitä, millä kriteereillä ihmiset ovat kansalaisia missäkin yhtei-

sössä (Helén 2016, 300). Kansalaisuus ei täten ole ainoastaan syntypaikan ja per-

hesuhteiden kautta rakentuva ja kansalaisstatukseen kiinnittyvä hallinnan tekno-

logia (ks. Yuval-Davis 2011), vaan se myös jäsentää ja määrittää yksilön ja yhtei-

sön välistä suhdetta (ks. Helén 2016, 300–308). 

Kansalaisuuden käsitteen keskeinen osa on yksilöiden vapaus toimia ja tehdä 

omia päätöksiä (Cruikshank 1999; Saastamoinen 2010) suhteessa poliittisen yh-

teisön oikeuksiin ja velvollisuuksiin (Yuval-Davis 2011; Turner 2001; 2016). Hal-

                                                             
9 Achille Mbemben (2019) nekropolitiikan käsite ei viittaa pelkästään oikeuteen tappaa 
kansalaisia vaan myös oloihin elämän ja kuoleman välillä sekä politiikkaan, jossa yksilöitä 
altistetaan kuolemalle. Esimerkkejä nekropoliittisista elämän ja kuoleman välisistä 
oloista ovat Mbemben mukaan muun muassa apartheid, orjuus, Palestiinan kolonisaatio 
ja itsemurhapommittajat. 
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linta liberaaleissa valtioissa on lähtökohdiltaan vapaudella hallitsemista eli yksi-

löiden käyttäytymisen ohjaamista haluttuun suuntaan (Saastamoinen 2010). Po-

liittisissa yhteisöissä määritellään myös siihen kuulumisen eli kansalaisuuden eh-

toja, joilla yksilöitä asemoidaan ja hallitaan yhteisöissä (vrt. Yuval-Davis 2011). 

Jäsennän seuraavaksi kansalaisuuteen sisältyvien oikeuksien ja velvollisuuksien 

kautta sellaisia suhteita, joilla hallitaan kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 

yhteisöön kuulumista. 

Kansalaisuuden teoretisointiin – etenkin oikeuksien näkökulmasta – on kes-

keisesti vaikuttanut sosiologi T. H. Marshallin 1950-luvulla esittämä määritelmä 

(mm. Turner 2001; Yuval-Davis 2011; Lister 2003). Määritelmä sijoittuu 1950-

luvun brittiläiseen keskusteluun hyvinvointivaltiosta ja sen kehityksestä, mutta 

tuo määritelmä on silti toiminut pitkään monien kansalaisuuden teoretisointien ja 

käsitteellistyksien pohjana (mm. Isin & Turner 2002). Marshall määritteli kansa-

laisuuteen kuuluvat oikeudet kolmeen historiallisesti kerrostuneeseen osatekijään: 

perusoikeudet, poliittiset oikeudet ja sosiaaliset oikeudet. Ensimmäisen kerrostu-

man muodostavilla perusoikeuksilla viitataan kansalaisoikeuksiin, jotka pitävät 

sisällään itsemääräämisoikeuden, sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapauden, oi-

keuden omaisuuteen sekä oikeuskelpoisuuden. Toisen kerrostuman poliittisilla oi-

keuksilla viitataan 1800-luvulla alkaneeseen oikeuteen osallistua muun muassa 

poliittiseen toimintaan ja vaaleihin sekä mielipiteen julkisen ilmaisemisen oikeu-

teen. Poliittisten oikeuksien myötä mahdollistui poliittinen kansalaisuus. Kolman-

nen kerrostuman sosiaalisilla oikeuksilla pyrittiin takaamaan kaikille kohtuulliset 

elinolot, peruskoulutus, terveydenhuolto, mahdollisuus osallistua yhteisön toi-

mintaan sekä turvaamaan demokratiaa ja tasa-arvoa kapitalistisissa yhteiskun-

nissa. Sosiaaliset oikeudet ovat olleet sosiaalivaltion (ja hyvinvointivaltion) pe-

rusta, ja ne ovat luoneet sosiaalisen kansalaisuuden 1900-luvulla. (Marshall 1965, 

71–72; ks. myös Helén 2016; 300–308; Yuval-Davis 2011, 52–55; Saastamoinen 

2010.) Tutkimukseni keskittyy ennen kaikkea kansalaisuuden sosiaaliseen ulottu-

vuuteen. 

Kansalaisuuden teoretisoinnissa ja käsitteellistämisessä oikeuksien rinnalla 

kulkevat velvollisuudet, joiden vähälle huomiolle jättämisestä Marshallin kansa-

laisuuden teoretisointia on kritisoitu (esim. Turner 2001; ks. myös Yuval-Davis 

2011). Jos kansalaisuus käsitteellistetään ensisijaisesti oikeuksien kautta, ymmär-

retään kansalaiset passiivisina toimijoina: huomio on tällöin lähinnä universaa-

leiksi mielletyissä oikeuksissa eikä siinä, miten yksilöt kuuluvat yhteisöihin (Tur-

ner 2001, 191–192). Kansalaisuutta teoretisoinut Nira Yuval-Davis (2011, 58–59) 

korostaa velvollisuuksien rakentuvan oikeuksien tapaan poliittisissa prosesseissa. 

Velvollisuudet määrittyvät sen mukaan, mitä yhteisössä pidetään milloinkin tär-

keänä, kuten verojen maksamista ja työntekoa, lain noudattamista, yhteisön puo-

lustamista ja kouluttautumista. Samansuuntaisesti Bryan S. Turner (2001) on kä-

sitteellistänyt kansalaisuutta oikeuksia ja velvollisuuksia sisältävänä prosessuaa-



Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallinta ja kansalaisuus vammais- ja 
koulutuspolitiikassa sekä ammatillisen erityisoppilaitoksen arjessa 

35 

lisena osallisuutena ja sitoutumisena yhteisöön. Esimerkiksi koulutusta on ylei-

sesti pidetty yhtenä keskeisenä kansallisvaltioiden keinona sitouttaa yksilöitä yh-

teisöön (esim. Gordon, Holland & Lahelma 2000). Kansalaisuuteen kasvattami-

sen lisäksi koulutuksen keskeinen funktio on (ollut) sekä tuottaa työvoimaa että 

hallita marginalisaatiota osana kansallista projektia (esim. Silvennoinen 2002). 

Tarkasteltaessa kansalaisuutta poliittis-historiallisesti rakentuneena mukaanot-

tamisen ja ulossulkemisen periaatteena huomio kiinnittyy ensinnäkin siihen, mi-

ten ja millaisilla perusteilla yksilöt kuuluvat tai ovat kuulumatta yhteisöön. 

Toiseksi tarkastelun kohde on se, miten yksilöitä ohjataan yhteisöissä ja millaista 

osallisuutta eri yksilöille mahdollistetaan. Feministisissä kansalaisuuden teoreti-

soinneissa onkin korostettu kansalaisuuden olevan sukupuolittunutta ja intersek-

tionaalista. Tällöin sukupuoli ja muut tekijät, kuten yhteiskuntaluokka ja rodullis-

taminen, määrittävät yksilöille sekä erilaisia velvollisuuksia ja oikeuksia että yh-

teiskunnallista osallisuutta ja ulossulkemista (esim. Lister 2003, Yuval-Davis 

2011). Vammaistutkimuksen keskusteluissa on samaan tapaan alettu siirtyä oi-

keuksien toteutumiseen keskittyneestä kansalaisuuden tutkimisesta (esim. Oliver 

1996) tarkastelemaan sitä, miten vammaisuus osaltaan ja eri tavoin määrittää yk-

silön ja yhteisön välistä suhdetta (esim. Altermark 2018; Soldatic 2018). 

Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden kansalaisuuden tarkasteleminen so-

siaalisesta näkökulmasta yhdistää sosiaaliset ja biopoliittiset vammaisuuteen kiin-

nittyvät kysymykset. On kuitenkin hyvä muistaa, että Suomessa ”tylsämielisyys-

diagnoosi” toimi perusteena evätä keskeisiä perus- ja poliittisia oikeuksia ja va-

pauksia 1970-luvulle asti (ks. Leppälä 2014). Esimerkiksi aikaisemmin mainittu 

steriloimislaki10 mahdollisti tylsämielisiksi diagnosoitujen yksilöiden pakkosteri-

lisoinnit 1970-luvulle saakka (Mattila 2003). Poliittisten oikeuksien epäämistä 

puolestaan kuvastaa se, että holhouksenalaisuuteen määritetyille henkilöille 

myönnettiin äänioikeus vuonna 1972 (Leppälä 2014, 19: Mattila 2003, 112; ks. 

myös Harjula 2003). Esimerkkinä sosiaalisista oikeuksista ovat sen sijaan muun 

muassa vaivaishuollon pohjalta rakentuneet vammaispalvelut, joilla on pyritty pa-

rantamaan vammaisten henkilöiden hyvinvointia ja yhteiskunnallista asemaa (ks. 

Harjula 1996; Leppälä 2014). 

Edelliset esimerkit palautuvat kansalaisuuden keskustelussa kansallisvaltion 

hallinnallistumisprosessiin ja sosiaalivaltion muodostumiseen sekä biopolitiik-

kaan. Ilpo Helén ja Mikko Jauho (2003, 17–19) esittävät kolme tapaa, joilla biopo-

litiikka on määrittänyt kansalaisuuden muodostumista sosiaalivaltiossa. Ensiksi 

kansalaisuudesta muodostui osa kansakuntaa, ja 1800-luvulla kansallisvaltioiden 

muodostumisen myötä kansalaisuus alkoi määrittyä syntyperän kautta. Tällöin 

kansa alettiin ymmärtää elävänä organismina, jonka elinvoiman – eli sota-, työ- ja 

                                                             
10 Toisaalta myös tänä päivänä sterilointi on mahdollista tehdä ilman asianomaisen pää-
töstä, ”jos henkilö sairauden vuoksi on pysyvästi kykenemätön ymmärtämään steriloimi-
sen merkityksen, siihen voidaan ryhtyä hänen laillisen edustajansa hakemuksesta” 
(L283/1970, 2 §).   
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lisääntymisvoiman – vaalimisesta, suojelemisesta ja lisäämisestä muodostui val-

tion perustehtävä. Toiseksi kansalaisuuden aste alkoi määrittyä elinvoimaisuuden 

laadun perusteella eikä enää yksinomaan moraalin, vaurauden tai syntyperän mu-

kaan. Kolmanneksi henkilökohtaisesta terveydestä muodostui kansanterveyspoli-

tiikan kohde. Elinvoimaan ja laatuun kohdistuvaan kansanterveyspolitiikkaan liit-

tyivät saumattomasti sairauden ja terveyden sosiaaliset ulottuvuudet, jotka sisäl-

sivät kansanterveyden ja työväen kysymykset. Täten köyhälistön ja työväen elin-

oloista ja elämäntavoista sekä näiden yhteydestä sairauksiin ja kuolleisuuteen 

muodostui poliittinen kysymys, joka alkoi koskettaa sosiaalihuoltoa, kansanter-

veyttä ja terveydenhuoltoa. Kansaterveydelliset ja sosiaalihuollolliset kysymykset 

ovatkin olleet keskeisessä asemassa vammaispalvelujärjestelmän sekä myös ny-

kyisten kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksellisten järjestelyiden 

ja käytäntöjen sekä poliittisten ongelmanasetteluiden muodostumisessa (ks. luku 

3.2). 

Kansallisvaltioon kiinnittyvä kansalaisuus on kuitenkin erinäisten globaalistu-

misprosessien myötä ollut viimeiset vuosikymmenet sosiaalivaltion tapaan muu-

toksessa (esim. Turner 2001; 2016; Roche 2002; Yuval-Davis 2011). Globaalit 

muutokset ovat koskettaneet niin talousmarkkinoita, poliittisia yhteisöjä kuin tur-

vallisuuspolitiikkaa (esim. Isin & Turner 2002). Turner muun muassa korostaa, 

etteivät kansakunnan perinteiset ”elinvoiman lähteet” ole enää kansallisvaltioihin 

ehdoitta sidoksissa ja/tai myös niiden normit ovat muuttuneet. Hänen mukaansa 

esimerkiksi aseelliset konfliktit eivät ole enää pääsääntöisesti valtioiden sisäisiä 

tai välisiä vaan monipaikkaisia ja globaaleja. Globaali markkinatalous on puoles-

taan tehnyt työelämästä entistä epävakaampaa ja liikkuvampaa. (Turner 2001.) 

Lisäksi erinäiset globaalit ja kansainväliset poliittiset yhteisöt ja sopimukset jä-

sentävät yksilöiden ja yhteisöjen välisiä suhteita uudella tapaa. Yksilöillä on kan-

salaisuuksiensa perusteella erilaisia statuksia erinäisissä kansainvälisissä yhtei-

söissä, jotka sekä helpottavat että vaikeuttavat heidän liikkuvuuttaan näiden si-

sällä ja välillä (ks. Roche 2002). Eurosentrisestä näkökulmasta tarkasteltuna Eu-

roopan unioni on keskeinen yksilön ja yhteisön välisen suhteen uudelleenmäärit-

tävä poliittinen ja ennen kaikkea taloudellinen yhteisö (ks. Roche 2002; Turner 

2016). Poliittisten yhteisöjen globaalistumisen onkin oletettu heikentävän kansal-

lisvaltioon pohjaavaa kansalaisuutta (ks. Turner 2001). Toisaalta on korostettu, 

että kansallisvaltioissa poliittisia tavoitteita määritellään edelleen ”kansallisia 

etuja” painottaen (esim. Lappalainen 2014; Mitchell 2003). Kansalaisuuden ja 

kansalaisten hallinnan voikin sanoa jäsentyvän kansainvälisten yhteisöjen ja toi-

mijoiden sekä kansallisvaltion välisissä risteymissä ja jännitteissä. 
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3 Vammais- ja koulutuspolitiikka sekä amma-
tillinen koulutus tutkimuksen kontekstina 

Tässä luvussa kontekstualisoin tutkimukseni. Luvun aloitan keskustelemalla po-

litiikan käsitteellistämisestä ja siitä, miten ymmärrän politiikan hallinnan analytii-

kassa. Tämän jälkeen nostan esille vammais- ja koulutuspolitiikan eroja ja yhtä-

läisyyksiä tutkimuskohteena. Politiikan käsitteellistämisen jälkeen tarkastelen tut-

kimukseni historiallista kontekstia. Keskityn jäsentämään niitä poliittisia kamp-

pailuja, joissa kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille suunnatut nykyiset palve-

lut ja koulutukselliset järjestelyt ovat mahdollistuneet. Viimeiseksi avaan keskei-

siä kehitys- ja vaikeavammaisiin henkilöihin kohdistettuja vammais- ja koulutus-

poliittisia linjauksia sekä koulutuksellisia järjestelyitä 1990-luvulta eteenpäin. 

Tämä tutkimuksen kontekstia kartoittava luku havainnollistaa ja kokoaa yhteen 

niitä moninaisia kamppailuja, joissa nykyiset vammais- ja koulutuspoliittiset lin-

jaukset sekä kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille suunnatut koulutukselliset 

järjestelyt ovat jäsentyneet. 

3.1 Vammais- ja koulutuspolitiikka tutkimuksen kohteena 

Käsitteellistän koulutus- ja vammaispolitiikkaa analyysin kohteena samansuun-

taisesti kuin Mitchell Dean (2010, 250–251; ks. myös Hänninen 2010) suhteutta-

essaan hallinnan analyyttista näkökulmaansa politiikan tutkimiseen ja tutkimuk-

seen. Subjektista käsin lähtevässä analyysissa tarkastelu kohdistuu Deanin mu-

kaan siihen, miten yritämme ohjata muiden ja itsemme käyttäytymistä. Politiikkaa 

tarkastellaan tällöin yhdestä ja suhteellisen kapeasta näkökulmasta keskittymällä 

siihen, miten poliittisten kollektiivien ja yksilöiden käyttäytymistä ohjataan ja/tai 

pyritään ohjaamaan. Tutkimuksessani katse kohdistuukin niihin vammais- ja kou-

lutuspoliittisiin kysymyksiin, jotka kietoutuvat vammaisuuden sekä erityisesti ke-

hitys- ja vaikeavammaisten yksilöiden elämää määrittävien kysymysten ympä-

rille. 

Sitä, miten erilaiset vammais- ja koulutuspoliittiset linjaukset ja kysymyksen-

asettelut mahdollistuvat, havainnollistaa Kari Palosen (2003a) tekemä jaottelu po-

litiikan käsitteellistämisen neljästä näkökulmasta. Palosen Max Weberin ajatuksia 

seuraavassa jaottelussa politiikka ymmärretään yleisesti sekä toimintana että mah-

dollisuuksina tehdä jotain. Politiikka siis tähtää asiantilojen muuttamiseen. Tun-

nuksenomaista politiikalle ovat erinäiset kamppailut ja valtapyrkimykset. Politiik-

kaa kamppailuina ja valtapyrkimyksinä voi Palosen mukaan tarkastella neljästä 

eri näkökulmasta: (1) Toimintapolitiikka (Policy) tarkoittaa politiikan ohjelmal-

lista ja teleologista toteuttamista sekä sen sääntelyä. (2) Politikointi (Politicking) 
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puolestaan viittaa politiikan performatiiviseen puoleen. Kyse on päivittäisestä tak-

tikoinnista – ehdotuksien esittämisestä, vaatimuksista ja perusteluista – jonkin toi-

mintapolitiikan suhteen ja sen puitteissa. (3) Politiikan sfääri (Polity) viittaa niihin 

puitteisiin, jotka määrittävät, ketkä ja mitkä tahot voivat osallistua politiikkaan. 

Lisäksi se rajaa sitä, mitkä asiat, toimintatavat ja -keinot kuuluvat politiikkaan. (4) 

Politisoiminen (Politicization) puolestaan määrittää politiikan sfääriä. Sillä viita-

taan niihin pyrkimyksiin, joissa ilmiöitä, asioita ja toimijatahoja määritetään po-

liittisiksi ja tuodaan politiikan piiriin. (Palonen 2003a; 2003b; Helén 2016, 190–

191; ks. myös Weber 1919/2009.) Tässä jaottelussa toimintapolitiikka ja politi-

kointi sekä politiikan sfääri ja politisoiminen muodostavat käsitteelliset parit. Po-

litiikan ajallista ydintä eli mahdollisuuksia toimia rajaa ja säätelee toimintapoli-

tiikka ja politiikan sfääri. Aktiivisen toiminnan puolestaan muodostavat politi-

kointi ja politisointi. (Palonen 2003a.) 

Palosen politiikan jaottelua seuraten tässä tutkimuksessa huomio on ennen 

kaikkea toimintapolitiikassa siinä mielessä, että osatutkimuksissa (artikkelit I, II 

& III) analysoidaan poliittisia ohjelmia ja asiantuntijahaastatteluja. Toisaalta tut-

kimuksessa analyysi kohdistuu kahteen kysymyksiltään erilaiseen toimintapoli-

tiikkaan, koulutus- ja vammaispolitiikkaan. Niiden eroavaisuuksien, yhtymäkoh-

tien ja leikkauspintojen ymmärtämiseksi on huomioitava myös muut näkökulmat 

politiikkaan. Vammais- ja koulutuspolitiikoissa on kyllä yhteneviä tavoitteita ja 

ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään, mutta ne myös eroavat sen suhteen, miten 

ja missä sfäärissä ilmiöitä politisoidaan. 

Vammaispolitiikassa sfääri ja politisointi muodostetaan lähtökohtaisesti vam-

maisuuden ja vammaisiin henkilöihin kiinnittyvien kysymysten ympärille. Kou-

lutuspolitiikassa sen sijaan kysymykset koskevat koulutusta sisältäen niin opetuk-

selliset järjestelyt kuin koulutukselle asetetut yhteiskunnalliset tehtävät. Koulu-

tuspolitiikka pitää sisällään myös vammaisuuteen ja vammaisiin henkilöihin koh-

distettuja vammaispoliittisia kysymyksiä, mutta ne politisoituvat etenkin suh-

teessa koulutukseen. Vastaavasti koulutukselliset ja koulutuspoliittiset kysymyk-

set politisoituvat vammaispolitiikassa suhteessa vammaispoliittisiin tavoitteisiin 

ja kysymyksiin. Tällaiset vammais- ja koulutuspolitiikan leikkauspinnat ja ris-

teymät ovat niitä kohtia, joihin kiinnostus tässä tutkimuksessa kohdistuu. 

Toisaalta vammais- ja koulutuspolitiikoilla ja niiden kysymyksillä on myös 

omat historialliset juonteensa, jotka ovat sidoksissa valtion hallinnallistumispro-

sesseihin. Valtion hallinnallistumisen myötä hallinnolliset tehtävät ja poliittiset 

voimat ovat jakautuneet eri toimijoille, kuten ministeriöille, kunnille, kolmannelle 

sektorille ja yksityisille yrityksille. Koulutuspoliittisten toimenpiteiden hallin-

noinnista esimerkiksi valtakunnallisella tasolla vastaa tällä hetkellä ensi sijassa 

opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Opetushallituksen kanssa. Nykyinen vam-

maispolitiikka on puolestaan poikkisektoraalista, eri hallinnon aloja läpileikkaa-

vaa politiikkaa (vrt. Kemppainen 2011). Se käsittää sekä vammaisten henkilöiden 
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oikeudelliseen asemaan, sosiaalietuuksiin ja terveydenhuoltoon että työllistymi-

seen, esteettömyyteen ja koulutukseen kiinnittyviä kysymyksiä (ks. esim. STM 

2006; 2010a, 2021a). Vaikka valtakunnallisten vammaispoliittisten ohjelmien laa-

timinen ja seuranta on viimeisten vuosikymmenien aikana kuulunut sosiaali- ja 

terveysministeriölle ja sen yhteydessä toimivalle vammaisten henkilöiden oikeuk-

sien neuvottelukunnalle (VANE), niin niiden toteuttamisvastuu koskee kaikkia 

hallinnonaloja (STM 2010a). Tällainen vammaispoliittinen linjaus on nimetty 

”vammaiskysymysten valtavirtaistamiseksi”. Siinä lähtökohtana on se, että pää-

töksiä tehdessä pitäisi arvioida sitä, millaisia vaikutuksia niillä on vammaisille 

henkilöille. 

Osatutkimuksissa vammais- ja koulutuspolitiikkaa tarkastellaan kahden toi-

siinsa limittyneen kysymyksen kautta. Ensinnä huomio on siinä, miten ja millaiset 

asiat, ilmiöt ja kysymykset politisoituvat suhteessa kehitys- ja vaikeavammaisuu-

teen. Toiseksi huomio on siinä, miten ja millaisilla poliittisilla toimenpiteillä ja 

toimintaohjelmilla kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden elämää pyritään hal-

litsemaan. Nämä kysymykset ymmärrän problematisaatioina. Problematisaatio 

tarkoittaa politiikan tutkija Carol Bacchin (2015, 3) mukaan joko problematisoin-

tiprosessien lopputulosta tai hallinnan prosessien problematisointia. Ensimmäi-

sessä merkityksessä problematisaatio tarkoittaa lopputulosta, jossa (poliittiset) on-

gelmat on muodostettu. Tutkimuksessani kiinnostus on problematisoinnissa sen 

jälkimmäisessä merkityksessä, jolloin hallinta on lähtökohdiltaan jonkin asianti-

lan tai ilmiön muodostamista ongelmaksi ja siihen vastaamista (Rose & Miller 

1992; Rose 1999, 58). Olenkin kiinnostunut siitä, mitkä kysymykset muodoste-

taan ongelmiksi vammais- ja koulutuspolitiikassa ja millaisia ratkaisuja näille on-

gelmille ehdotetaan. 

Koska vammais- ja koulutuspolitiikkojen problematisoinnit ja objektit eivät 

välttämättä ole yhtenäisiä, niiden tavoitteet ja toimintaohjelmat ovat myös avoi-

mia suhteessa toisiinsa. Politiikat voivat tällöin olla joko toisiaan tukevia tai kes-

kenään jännitteisiä. Tätä poliittisten tavoitteiden keskinäistä avoimuutta havain-

nollistaa keväällä 2015 ammatillisen koulutuksen asiantuntijan kanssa tekemäni 

haastattelu. Yksi haastattelun aiheista oli silloin meneillään ollut ammatillisen 

koulutuksen uudistus. Uudistuksessa muodostettiin nykyiset ammatilliseen kou-

lutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään (TELMA) valmentavat 

opinnot sekä siirryttiin osaamisperusteiseen arviointiin. Keskustelimme haastatte-

lussa myös koulutusuudistuksista suhteessa siihen, miten ne toteuttavat kansain-

välisiä ja kansallisia vammaispoliittisia linjauksia, joissa tavoitteeksi on asetettu 

edistää vammaisten henkilöiden yhteiskunnallista osallisuutta ja työllistymistä 

(ks. STM 2010a). Haastattelussa asiantuntija selitti, miten siirtyminen osaamispe-

rusteiseen arviointiin valmentavien koulutusten uudistamisessa osaltaan toteuttaa 

vammaispoliittisia linjauksia. Samalla hän kuitenkin huomautti, mitkä tehtävät 

kuuluvat millekin hallinnonalalle. 
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Asiantuntija: …mutta se on osallisuuden ja sen kannalta että kaikkien 

osaaminen hyödynnetään, että nähtäisiin näitä mahdollisuuksia ja tietysti 

tämä ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön asia… 

AK: ei olekaan… 

Asiantuntija: …nämä työllisyyteen liittyvät asiat.  

(Asiantuntijahaastattelu kevät 2015) 

Asiantuntijan esittämä selvennys opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävistä tekee 

yhtäältä näkyväksi koulutus- ja vammaispoliittisten kysymysten ja toimenpiteiden 

eroavaisuuksia ja suhteutumista toisiinsa sekä niiden välistä rajanvetoa. Toisaalta 

se myös havainnollistaa sitä, miten hallinta on monipaikkaistunut. 

Monipaikkaistunut hallinta on ymmärrettävissä sellaisena prosessina, jota Mit-

chell Dean (2010) nimittää ”hallinnan hallinnallistumiseksi”. Tällainen hallinta on 

Deanin mukaan tyypillistä uusliberalistisessa ja edistyneessä liberalistisessa jär-

keilyssä. Siinä missä sosiaaliliberalistista hyvinvointivaltion hallintaa määrittää 

pitkälti valtiojohtoisuus, viittaa ”hallinnan hallinnallistuminen” sellaisiin jul-

kishallinnon käytäntöihin, joissa hallinnan eri toimijat ovat ottaneet omat hallin-

tatoimensa aktiivisen arvioinnin ja kehittämisen kohteeksi. Hallinnan hallinnallis-

tumisen myötä hallinnasta on muodostunut ”hyperreflektiivistä” siinä mielessä, 

että kaikkia hallintakäytäntöjä ja niiden vaikuttavuutta pyritään arvioimaan erilai-

silla mittareilla. Tällainen reflektiivisyys tarkoittaa myös sosiaalivaltion hallinnan 

muuntumista, mikä ilmenee muun muassa toimija-asemien ja asiantuntijuuden 

muodonmuutoksina sekä tehokkuuden vaatimuksina ja mittaamisena. (mt., 217–

227; Warpenius 2019, 33–35.) Esimerkkinä tällaisesta muutoksesta on Suomen 

vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2010–2015. Siinä on ensiksi jokaiselle vam-

maispoliittiselle toimenpiteelle määritelty vastuutaho sekä arvio toimenpiteen vai-

kutuksista ja kustannuksista (ks. STM 2010a). Toiseksi toimenpiteitä ja niiden 

vaikutuksia eri sektoreille auditoitiin tietyin väliajoin (ks. Sjöblom 2016). Laa-

jemmassa mittakaavassa tällainen järjestelmä näyttäytyy vammaispalveluiden 

kentällä muun muassa siinä, miten palveluita ja niiden tuottajia seurataan ja myös 

kilpailutetaan hyödyntämällä erilaisia laadunarviointimenetelmiä, joissa kustan-

nustehokkuus on keskeisessä asemassa (Miettinen & Teittinen 2014). 

3.2 Vammaispalveluiden ja ammatillisen erityisopetuksen 
institutionaalisesta kehkeytymisestä 

Ennen kuin nykyisiä vammais- ja koulutuspoliittisia ongelmanasetteluja sekä 

vammaispalveluita ja ammatillisen koulutuksen käytäntöjä on mahdollista tarkas-

tella hallinnan analyyttisesti, tulee ne asettaa historialliseen kontekstiinsa. Tutki-

muskohteen historiallistaminen on siksi välttämätöntä, että erilaiset hallintakäy-

tännöt eivät saa mielekkyyttään nykyisyydestä vaan historiastaan käsin (vrt. 

Hughes 2020). Kyse on siis vammais- ja koulutuspoliittisten ongelmanasettelui-
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den asettamisesta niiden historialliseen perspektiiviin, joka myös mahdollistaa ny-

kyisyyden immanentin kritiikin sekä toisinajattelemisen (Husa 1995, 44–45). His-

toriallistaminen avaa näkymän siihen, miten poliittiset ongelmat ovat muodostu-

neet sellaisiksi kuin ne nykyään ovat. Nykyisyyttä ei siis tule ymmärtää välttämät-

tömyytenä vaan jonakin mikä on. Nykyisyys on siis seurausta kontingenteista ta-

pahtumista (vrt. Joas 2008). 

Jäsennän seuraavaksi vammais- ja koulutuspoliittisia ongelmanasetteluja ja 

vammaispalveluiden ja ammatillisen erityisopetuksen institutionaalista kehkeyty-

mistä Foucault’n (esim. 1971/1998) genealogista lähestymistapaa soveltaen. Ge-

nealogiassa historiaa luetaan suhteessa nykyisyyteen. Kyse on siis nykyisyyden 

kriittisestä tarkastelusta sen mahdollistamasta historiallisesta perspektiivistä käsin 

(vrt. Helén 2005). Genealogisella jäsennyksellä en pyri etsimään ja paikantamaan 

vammaispalveluiden ja ammatillisen koulutuksen alkuperää. Sen sijaan huomio 

on siinä, miten vammaispalvelut ja ammatillinen koulutus ovat ilmaantuneet, pe-

riytyneet ja muodostuneet nykyisen kaltaisiksi. 

Vammaispalveluiden ja ammatillisen erityisopetuksen institutionaalisen keh-

keytymisen jäsennyksessä hyödynnän Antti Teittisen käsitteellistystä genealogi-

sesta momentista. Teittinen (2000, 33–38; ks. myös Hakala, Mietola & Teittinen 

2013) tarkoittaa genealogisilla momenteilla sellaisia historiallisia tapahtumia, 

joissa problematisoinnin myötä jokin vallitsevissa käytännöissä ja tieto–valta-

suhteissa muuttuu ja jokin säilyy ennallaan (vrt. Helén 2005). Jäsennän institutio-

naalisten käytäntöjen muodostumista kolmen genealogisen momentin kautta. 

Ajallisesti jäsennys keskittyy 1800-luvun lopulta 1990-luvulle. 

Jäsennykseni kuitenkin poikkeaa yleisistä kasvatustieteellisistä erityisopetuk-

sen historiaa ja vammaisten ihmisten koulutuksellisia oikeuksia käsittelevistä tut-

kimuksista (esim. Jahnukainen 2021; Kivirauma 1989). Sen sijaan, että keskittyi-

sin ainoastaan koulutuksellisiin kysymyksiin, kiinnitän huomion myös siihen, mi-

ten koulutuksen ulkopuolelle rajattuja kehitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä on 

pyritty hallitsemaan. Keskittyminen myös vammaispalveluista käytyihin histori-

allisiin kamppailuihin tekee osaltaan näkyväksi koulutus- ja vammaispolitiikko-

jen eroavaisuuksia, ristiriitoja ja samankaltaisuuksia. 

Vaivaishoidon sekä aistiviallisten ja tylsämielisten lasten 
koulutuksen filantrooppiset lähtökohdat 

Genealoginen jäsennykseni alkaa 1800-luvun loppupuolen koulutuksessa ja sosi-

aalihuollossa tapahtuneista muutoksista. Tällöin vaivaishuollon sekä aistiviallis-

ten ja tylsämielisten koulutuksen järjestäminen ja rahoittaminen alkoivat siirtyä 

kuntien ja valtion tehtäviksi (Harjula 1996; Kröger 1996; Merimaa 2011; Moila-

nen 2006; Pulma 1994). Muutoksen myötä köyhyyteen ja vammaisuuteen kiinnit-

tyvät yhteiskunnalliset ongelmanasettelut alettiin määritellä suhteessa kansallis-

valtioon (ks. Kröger 1996). Vuonna 1879 voimaan astuneessa vaivaishoitoasetuk-
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sessa määrättiin, että kuntien tulee tarjota vaivaishoitoa ”alaikäisille, heikkomie-

lisille, raajarikkoisille sekä pitkällisempää tautia sairastaville tahi vanhuuttansa 

heikoille, jotka ovat toisen holhousta vailla” (Keisarillisen Majesteetin Armolli-

nen Julistus Yleisestä waiwaishoidosta Suomen Suuriruhtinanmaassa 10/1879, § 

2 Harjulan 1996, 26 mukaan). Kriteerit hoidon ja avun saamiselle perustuivat pit-

kälti siihen, ettei edellä mainittuja ryhmiä pidetty työkykyisinä. 

Anglosaksisten maiden köyhyyden hallintaa tutkinut Mitchell Dean (mm. 

2010) esittää, että 1800-luvulla väestön hallinta perustui filantrooppiselle järkeis-

tämiselle. Deanin mukaan filantrooppisessa järkeistämisessä poliittinen ongelma 

rakentuu sen ympärille, miten köyhät ja muut heikommassa asemassa olevat ih-

miset saadaan omatoimisina toimijoina osaksi yhteiskunnallista ja taloudellista 

toimintaa. Moraalisena periaatteena filantrooppisessa järkeistämisessä on, että yk-

silöiden ja perheen velvollisuutena on huolehtia omasta ja läheistensä toimeentu-

losta. Yhteiskunnalla ei puolestaan ole velvollisuutta vastikkeettomiin avustuksiin 

tai almuihin. Sen sijaan yhteiskunnan tehtävänä on pyrkiä paimentamaan köyhiä 

vastuullisen taloudenhoidon ja perhe-elämän hyveisiin, jotta he eivät tarvitse 

”köyhäinhoitoa”. (Dean 2010, 151–153; ks. myös Dean 1992; Kröger 1996, 36–

37.) Samansuuntainen järkeistäminen on luettavissa 1800-luvun lopun ja 1900-

luvun alun suomalaisen vaivaishoidon sekä aistiviallisten ja tylsämielisten ope-

tuksen järjestelyiden perusteluista. 

Esimerkiksi vaivaishoidon hallinnan teknologiana neljänä vuosikymmenenä 

toimineet vaivaistalot havainnollistavat filantrooppista järkeistämisen logiikkaa. 

Kuntien silloin ylläpitämät ja valtion11 valvonnan alaisuudessa toimineet vaivais-

talot olivat hoitolaitoksia niin ”alaikäisille”, ”raajarikkoisille”, ”heikkomielisille”, 

”pitkäaikaissairaille” kuin ”yksineläville vanhoille” henkilöille. Työkykyisille va-

rattomille ja työttömille vaivaistalot toimivat puolestaan työlaitoksina. Vastik-

keena ylläpidosta työkykyiset joutuivat suorittamaan laitoksen ylläpitoon liittyviä 

töitä, kuten taloudenhoitoa ja maataloustöitä. Sijoittamalla työkykyiset varattomat 

ja avun saajat samaan laitokseen pyrittiin pienentämään vaivaistalojen ja -huollon 

kustannuksia. Toisaalta vaivaistalojärjestelmän oli tarkoitus toimia myös pelot-

teena. Vaivaistaloissa teetettiin raskasta työtä, ja niissä oleminen toimi perusteena 

kansalaisoikeuksien epäämiseen. Tällaisilla keinoilla pyrittiin varmistamaan, että 

ihmiset välttelisivät vaivaistaloja ja pyrkisivät elättämään itsensä ja perheensä 

millä tahansa (palkka)työllä. (Annola 2019; Kröger 1996.) Samalla vaivaistalot 

toimivat myös kansakuntaa koskettavana moraalisena ohjenuorana, jossa yksilön 

vapaus oli verrannollinen hänen henkilökohtaiseen talouteensa (vrt. Dean 2010; 

152–153). 

                                                             
11 Vuonna 1888 perustettiin vaivaishoitotarkastelijan virka, jolloin vaivaistalojen valvonta 
siirtyi valtiolle. Vaivaishoidon järjestämisvastuu säilyi edelleen kunnilla, eikä kunnallinen 
vaivaishoito saanut valtiolta taloudellista tukea. (Ks. Jaakkola 1994; Kröger 1996.) 
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Vaivaistalot12 eivät ratkaisseet ihmisten toimeentuloon, vaivaishoidon kustannuk-

siin ja työllisyyteen liittyviä kysymyksiä (ks. Jaakkola 1994; Kröger 1996). Nii-

den yhteydessä muodostettiin kuitenkin erotteleva järjestelmä sen suhteen, millä 

perusteella ihmiset tarvitsevat apua. Vaivaisiksi määriteltyjen yksilöiden nähtiin 

olevan huono-osaisia itsestään riippumattomista syistä ja siksi he ansaitsivat apua. 

Työhön kykeneviksi luokiteltujen ihmisten ei puolestaan nähty ansaitsevan vas-

tikkeetonta apua. Vaivaisuuden perusteella yksilöt jaoteltiinkin ansaitseviin au-

tettaviin (deserving poor) ja ansaitsemattomiin autettiin (undeserving poor). Sa-

malla yksilöiden vaivaisuutta alettiin luokitella ja eritellä ihmisruumiin ominai-

suuksien ja ”puutteiden” perusteilla. Minna Harjula huomauttaa, että luokittelulla 

yhtäältä pyrittiin ratkaisemaan käytännön ”ongelmia”, jotka olivat seurausta siitä, 

että erilaisia ihmisiä huollettiin saman katon alla. Toisaalta ihmisten erittely ja 

luokittelu noudattivat ajan tieteellistä ihannetta, jota ilmensivät niin linnélainen 

kasvien luokittelu ja sairauksien lääketieteellinen diagnostiikka kuin vaivaishoi-

don avustettavien jaottelu alaryhmiin. Ajan vammaisuuden diskurssissa esimer-

kiksi ”aistiviallisiksi” luokiteltiin ”kuuromykät” ja ”sokeat” henkilöt, kun taas 

”tylsämielisiksi” luokiteltiin ”mieleltään vialliset13” henkilöt. (Harjula 1996, 27–

29.) Vaivaishoito jakautui ajan myötä eri ryhmille suunnatuiksi hoito-, huolto- ja 

koulutusjärjestelyiksi (ks. mt.; Leppälä 2017). 

”Ruumiillisiin” ominaisuuksiin pohjaava erottelu ja niihin kiinnittyvät kysy-

mykset olivat keskiössä myös aistiviallisten ja tylsämielisten koulutusta kosketta-

neessa keskustelussa. Oli ratkaistava ensinnä se, mitä vammaisryhmiä tulisi kou-

luttaa, ja toiseksi se, millaisia tavoitteita koulutukselle tulisi asettaa. Esimerkiksi 

vuonna 1890 Aistivialliskoulukomitea ehdotti, että valtion tulisi järjestää ja/tai ra-

hoittaa koulutusta kansakoulun ulkopuolelle jääville aistiviallisille ja tylsämieli-

sille lapsille. Koulutuksen järjestämismuodoksi komitea ehdotti erilliskouluja. Si-

sällöksi koulutukselle puolestaan esitettiin sekä soveltuvasti yleissivistäviä opin-

toja, etupäässä kristinuskoa, että käytännön opintoja. (KM 1890, 59–60.) Ajan-

hengen väestöpolitiikan mukaisesti aistivialliskoulujen tehtäväksi määriteltiin 

kristillisen kansansivistyksen levittäminen. Kristillinen kansansivistys perustui 

                                                             
12 Esimerkiksi vuoden 1922 köyhäinhoitolain myötä alkoi siirtymä kohti avohuoltoa. Vai-
vaistalot (joita kutsuttiin myös köyhäintaloiksi) lakkautettiin kaikille hoidokeille yhteisinä 
laitoksina. Köyhäintaloista tuli muutoksen myötä kunnalliskoteja, jotka oli tarkoitettu va-
rattomille vanhuksille, mutta joissain tilanteissa niissä asui myös mielisairaiksi luokitel-
tuja henkilöitä. 1950-luvulla kunnalliskoteihin alettiin ottaa myös maksavia asukkaita.  
Tämän myötä kunnalliskotien kytkös vaivaishuoltoon väljeni, ja hiljalleen niitä alettiin 
kutsua vanhainkodeiksi. (Annola 2019.) 

13 Mieleltään viallisiksi määriteltiin myös ”mielipuolet”. Kunnat käyttivät henkilöistä, 
jotka ”eivät olleet mieleltään täysijärkisiä”, myös sellaisia nimityksiä kuin ”aistiviallinen”, 
”tylsämielinen”, ”hassu”. Suuri yleisö ei myöskään tehnyt eroa ”mielipuolen” ja ”tylsämie-
lisen” välille. Vaikka vallitsevan tieteen ihanteen mukaan ihmiset pyrittiin luokittelemaan 
mahdollisimman tarkkaan, ei mieleltään vialliseksi määriteltyjen henkilöiden hoitomuo-
tojen välillä ollut juurikaan eroja, vaan heidän kaikkien nähtiin tarvitsevan jatkuvaa huol-
toa vaivaistalossa. (Harjula 1996, 29.)   
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valistuksen ihanteille, jossa koulutuksella pyrittiin edesauttamaan nuoria kasvat-

tamaan itsensä kansalaisuuteen (ks. Helén & Jauho 2003, 17–18). Koulutuksen ja 

kristillisen opetuksen laajentaminen aistiviallisiin henkilöihin oli myös osa kan-

sakunnan yhtenäistämiseen tähtäävää nationalistista politiikkaa (ks. KM 1890, 

59). Koulutuksen avulla pyrittiin myös vähentämään vaivaishoitoon osallistuvien 

aistiviallisten ja tylsämielisten lasten määrää. Tylsämielisten lasten kohdalla kou-

lutus rajattiin koskemaan ”sivistyskykyisiä lapsia”, ja sivistyskykyisyyden arvi-

oinnista vastaisivat oppilaitosten asiantuntijat ja/tai lääkärit (mt., 81; ks. myös 

Suomenmaan virallinen tilasto 1897; Laitakari 1919). ”Sivistyskyvyttömät” tyl-

sämieliset lapset puolestaan kuuluivat perheiden tai vaivaistalojen huollettaviksi 

(ks. Harjula 1996). 

Vuonna 1892 annettiin aistivialliskouluasetus. Se noudatti pitkälti Aistiviallis-

koulukomitean ehdotusta muuten, paitsi että tylsämielisille lapsille suunnattu kou-

lutus jätettiin sen ulkopuolelle. Asetus vakiinnutti kuitenkin kuuromykkien ja so-

keiden koulutuksen asemaa (ks. Markkanen 1996; Merimaa 2011). Tylsämielisten 

lasten koulutuksen järjestämisvastuu jäi sen sijaan yksityisille toimijoille. Esimer-

kiksi Aistivialliskoulukomitean jäsen Edvin Hedman perusti 1890 vuonna ensim-

mäisen suomenkielisen yksityisen oppilaitoksen14 tylsämielisille lapsille. Oppilai-

tos muutti vuonna 1891 Helsingistä Vanajan Perttulaan, jolloin se nimettiin Pert-

tulan tylsämielisten kasvatuslaitokseksi. Valtio lunasti oppilaitoksen vuonna 

189415, jolloin sille alettiin myöntää valtionapua. Samalla myös oppilaitoksen val-

vontavastuu siirtyi kouluylihallitukselle. (Pitkänen & Öhberg 1992.) Valtioapua 

myönnettiin seuraavin perustein: oppilaan tulee olla 6–15-vuotias ja kahden vuo-

den koeajan jälkeen kykenevä ottamaan vastaan ”kasvatusta tai opetusta”, eikä 

oppilaalla saa olla ”varsinaista mielenvikaa eikä tarttuvaa tautia” (Suomenmaan 

virallinen tilasto 1897). 

Tiivistetysti aistiviallisten ja tylsämielisten lasten koulutuksen sekä vaivaishoi-

don filantrooppisissa lähtökohdissa kyse oli yhtäältä pyrkimyksestä vähentää vai-

vaistalojen huollettavien määrää ja toisaalta rakentaa yhtenäistä kristillisen mo-

raalikäsityksen omaavaa kansakuntaa. Filantrooppisessa järkeistämisessä koulu-

tuksella nähtiin olevan keskeinen rooli edellä mainittujen tavoitteiden saavuttami-

sessa. Samalla tällaisessa järkeistämisessä huollon tai avun tarve toimi perusteena 

kansalaisoikeuksien menettämiselle. Perttulan kasvatuslaitos on puolestaan kes-

keinen osa suomalaista vammaisten henkilöiden koulutuksen ja huollon historiaa, 

koska se pysyi toiminnassa aina vuoteen 2009 asti (ks. Hakala 2010). Yli 100-

                                                             
14 Pietarsaaressa toimi vuosina 1877–1892 ruotsinkielisille tylsämielisille lapsille F. K. 
Lundbergin perustama internaattikoulu, joka sai toimintaansa valtion tukea (Pitkänen & 
Öhberg 1992, 14). 

15 Oppilaitos kuitenkin vuokrattiin Hedmanille vuoteen 1908 asti. Oppilaitoksen toimin-
taan osallistui alkuun reilu 20 oppilasta. Valtion lunastuksen jälkeen oppilaitosta laajen-
nettiin, ja valtionapua nostettiin 50 oppilaaseen. (Ks. Pitkänen & Öhberg 1992.) 
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vuotisen historiansa aikana oppilaitoksen nimi ja samalla myös sen koulutukselli-

set ja huollolliset tehtävät ovat vaihdelleet vallitsevien vammais- ja koulutuspo-

liittisten problematisointien mukaan. Tämän vuoksi sivuan oppilaitoksen historiaa 

seuraavien genealogisten momenttien jäsennysten yhteydessä. 

Vammaishuollon laajeneminen ja keskuslaitosjärjestelmän 
muodostaminen 

Suomalainen vammaishuolto ja -koulutus alkoi 1920-luvulta eteenpäin muodos-

tua yhä enenevissä määrin valtiojohtoiseksi ja asiantuntijavetoiseksi ennaltaehkäi-

seväksi huolto- ja sosiaalipolitiikaksi. Tämän myötä vammaishuolto alkoi jakaan-

tua vajaamielis- ja invalidihuoltoon (ks. Leppälä 2014), joiden periaatteellinen ero 

kiteytyi erilaisiin kohdejoukkoihin ja hallinnan teknologioihin (ks. Saloviita 

2006). 

Invalidihuollossa ongelmanasetteluiden keskiössä olivat yksinkertaistetusti 

”fyysisesti” vammaisten henkilöiden sosiaalihuoltoa koskevat kysymykset. 

Tuossa sosiaalihuollossa keskeinen hallinnan teknologia oli fyysinen ja sosiaali-

nen kuntoutus. Yksi kulminaatiopiste kuntoutukseen keskittyneessä invalidihuol-

lossa oli vuonna 1947 voimaan astunut invalidihuoltolaki. Sen taustalla oli yh-

täältä vuosikymmeniä aikaisemmin alkanut keskustelu ”raajarikkoisten” asemasta 

ja siitä, miten heitä voitaisiin lääketieteellisesti ”hoitaa” toimintakykyisiksi yh-

teiskunnan jäseniksi. Kuntoutuksella tavoiteltiin myös sitä, että invalideiksi mää-

ritetyt yksilöt pystyisivät köyhäinhoidon sijaan huolehtimaan itse omasta toi-

meentulostaan. Omatoimisuuden nähtiin myös tuovan yhteiskunnalle säästöjä. 

Toisaalta kuntoutuksen tarvetta lisäsivät myös talvi- ja jatkosodan noin 100 000 

sotainvalidia, joiden huollon katsottiin kuuluvan yhteiskunnalle. (Leppälä 2014, 

29–40.) Invalidien määrän kasvu ja ennaltaehkäisevä politiikka johtivat siihen, 

että ammatillisesta uudelleenkoulutuksesta ja työelämään kuntouttamisesta muo-

dostui keskeinen osa invalidihuoltoa (Hakala ym. 2013, 181–182; ks. myös Salo-

viita ym. 1997). 

Tylsämielisten henkilöiden ensisijaisena hallinnan teknologiana toimi puoles-

taan laitoshuolto, joka alkoi vakiinnuttaa asemaansa 1920-luvulla (vrt. Saloviita 

2006). Väestöpoliittisesti laitoshuollon keskeinen tehtävä oli ehkäistä kansakun-

nan degeneraatiota ja siirtää vajaamielisiksi luokiteltujen henkilöiden huolehtimi-

nen perheiltä yhteiskunnalle (ks. KM 1947; Mattila 1999). Degeneraation ehkäisy 

perustui 1800-luvun puolesta välistä alkaneeseen transatlanttiseen eugeniikkadis-

kurssiin, jossa vammaisuuden ja etenkin tylsä- ja vajaamielisyyden käsitettiin ole-

van seurausta kansakunnan perimän heikkenemisestä (esim. Mitchell & Snyder 

2003). Perimän heikkenemisen syiksi laskettiin esimerkiksi yhteiskunnallisen mo-

raalinen rappeutuminen ja ”huonotapainen elämä” etenkin työväen parissa (ks. 

Mattila 1999). 
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1920-luvulta 1950-luvulle keskeiset poliittiset ongelmanasettelut keskittyivät 

siihen, millainen laitosjärjestelmä tylsämielisten henkilöiden huoltoa ja myös ope-

tusta varten tulisi perustaa. Esimerkiksi vuoden 1921 laki oppivelvollisuudesta16 

ei koskettanut tylsämielisiä lapsia (ks. Ahtiainen ym. 2017; Merimaa 2011). Sen 

sijaan heidän opetuksensa ja ennen kaikkea huoltonsa järjestämisvastuu kuului 

erillisille valtio-omisteisille ja yksityisille laitoksille. Laitosten määrä alkoi kasvaa 

ja toiminta vakiinnuttaa asemaansa vuonna 1927 voimaan astuneen tylsämielisten 

hoitoa ja kasvatusta varten toimivien kunnallisten ja yksityisten laitosten valti-

onapua koskevan lain myötä (L 185/1927; ks. Harjula 2007). 

Vaikka laitospaikkojen määrät olivat tasaisesti kasvaneet17, ei paikkamäärää 

vielä 1940-luvun lopulla pidetty riittävänä. Esimerkiksi 1930-luvun loppupuolella 

arvioitiin, että Suomen noin 20 000 tylsä- ja vähämieliseksi luokiteltavasta henki-

löstä reilusti yli puolet asui18 omaistensa luona (KM 1947, 9, 12). 1940-luvulla 

perustettiinkin komitea, jonka toimeksiantona oli tehdä suunnitelma vajaakykyis-

ten lasten huollosta (ks. Leppälä 2014, 45–46). Vuonna 1947 valmistuneessa va-

jaakykyisten lasten huoltokomitean toisessa mietinnössä ehdotettiin, että vajaa-

mielisten lasten huollon järjestämistä varten tulisi rakentaa koko maan kattava 

keskuslaitosjärjestelmä. Ehdotusta tukivat muutokset vammaisuuden diskurs-

sissa. Muuttuneessa vammaisuuden diskurssissa ”vajaamielisyydestä” oli muo-

dostettu uusi kattotermi, jolla kuvattiin ”synnynnäistä tai aivan varhaisessa lap-

suudessa aivovioittuman seurauksena syntynyttä henkisen toiminnan kehitys-

häiriötä ja vajavuutta, joka selvimmin tulee näkyviin älyllisen toiminnan puutteel-

lisuutena”. ”Vajaamielisyys” oli suomennos lääketieteellisestä termistä oligofre-

nia ja se piti sisällään kolme alaluokkaa: tylsämielisyys (idiotia), vähämielisyys 

(imbesilliteetti) ja heikkomielisyys (debiliteetti). (KM 1947, 7.) 

Luokittelun perusta oli älykkyysosamäärä19, jonka pohjalta määritettiin hoito, 

huolto ja koulutustarve (vrt. Saloviita 2006). Tylsämielisiksi luokiteltiin yksilöt, 

joiden älykkyysosamäärän määriteltiin 15-vuotiaana vastaavan ”normaalia” 0–6-

vuotiaan ”älykkyysikää”. Vähämielisiksi puolestaan luokiteltiin yksilöt, joiden 

                                                             
16 Sen sijaan aistiviallisiksi – eli sokeiksi ja kuuromykiksi – luokitellut lapset määritettiin 
kuuluvan oppivelvollisuuden piiriin (ks. Merimaa 2011, 177). 
17 1940-luvulle mennessä tylsämielisille henkilöille tarkoitettuja huoltolaitoksia oli ympäri 
Suomea, ja niissä oli tuolloin yhteensä noin 750 hoitopaikkaa (KM 1947, 10–11). Lisäksi 
tylsämielisille lapsille tarkoitettujen koulujen oppilasmäärät olivat kolminkertaistuneet 
1890-luvulta 1930-luvulle mennessä 190 oppilaaseen (Harjula 1996, 96). 
18 Perheiden ja tylsämielislaitosten lisäksi tylsä- ja vähämielisiksi luokitellut yksilöt asui-
vat ja/tai olivat hoidettavina ”mielisairaaloissa”, ”kunnalliskodeissa”, ”muissa laitoksissa” 
ja ”vieraissa perheissä” (KM 1947, 9, 12). 
19 Toisaalta esimerkiksi Suomen psykiatris-neurologinen yhdistys painotti, ettei ”vajaa-
mielisyyttä” tule yksinomaan rinnastaa ”älyyn”, koska ”kysymyksessä ei ole vain älyllinen, 
vaan myös muun sielullisen toiminnan vajavuus, vaikka älyllinen vajavuus onkin hel-
poimmin havaittavissa” (KM 1947, 7). 
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älykkyysosamäärä vastasi 6–9-vuotiaan ”älykkyysikää”. Sekä tylsä- että vähämie-

lisiksi luokitellut yksilöt määritettiin syyntakeettomiksi ja jatkuvan huollon tar-

peessa oleviksi. Ryhmiä erotti kuitenkin se, että vähämielisille henkilöille tulisi 

järjestää avohuoltoa, kun taas tylsämieliset henkilöt tarvitsisivat ympärivuoro-

kautista laitoshuoltoa. Sen sijaan heikkomielisiksi (debiileiksi) luokiteltiin yksi-

löt, jotka olivat älykkyysiältään 9–12-vuotiaiden tasolla. Heidän nähtiin olevan 

kykeneviä hankkimaan alkeelliset kansakoulutaidot apukoulussa ja tekemään yk-

sinkertaista työtä. (KM 1947; ks. myös Tarvainen & Tarasti 1964.) 

Heikkomielisten lasten opetus vakiinnutti asemaansa vuonna 1952 säädetyn 

apukouluasetuksen20 myötä (Merimaa 2009, 20). Vuoden 1957 kansakoululaissa 

kuitenkin säädettiin, ettei apukouluun, tarkkailuluokalle tai muuhun erityisope-

tukseen siirrettyä oppilasta saanut ottaa kansakouluun tai kansalaiskouluun (ks. 

myös Kivirauma 2015a; Jahnukainen ym. 2012). Uudistukset vahvistivatkin rin-

nakkaiskoulujärjestelmää21, jonka perustana oli käsitys älykkyyden epätasaisesta 

jakautumisesta väestössä (Kivirauma 2015a, 34–37). 

1950- ja 1960-lukujen vaihteessa vammaishuollossa ja siihen kytkeytyvässä 

terminologiassa tapahtui puolestaan muutoksia. Termit tylsä-, vähä- ja heikkomie-

linen korvattiin WHO:n suosittelemilla termeillä vaikea, keskiasteinen ja lievä va-

jaamielisyys (ks. Tarvainen & Tarasti 1964). Oppivelvollisuuden ulkopuolelle jä-

tettyjen keskiasteisesti ja syvästi vajaamielisten lasten koulutuksesta määrättiin 

vuonna 1958 voimaan astuneessa vajaamielislaissa (L 107/1958; ks. Kivirauma 

2015a). Uudistetun lainsäädännön myötä erityiskoulujen muodossa alkanut vajaa-

mielishuolto alkoi jäsentyä ensisijaisesti sosiaalihuollollisena kysymyksenä (Tar-

vainen 1966, 2–4). Vajaamieliseksi määriteltiin sellainen henkilö, joka ”pääasial-

lisesti älyllisten toimintojensa kehittymättömyyden johdosta on tai tulee olemaan 

jatkuvan hoidon, erityisopetuksen, huollon tai ohjauksen tarpeessa” (L 107/1958, 

                                                             
20 Apukoulu rakentui tässä järjestelmässä siten, että se sisälsi kahdeksan vuosiluokkaa ja 
sinne voitiin siirtää oppilas, joka ei menestynyt kansakoulussa tai jonka henkinen kehitys 
oli viivästynyt (Merimaa 2011, 178). 
21 Joel Kivirauma (2015a) huomauttaa rinnakkaiskoulujärjestelmän olleen ideologisesti 
virittynyt. Älykkyyteen perustuvasta jaottelusta pyrittiin tekemään vähemmän diskrimi-
noivaa puhumalla ”teoreettisesti” ja ”käytännöllisesti” lahjakkaista oppilaista. Jaottelua 
noudattaen teoreettisesti lahjakkaita oppilaita varten oli oppikoulu, josta jatkettiin joko 
lukio-opintoihin ja sieltä yliopisto-opintoihin tai keskikoulun kautta ammatillisiin opin-
toihin tai työelämään. Käytännöllisesti lahjakkaille oppilaille suunnatusta kansalaiskou-
lusta puolestaan jatkettiin suoraan tai ammatillisen koulutuksen kautta työelämään. Tä-
hän järjestelmään sopi – historiallisestikin tarkasteltuna – hyvin erityisluokista ja -kou-
luista rakentuva erityisopetus, jossa muiden muassa pahantapaisten ja vajaamielisten las-
ten opetus järjestettiin erillään ”normaalioppilaista”. Tässä järjestelmässä johtokunta 
saattoi myös siirtää tarkkailuluokalle kansakoulutarkastajan suostumuksella oppilaan, 
joka ei menestynyt kansakoulussa ja jota ei voitu sijoittaa apukouluun tai muuhunkaan 
erityiskouluun (Merimaa 2009). 
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1 §). Uutta sosiaalihuollollisessa mallissa oli se, että siinä vajaamielisten henki-

löiden elämästä huolehtiminen määriteltiin ensisijaisesti yhteiskunnan tehtäväksi 

(ks. Tarvainen & Tarasti 1964). 

Uudistetun vajaamielishuollon valvonnan vastuu kuului ensisijaisesti sosiaali-

ministeriölle, mutta siihen sisältyvästä terveyden- ja sairaanhoitotoiminnasta vas-

tasivat lääkintäviranomaiset. Huollon järjestämisvastuu puolestaan siirtyi tällöin 

valtion, kunnan ja yksityisten toimijoiden ylläpitämille keskuslaitoksille sekä nii-

hin kuuluville tai niiden valvonnanalaisuudessa toimiville opetus- tai muille osas-

toille, hoito-, työ- tai opetuskodeille sekä perhehoidolle22. (L 107/1958, 3 §; 5§; 

ks. myös Leppälä 2014.) Vajaamielislaitosten yhteyteen perustettiin myös opis-

kelu- ja työmahdollisuuksia. Järjestelyillä pyrittiin edistämään laitosten ”hoidok-

kien” omatoimisuutta ja itsensä elättämistä sekä vähentämään laitoksien ylläpito-

kustannuksia. Työnteosta oli mahdollisuus saada korvaukseksi työ- tai kehotusra-

haa, joka käytettiin huollettavan tarpeisiin. (Ks. L 107/1958, 27 §; Tarvainen ja 

Tarasti 1964, 98–99.) 

1940- ja 1950-luvuilla kulminoituneen keskuslaitosjärjestelmäperustaisen va-

jaamielishuollon myötä laitospaikkojen määrä alkoi tasaisesti kasvaa: siinä missä 

laitospaikkoja oli 1940-luvulla noin 750, oli 1960-luvulla paikkoja noin 2700 ja 

1970-luvun loppuun mennessä 5500 (Pitkänen 1979, 38). 1920-luvulla alkaneen 

muutoksen myötä vajaamielishuollon järjestäminen alkoi määrittyä valtiolle kuu-

luvana tehtävänä. Näiden prosessien myötä keskuslaitosjärjestelmästä muodostui 

keskeinen vajaamielisyyden ja vajaamielisiksi määriteltyjen yksilöiden hallinnan 

teknologia. Hallinnon ja lainsäädännön muutosten seurauksena kuntien velvolli-

suudeksi tuli järjestää vajaamielishoito ja -huolto ja huolehtia niiden kustannuk-

sista23. Vajaamielishoidon ja -huollon järjestämisvastuun siirryttyä yhteiskunnalle 

alkoi niin vajaamielisten henkilöiden omaisten kuin myös keskuslaitosten edun-

valvontaan keskittyvien järjestöjen perustaminen24. Järjestöt alkoivat sekä tuottaa 

tietoa että osallistua vajaamielisyyttä ja vajaamielisiksi luokiteltuja yksilöitä kos-

kevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun (ks. Mähönen 1996, 232–234). 

Perttulassa 1920-luvun ja 1950-luvun välissä käytyjä poliittisia problemati-

sointeja puolestaan havainnollistaa laitoksen aseman ja huollollisten tehtävien 

muuttuminen. Vuonna 1947 laitoksen nimi vaihtui Perttulan koulukodiksi, jolloin 

laitos kuului hallinnollisesti sosiaaliministeriön lastensuojelun alaisuuteen. 

                                                             
22 Perhehoidolla tarkoitettiin vajaamielishuoltona järjestettävää hoitoa vieraassa yksityis-
kodissa (ks. Leppälä 2014, 40; Tarvainen ja Tarasti 1964, 40–42). 
23 Ennen vajaamielislakia perheiden tuli maksaa hoitopaikoista, mutta ei täysimääräisesti, 
vaan maksun suuruuden määritti sosiaaliministeriö (ks. Pitkänen & Öhberg 1992, 92–
93). 
24 Vuonna 1952 perustettiin Vajaamielislaitosten keskusliitto, joka vaihtoi nimen vuonna 
1958 Vajaamielishuollon keskusliitoksi ja vuonna 1965 nykyiseksi Kehitysvammaliitoksi. 
Vuonna 1961 puolestaan vajaamielisten omaisten paikallisyhdistysten pohjalta perustet-
tiin Vajaamielisten Tukiyhdistysten Liitto, jonka nimi muutettiin ensin vuonna 1967 Ke-
hitysvammaisten Tukiyhdistysten Liitoksi ja vuodesta 1982 lähtien se on kulkenut nykyi-
sellä nimellään Kehitysvammaisten Tukiliittona. (Ks. Mähönen 1996.) 
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Vuonna 1958 laitoksen nimi vaihtui uudelleen: tällä kertaa Perttulan keskuslai-

tokseksi, jolloin sen huolto- ja opetustoiminta alkoi määrittyä suhteessa vajaamie-

lislain säädöksiin. (Pitkänen & Öhberg 1992.) 

Väestöpoliittisena hallinnan teknologiana keskuslaitosjärjestelmä puolestaan 

keskittyi ”hillitsemään” kansakunnan degeneraatiota, jota ”vajaamielisyys” ajan 

eugeniikkadiskurssin mukaan ilmensi. Keskeinen tekniikka degeneraation eh-

käisyssä olivat suvun jatkamisen estävät toimenpiteet ja rajoitukset. Molemmat 

kulminoituivat lainsäädännön tasolle (esim. Harjula 1997; Mattila 1999). Esimer-

kiksi ”tylsämielisyyden” perusteella evättiin oikeus avioliittoon vuoden 1928 

avioliittolaissa (ks. Harjula 1997, 130–134). Vuonna 1935 astui puolestaan voi-

maan sterilointilaki, joka mahdollisti vajaamielisiksi luokiteltujen henkilöiden 

pakkosteriloinnit (ks. Mattila 1999). Keskuslaitoksissa tuli lisäksi valvoa, etteivät 

niissä olleet hoidettavat ja huollettavat päässeet jatkamaan sukua. Avohuoltoon ja 

perhehoitoon siirrettävien hoidokkien kohdalla johtokunnan ja lääkäreiden piti 

tehdä arvio steriloinnin tarpeellisuudesta. (Ks. Tarvainen & Tarasti 1964, 32.) 

Kehitysvammaisuuden määrittäminen sekä normalisaatiope-
riaate vammais- ja koulutuspolitiikan lähtökohdaksi 

1960-luvulla alkanut keskustelu vajaamielishuollon ja -terminologian ajanmukai-

suudesta kulminoitui 1970-luvulla. Tällöin lainsäädäntöä uudistettiin ja ”kehitys-

vammaisuus” otettiin käyttöön hallinnollisena terminä. Muutosten taustalla oli yh-

täältä kliinisen genetiikan, eli perinnöllisyyslääketieteen, kehkeytyminen kes-

keiseksi kehitysvammaisuutta selittäväksi tekijäksi. Toisaalta kasvava kritiikki 

laitoshuoltoa kohtaan edisti muutosta. 

Kliinisen genetiikan myötä elämänhallinnassa siirryttiin enenevissä määrin eh-

käisemään ja tunnistamaan sairauksia ja poikkeavuuksia geneettisellä tasolla bio-

logisista merkkiaineista ja kromosomeista. Perimän lääketieteellistymisen myötä 

ennaltaehkäisevä sosiaalipolitiikka alkoi siirtyä terveydenhuollolliseksi kysy-

mykseksi. Tämän myötä kansanterveyspolitiikka siirtyi kansakunnan laadun nor-

mista yksilöllisen terveyden normiin. (Meskus 2009, 68–72; ks. myös Rose 2001.) 

Mianna Meskuksen (2009, 74) mukaan terveydellisten kysymysten yksilöllistyt-

tyä ”geneettiset riskitekijät” sairauksille ja myös ”vammaisuuksille” pyrittiin tun-

nistamaan jo kromosomitasolla esimerkiksi seulomalla riskiraskauksia. Kun lää-

ketieteellinen diskurssi muuttui ja alkoi käsittää vammaisuuden geneettiseksi ky-

symykseksi, tämä kysymys asettui myös ristiriitaan vajaamielishuollon eugeenis-

ten perusteiden kanssa. Riskien ennaltaehkäisyn siirryttyä terveydenhuollon ken-

tälle alkoivat vammaisuuteen kiinnittyvät sosiaalihuollolliset ja koulutukselliset 

kysymykset jäsentyä uudella tavalla. 

Vajaamielishuollon uudistusta suunnitelleen komitean vuoden 1970 mietin-

nössä käsitteellistämisen tapa on muuttunut: aiemman vajaamielisyyden tulkinta 
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kehitysvammaisuudeksi havainnollistuu siinä, miten mietinnössä painotetaan ter-

minologian muuttamisen tarpeellisuutta (ks. KM 1970). Terminologian muutos 

heijastaa myös kehitysvammahuollon uudistettuja tavoitteita ja tekniikoita. 

 

Sanaa kehitysvammainen voidaan pitää käsitteellisesti selvänä. Se koros-

taa, vammaa, joka liittyy yksilön kehitykseen ja on sitä vaikeuttamassa. 

Se rinnastaa kehitysvammaiset muihin vammaisryhmiin, invalideihin, 

joiden suhteen yhteiskunta on jo omaksunut myönteisen asenteen. -- 

Vammaisuutta ei Suomessa vallitsevan mielipiteen mukaan ole enää pit-

kään aikaan katsottu yksilön aktiivisen yhteiskuntaan osallistumisen es-

teeksi vaan yksilön elämään vaikuttavaksi haittatekijäksi, joka aiheuttaa 

erityisten tukitoimenpiteiden tarvetta. Samanlaiseksi kuva kehitysvam-

maisista on yhä selvemmin muuttumassa. Aikaisempi käsite vajaamieli-

nen sen sijaan korostaa vajavuutta sekä kyvyttömyyttä normaaliin inhi-

milliseen elämään ja toimintaan. (KM 1970, 18.) 

 

Oleellinen muutos on, että kehitysvammaisuuden käsitteellistämisessä koroste-

taan sekä yksilön vammaa että sen sosiaalisia ulottuvuuksia. Määrittelytavan 

muutos sekä eugeniikan uudelleenjäsentyminen terveydenhuollolliseksi kysy-

mykseksi osaltaan vaikuttivat muutoksiin kehitysvammaisten huollossa. Uusi ke-

hitysvammahuolto alkoi hyödyntää invalidihuollon tapaan kuntoutuksellisia tek-

niikoita (ks. Saloviita 2006). Muutosten myötä kehitysvammaisten huollon tavoit-

teeksi asetettiin ”auttaa kehitysvammaisia henkilöitä sopeutumaan mahdollisim-

man hyvin yhteiskuntaan sen toimivana jäsenenä” (KM 1970, 21). 

Toisaalta muutoksen taustalla oli 1960-luvulla alkanut kansainvälinen laitos-

järjestelmän kritiikki, jota Suomessa piti esillä 1960-luvun lopulla Marraskuun 

liike (Eräsaari 2010; Mäkelä 1997). 1960- ja 1970-luvuilla valtavirtaistunut tapa 

jäsentää kehitysvammaisuutta suhteessa sosiaalisiin ja kuntouksellisiin kysymyk-

siin oli myös osa laajempaa kansainvälistä vammaispoliittista muutosta. Esimer-

kiksi Yhdistyneiden kansakuntien antamassa julistuksessa kehitysvammaisten 

henkilöiden oikeuksista vuonna 1971 linjattiin, että kehitysvammaisille henki-

löille kuuluu oikeus terveydenhuoltoon ja kuntoutukseen sekä mahdollisuus osal-

listua koulutukseen ja tuottavaan työhön kykyjen mukaan (YK 1971). 

Kuntoutuksellisia tekniikoita hyödyntävä vammaispolitiikka rakentui pitkälti 

”normalisaatioperiaatteeseen” perustuvalle järkeistämiselle. Laitoskritiikin poh-

jalta muodostuneen normalisaatioperiaatteen tavoite oli tukea kehitysvammaisten 

henkilöiden mahdollisuuksia elää mahdollisimman normaalia elämää (ks. Tide-

man 2000, 51–54). Järkeistämisen muutoksen myötä kehitysvammahuollossa al-

koi 1970-luvulla siirtymä laitostamisesta avohuoltoon (Saloviita ym. 1997, 27–

28). Avohuollossa erilaisilla tekniikoilla, kuten kuntoutuksella, koulutuksella sekä 

asumis- ja työjärjestelyillä, pyrittiin muokkaamaan kehitysvammaisten henkilöi-
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den elämää suhteessa vallitsevaan normaalin elämän normiin. Vuonna 1978 voi-

maan astunut ja edelleenkin voimassa oleva kehitysvammalaki25 perustuukin läh-

tökohdiltaan normalisaatioperiaatteelle (ks. L 519/1977b; KM 1970). 

Vaikka kehitysvammahuollon järkeistäminen muuttui politiikan retoriikassa 

1970-luvulla, kehitysvammalaitosten paikkamäärä kasvoi aina 1980-luvulle, jol-

loin laitoksissa oli lähes 6000 henkilöä. Tästä huolimatta vuoden 1975 arvioiden 

mukaan yli 60 % kehitysvammaisista henkilöistä asui edelleen vanhempiensa 

luona tai omassa taloudessa26. (Ks. Niemelä & Brandt 2008, 24–25.) 1980-luvulta 

eteenpäin laitoshuollossa olevien henkilöiden määrä on sen sijaan laskenut. Sa-

malla ryhmäkotimuotoinen autettu asuminen on alkanut vakiinnuttaa asemaansa 

kehitysvammaisten henkilöiden asumista hallitsevana teknologiana (ks. Mietola, 

Teittinen & Vesala 2013). 

Normalisaatioperiaatteelle nojannut hallinta muutti koulutuksen kenttää siten, 

että kehitysvammahuoltoa tarvitseville lapsille alettiin järjestää harjaantumisope-

tusta. Se oli määritelmällisesti erityishuoltona järjestettävää opetusta niille kehi-

tysvammaisille lapsille, joiden määriteltiin olevan kykenemättömiä suorittamaan 

oppivelvollisuuden edellyttämää tieto- ja taitomäärää joko peruskoulussa tai 

muissa oppilaitoksissa. Koulutuksen valvonnasta vastasi koulu- ja sosiaalihallinto 

ja sen järjestämisvastuu puolestaan kuului ensisijaisesti harjaantumiskouluille. 

(ks. L 519/1977b, 3§, 28§.) Kuitenkin vaikeimmin kehitysvammaiset lapset oli 

mahdollista vapauttaa harjaantumisopetuksesta vuoteen 1985 saakka. Vuonna 

1985 kansainvälisten vammaispoliittisten linjauksien27 ja uudistetun peruskoulu-

lain myötä oppivelvollisuus laajeni koskemaan vaikeimmin kehitysvammaisiksi 

luokiteltuja lapsia. Oppivelvollisuuden laajenemisen yhteydessä harjaantumis-

opetus jaettiin EHA1- ja EHA2-opetukseen. Näiden kohdejoukot ja hallinnolliset 

vastuut jakautuivat vuoteen 1997 asti eri tavoin: EHA1 kuului opetustoimen alai-

suuteen. EHA2 oli puolestaan vaikeimmin kehitysvammaisille lapsille suunnattua 

sosiaalihuollon alaisuudessa järjestettävää opetusta. (Ks. Lindstedt 1991, 174–

176.) Vuonna 1997 kaikkien kehitysvammaisten lasten opetus siirtyi opetustoi-

men alaisuuteen (ks. Artikkeli III). 

                                                             
25 Kehitysvammaisille suunnattujen palveluiden kohdejoukoksi määritettiin ne henkilöt, 
joiden ”kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitys-
iässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tar-
vitsemiaan palveluksia. ” (L 519/1977b, 1 §). Vuonna 2016 YK:n vammaisten ihmisten oi-
keuksien yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä kehitysvammalain kohdejoukko muo-
toiltiin uudelleen siten, että termi ”vika” poistettiin ja ”palvelukset” korvattiin sanalla 
”palveluja” (HE 96/2015; L 519/1977a). 
26 Kehitysvammaisten henkilöiden asumismuodot jakautuivat vuonna 1975 Kehitysvam-
maliiton tietojen mukaan seuraavasti (N 30 000 (arvio)): ”kehitysvammalaitos” 17,6 %, 
”kunnalliskoti tai mielisairaala” 16,6 %, asuntola tai vastaava asunto 0,5 %, sijoitus- tai 
perhekoti 0,6 %, vanhempien luona tai omassa taloudessa 64,7 % (Niemelä & Brandt 
2008, 25). 
27Esimerkiksi YK oli julistanut 1980-luvun vammaisten vuosikymmeneksi (ks. KM 1982). 
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1970-luvulla muuttuneen vammaispoliittisen järkeistämisen myötä myös kehi-

tysvammaisten henkilöiden työllistäminen tuli keskeiseksi osaksi vammaispoli-

tiikkaa. Työstä ja työhön osallistumisesta alkoi muodostua vammaispolitikassa 

yhä keskeisempi tapa hallita kehitysvammaisten ihmisten integroitumista yhteis-

kuntaan. Tämän myötä alkoi ammatillisen koulutuksen uudistaminen. Uudistami-

sen lähtökohdat otettiin kahdesta suunnasta (ks. KM 1973; 1974; 1979): Ensinnä 

invalidihuollossa ammatillinen koulutus ja uudelleenkoulutus olivat toimineet 

keskeisinä normalisointitekniikoina jo vuosikymmenien ajan. Toiseksi tylsämie-

listen kasvatuslaitoksien opetukseen oli kuulunut ”työopintoja” niiden perustami-

sesta saakka (ks. Klemelä 1999). Kehitysvammaisille henkilöille suunnatun am-

matillisen koulutuksen uudistamisen lähtökohta olikin kehittää keskuslaitoksissa 

annettavaa ammatillista koulutusta ja siirtää sen valvonta ammattikasvatushalli-

tukselle. Ensisijainen tavoite uudistuksessa oli kouluttaa kehitysvammaisia hen-

kilöitä siten, että heillä olisi mahdollisuus työllistyä avoimille työmarkkinoille. Ne 

kehitysvammaiset henkilöt, joille avoimia työmarkkinoita ei pidetty mahdolli-

sena, pyrittiin kouluttamaan erinäisiin suojatyöpaikkoihin tai tekemään tilaustöitä 

kehitysvammalaitoksista käsin. (KM 1973, 58–59.) Kehitysvammaisille henki-

löille suunnatun ammatillisen koulutuksen järjestämisvastuu määrättiinkin uudis-

tusten myötä kuuluvan erityisammattikouluille, joiden taustat olivat sekä invali-

dihuollossa että vajaamielishuollossa (Klemelä 1999, 180–182, 278–282). Am-

matillinen koulutus oli tarkoitettu kuitenkin vain niille kehitysvammaisille henki-

löille, joiden nähtiin suoriutuvan koulutuksesta (ks. KM 1973). 

Kehitysvammaishuollon muutosta ja ammatillisen koulutuksen ulottamista ke-

hitysvammaisiin henkilöihin havainnollistaa Perttulan keskuslaitoksen tehtävän 

muuttuminen 1970-luvulla. Vuonna 1976 Perttulan keskuslaitos muutettiin am-

matilliseksi koulutuskeskukseksi. Vuonna 1986 Perttulan nimitys muuttui amma-

tillisesta koulutuskeskuksesta erityisammattikouluksi (ks. Pitkänen & Öhberg 

1992). Erityisammattikouluna Perttula toimi aina vuoteen 2009 asti, jolloin valtio 

luopui siitä ja sen toiminta valtiollisena oppilaitoksena päättyi (Hakala 2010). 

Tämän tutkimuksen keskeinen tarkastelun kohde on valmentavien koulutusten 

muodostuminen, ja tuo muotoutuminen sijoittuu myös 1970-luvulla alkaneeseen 

ammatillisen erityisopetuksen kehittämiseen. Tällöin esimerkiksi Perttulan kes-

kuslaitoksessa aloitti 1970-luvun alussa kokeiluna ”kansalais- ja työvalmennus-

luokaksi” nimetty opintoryhmä. Tällaisten kokeilujen pohjalta vuosikymmenen 

loppuun mennessä aloittivat ensimmäiset lyhytkestoiset valmentavat koulutukset: 

työelämään valmentava koulutus (TYVA) ja ammatillisiin opintoihin valmentava 

koulutus (AVA). (Pitkänen & Öhberg 1992; ks. myös. Niemi 2015, 9–10). 

Valmentavat koulutukset ja ammatilliset erityisoppilaitokset vakiinnuttivat 

lainsäädännöllisen asemansa vuoden 1987 laissa ammatillisista oppilaitoksista (L 

487/1987) sekä vuoden 1989 asetuksessa ammatillisista erityisoppilaitoksista (A 

677/1989). Ammatillisten erityisoppilaitosten tehtäväksi asetettiin järjestää am-

matillisen koulutuksen lisäksi valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta, 
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ammatillista lisäkoulutusta ja muuta koulutustoimintaa. Koulutuksellisten tavoit-

teiden lisäksi kuntoutuksesta muodostui keskeinen osa kehitysvammaisille henki-

löille suunnattua ammatillista koulutusta. Kehitysvammaisia henkilöitä koskevat 

koulutukselliset kysymykset alkoivatkin 1970-luvulla määrittyä yhä enenevissä 

määrin sosiaalihuollon sijaan koulutuspoliittisina kysymyksinä. Ammatilliset eri-

tyisoppilaitokset alkoivat samalla etääntyä sosiaalihuollollisista tehtävistään. Eri-

tyisoppilaitokset alkoivat näin vakiinnuttaa asemaansa erillisenä erityisopetuk-

sena, joka sisältää kuntoutuksellisia elementtejä (ks. Artikkeli II) ja jossa tehdään 

yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien kanssa (ks. Artikkeli IV). 

Uudistuneen kehitysvammahuollon myötä kehitysvammaisten henkilöiden 

työllistymiseen kiinnittyvät poliittiset kysymyksenasettelut alkoivat jäsentyä suh-

teessa palkkatyöhön. Esimerkiksi ammatillisen erityiskoulutuksen laajentamista 

perusteltiin työllistämisvaikutuksilla ja -tavoitteilla (KM 1979). Tätä ennen erilai-

set työtehtävät olivat olleet osa keskuslaitosten arkea, ja 1960-luvulla erinäisiä 

työtehtäviä oli alettu järjestää osana päivähuoltoloiden avohuoltoa (Leppälä 2014, 

148–149; Saloviita ym. 1997, 27). Uudistetussa kehitysvammahuollossa työllis-

tymistavoitteet määritettiin siten, että kehitysvammaisten henkilöiden työllisty-

mistä avoimille työmarkkinoille tulee pyrkiä edesauttamaan; lisäksi heille, jotka 

eivät työllisty, tulee järjestää suojatyötä (ks. L 519/1977a). Kehitysvammaisille 

henkilöille järjestettävä suojatyö ei kuitenkaan ole perustunut työsuhteeseen kuten 

invalidihuollossa (Leppälä 2014, 148–149; Saloviita ym. 1997, 27–28). 1980-lu-

vulta lähtien suojatyötä on kutsuttu työtoiminnaksi, jota on järjestetty joko työ-

keskuksissa (aikaisemmin ”päivähuoltola”) tai avotyönä ”tavallisilla työpaikoilla” 

(ks. Saloviita ym. 1997, 27–39). Työtoiminta on 2000-luvulla ollut yleisin tapa, 

jolla kehitysvammaiset henkilöt osallistuvat niin sanotuille työmarkkinoille (ks. 

Vesala ym. 2015). 

3.3 Yhteiskunnallinen integraatio, osallisuus ja deinstitutio-
nalisaatio vammaispoliittisina linjauksina 1990-luvulta 
eteenpäin 

1970-luvulta lähtien keskeisimpiä vammaispoliittisia linjauksia on ollut laitosjär-

jestelmän purkaminen ja/tai uudelleenjärjestäminen. Kansainvälisten vammaispo-

liittisten linjausten ja sopimusten mukaisesti poliittinen päämäärä on 1970-luvulta 

lähtien ollut parantaa kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden kansalaisasemaa 

(esim. STM 1982; YK 1993; 2006; Euroopan komissio 2000; 2010). Poliittisten 

linjausten muutoksen myötä kehitysvammaisten henkilöiden kansalaisoikeuksia 

normalisoitiin: pakkosterilisoinnin mahdollistava laki kumottiin vuonna 1970, ja 

holhouksen alaiset henkilöt saivat äänioikeuden 1972. Lisäksi avioliittoa koske-

vaa lainsäädäntöä muutettiin vuonna 1969 siten, ettei ”vajaamielisyys” ollut enää 

ehdoton este avioliitolle. (Leppälä 2014, 19; Mattila 2003, 112.) 
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Vammaispoliittinen muutos jäsensi uudelleen sosiaalipalveluita (etenkin asu-

mista ja työllistymistä) ja koulutusta hallinnan teknologioina. 1990-luvulla vam-

maispoliittinen järkeistäminen perustui vielä pitkälti normalisaatioperiaatteelle. 

Hallinta keskittyi tällöin vammaisten henkilöiden täysivaltaistamiseen erilaisilla 

integroivilla teknologioilla (ks. STM 1995; YK 1993). 2000-luvulla puolestaan 

vammaispolitiikassa on siirrytty enenevissä määrin osallisuutta (inkluusiota) pai-

nottavaan järkeistämiseen, jossa keskeiset hallinnan teknologiat ovat erilaisia tuen 

muotoja (ks. STM 2006; 2010; myös Saloviita 2006). 

Muutos vammaispoliittisessa järkeistämisessä kehkeytyi 1980-luvulla, jolloin 

invalidihuoltoa uudistettiin. Vuonna 1988 voimaanastuneessa ja edelleen 2020-

luvulla voimassa olevassa vammaispalvelulaissa uudelleen määriteltiin vammai-

suus sekä vammaisille henkilöille suunnattujen tukitoimien ja palveluiden tehtävä. 

Vammaispalvelulain tavoite on edistää ”vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja 

toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja 

poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä” (L 380/1987). Uudistettu 

vammaispalvelulain järkeistäminen eroaa invalidihuollon järkeistämisestä. Siinä 

missä invalidihuolto nojasi kuntoutuksellisiin teknologioihin, vammaispalvelu-

laissa yhteiskunnallista osallisuutta pyritään edistämään erilaisilla yksilöllisillä tu-

kitoimilla (ks. Saloviita 2006). Hallinnollisesti uudistus muutti vammaispalvelut 

erityispalveluiksi. Tällöin vammaispalvelujen keinovalikoimaa hyödynnetään 

vasta silloin, kun vammainen henkilö ei voi saada muiden lakien nojalla tarvitse-

miaan palveluita. Samalla yleiset vammaispalvelut ja kehitysvammapalvelut ase-

tettiin keskenään hierarkkiseen suhteeseen. Vammaispalvelut määriteltiin ensisi-

jaisiksi palveluiksi ja kehitysvammapalvelut toissijaisiksi palveluiksi, joita tarjo-

taan vasta viime kädessä. (L 519/1977a; L 380/1987; ks. myös Tøssebro 2015; 

Mietola, Teittinen & Vesala 2013.) 2010-luvulta lähtien yleinen poliittinen linjaus 

on ollut yhdistää vammaispalvelut yhden lain alle, mutta tämä prosessi on edel-

leen kesken (STM 2015; 2021a). 

Palveluiden uudelleenjärjestäminen ja vammaispoliittiset muutokset ovat osal-

taan vaikuttaneet siihen, että vammaispolitiikka on poikkisektoraalistunut yhä 

enenevissä määrin. Samalla myös kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hal-

linnan sommitelmat ovat jäsentyneet uudelleen. Esimerkiksi vuoden 1995 Suo-

men vammaispoliittisessa ohjelmassa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin, että vam-

maiskysymykset integroidaan osaksi yleistä toiminta- ja ajattelutapaa (STM 

1995). Vuonna 2010 julkaistussa vammaispoliittisessa ohjelmassa puolestaan ta-

voitteena oli valtavirtaistaa vammaiskysymykset osaksi kaikkea päätöksentekoa 

(STM 2010a). Vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen aseman kohentamisen 

lisäksi vammaiskysymysten integroimisella ja valtavirtaistamisella on pyritty eri-

tyispalveluiden ja -järjestelyiden tarpeen vähentämiseen ja sitä kautta saataviin 

taloudellisiin säästöihin (Kauppila 2013). Taloudelliset perustelut palveluiden vä-

hentämiselle osaltaan noudattavat 1980- ja 1990-luvuilla alkanutta laajempaa ”ta-
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louskuria” painottavaa uusliberalistista järkeistämistä (ks. Kantola 2006; Pato-

mäki 2015). Toisaalta riskiraskauksien seulomista perusteltiin jo 1960- ja 1970-

luvulla myös sillä, että se vähentää hoitokustannuksia (Meskus 2007, 89–91). 

Keskeinen muutos yleisessä vammaispolitiikassa 1990-luvulta eteenpäin on 

ollut kohdejoukon uudelleen määrittely vammaisten henkilöiden eräänlaiseksi 

yleiskategoriaksi. Tämän myötä vammaispoliittiset ongelmanasettelut ovat jäsen-

tyneet uudella tapaa. Esimerkiksi johdannossa esille nostamani poliittinen tavoite 

parantaa ”vammaiset henkilöt” -yleiskategorian työllisyyttä on muuttanut myös 

kehitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä koskevia poliittisia ongelmanasetteluita ja 

hallinnan teknologioita. Palkkatyöhön osallistuminen ja sitä kautta saavutettava 

taloudellinen itsenäisyys onkin linjattu vammaispolitiikassa tehokkaimmaksi kei-

noksi lisätä kaikkien vammaisten yksilöiden yhteiskunnallista osallisuutta sekä 

hyvinvointia (ks. STM 2010a, 90). Poliittisen linjauksen myötä erilaiset kehitys- 

ja vaikeavammaisille henkilöille suunnatut työllistymisen tukitoimet ja erilliset 

työnteon muodot ovat jäsentyneet ennen kaikkea osallisuutta tukevina hallinnan 

teknologioina. 

Esimerkiksi 1990-luvulla tuettua työllistämistä alettiin hyödyntää uutena työ-

voimapoliittisena hallinnan teknologiana. Tuetusti työllistetty on työsuhteessa ja 

saa tarvitsemansa tuen työpaikalleen (ks. esim. Pirttimaa 2003). Vaikka tuettu 

työllistäminen on ollut 1990-luvulta lähtien kehitysvammaisten henkilöiden työl-

listämispolitiikan teknologioiden keinovalikoimassa, sen hyödyntäminen on edel-

leen vähäistä. Sen sijaan sosiaalihuollolliset avotyö ja työtoiminta ovat edelleen 

yleisimmät työn muodot28 hallita kehitysvammaisten henkilöiden työmarkkina-

asemaa. 

Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden asumista ja itsenäistä elämää kos-

kevat tavoitteet ovat puolestaan perustuneet 1990-luvulta lähtien deinstitutionali-

saatiolle. Deinstitutionalisaatio pyrkii purkamaan laitosmaista asumista ja järjes-

tämään asumista lähiyhteisöissä. Deinstitutionalisaation taustat ovatkin 1960- ja 

1970-lukujen keskuslaitosjärjestelmää kohtaan esitetyissä laitoskritiikeissä (ks. 

Eräsaari 2010). Vaikka jo 1970-luvulla laitosasumisen rinnalle muodostettiin 

muita asumismuotoja, laitospaikkojen huomattava vähentäminen alkoi 1990-lu-

vulla (Mietola ym. 2013, 11). 2010-luvulla puolestaan valtioneuvoston periaate-

päätöksellä tavoitteeksi asetettiin laitosasumisen lakkauttaminen vuoteen 2020 

mennessä (STM 2010b; 2012). Vaikkei laitosten lakkauttaminen ole täysin toteu-

tunut (Mielikäinen 2020), on 2000-luvulta lähtien ryhmäkotimuotoinen autettu 

asuminen ollut yleisin tapa järjestää ja hallita kehitys- ja vaikeavammaisten hen-

kilöiden asumista (Kuvio 1). Laitosasumisen vähentyminen ei kuitenkaan ole 

                                                             
28 Vuonna 2020 Kehitysvammaliiton esittämän arvion mukaan palkkasuhteisessa työssä 
(sisältäen tuetun työllistämisen) on 500–600 kehitysvammaista henkilöä, työtoiminnassa 
noin 9 000 (joista yli 2 000 avotyötoiminnassa) ja päivätoiminnassa 5 000–6 000 (Kehi-
tysvammaliitto 2020). 
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niinkään vähentänyt laitosmaista asumista. Autettua asumista ja ryhmäkoteja on-

kin kritisoitu laitosmaisista käytännöistä, joissa arjen rutiinit ovat formaalisti mää-

riteltyjä (ks. Teittinen 2010). Tällaisesta muutoksesta on käytetty käsitettä trans-

institutionalisaatio (ks. Tøssebro 2006). 

 

 

Kuvio 1. Kehitysvammaisille henkilöille suunnattujen eri asumismuotojen 29  asiakasmäärät vuosina 
1998–2018 (sotkanet.fi) 

Vaikka kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden työ- ja asumiskäytännöt 

ovat säilyttäneet asemansa erillisjärjestelyinä, on vammaispoliittinen järkeistämi-

nen ollut muutoksessa 1990-luvulta lähtien. Vammaispolitiikka on tänä aikana 

muun sosiaalipolitiikan tavoin yksilöllistynyt (vrt. Saarinen ym. 2014). Hallintaa 

yksilöllistyminen on muuttanut siten, että yksilöille pyritään ”räätälöimään” hä-

nen ”tarpeitaan vastaavia” tukitoimia ja järjestelyitä. Yksilöllistyneen hallinnan 

teknologioina toimivat esimerkiksi kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille teh-

tävät erityishuolto-ohjelma ja palvelusuunnitelma, joissa kartoitetaan yksilöiden 

palveluiden ja tukitoimien tarvetta30. Palveluiden tarve kartoitetaan moniammatil-

lisissa neuvotteluissa, jotka pitävät sisällään myös toiseen asteen koulutuksellisia 

vaihtoehtoja, mahdollisia työhön osallistumisen muotoja sekä asumisjärjestelyjä 

(vrt. Mietola 2018). Yksilöllistyneessä hallinnassa jokaisen yksilön tarpeet pyri-

tään tunnistamaan ja erilaisten tuen muotojen tekniikoilla yksilöitä pyritään osal-

listamaan yhteisön toimintaan. Yhteiskunnallinen osallisuus järkeistetäänkin ny-

kyisessä vammaispolitiikassa ensi sijassa yksilöllisenä kysymyksenä, jonka kes-

                                                             
29 Tällä hetkellä kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille tarjotaan seuraavia asumis-
muotoja: Laitosasuminen on kehitysvammalaitoksessa tapahtuvaa asumista, ja siellä on 
ympärivuorokautinen henkilökunta. Autetussa asumisessa asutaan pienemmissä yksi-
köissä, kuten ryhmäkodeissa, ja niissä on laitosten tapaan henkilökunta ympärivuorokau-
den paikalla. Ohjattu asuminen on ryhmäasumista, mutta henkilökuntaa on vähemmän, 
eikä se sisällä esimerkiksi yövalvontaa. Tuettu asuminen on puolestaan omassa kodissa 
asumista, johon henkilö saa tuekseen tarvitsemiaan asumispalveluita. (Ks. sotkanet.fi.) 
30 Erityishuolto-ohjelmassa määritetään, millaisia kehitysvammahuollon palveluita yksilö 
tarvitsee. Palvelusuunnitelmassa puolestaan määritetään yksilön jokapäiväisessä elämäs-
sään tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. (Ks. L 519/1977a: L 380/1987; L 1301/2014.) 
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kiössä on taloudellinen itsenäisyys ja riippumattomuus muista (artikkeli II). Täl-

laisessa järkeistämisessä hallinnan teknologiana toimii yksilöllistetty tuki, joka on 

myös peruste ja tapa luonnollistaa erillisjärjestelyjä (ks. Simon & Masschelein 

2015). 

3.4 Koulutuspoliittisia linjauksia ja koulutuksellisia järjeste-
lyitä 1990-luvulta eteenpäin 

Keskeisessä osassa kehitys- ja vaikeavammaisuutta sekä kehitys- ja vaikeavam-

maisia henkilöitä koskevia koulutuspoliittisia linjauksia ovat 1990-luvulta lähtien 

olleet inkluusioon ja erillisjärjestelyihin kiinnittyvät kysymykset. Nämä teemat 

ovat läpileikanneet sekä perusopetusta että tämän tutkimuksen keskiössä olevaa 

ammatillista koulutusta. Koulutusasteiden käytännöt kuitenkin poikkeavat toisis-

taan. Tämän vuoksi esittelen lyhyesti kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 

perusopetuksessa tapahtuneita muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana, en-

nen kuin siirryn keskustelemaan ammatillisesta koulutuksesta. 

Koulutuksen kentällä 1980- ja 1990-lukujen hallinnolliset ja oikeudelliset 

muutokset ovat pitkälti olleet vammaispoliittisten linjauksien mukaisia. Vuonna 

1985 oppivelvollisuus ulotettiin vaikeimmin kehitysvammaisiksi luokiteltuihin 

lapsiin. Perusopetuksen järjestämisestä vastasi sosiaalitoimi vuoteen 1997 asti, 

minkä jälkeen järjestämisvastuu on kuulunut opetustoimelle. Koulutuksellisten 

järjestelyiden muutokseen vaikutti kansallisten vammaispoliittisten linjausten li-

säksi kansainvälinen vammaispolitiikka, vuoden 1994 UNESCO:n Salamancan 

julistus sekä 1980-luvulta alkanut koulutuksellisten erillisjärjestelyiden kritiikki 

(ks. Mietola 2014, 12). Poliittisen muutoksen ja koulutuksen uudelleenjärjestämi-

sen taustalla ja tukena oli myös muuttunut käsitys kehitysvammaisuudesta ja vai-

keimmin kehitysvammaisista oppimiskykyisinä yksilöinä (HE 159/1996; artikkeli 

III). Näiden muutosten myötä kehitys- ja vaikeavammaisille lapsille suunnattua 

perusopetusta ei enää määritelty sosiaalihuollolliseksi toiminnaksi vaan koulu-

tukseksi. 

Kehitys- ja vaikeavammaisten lasten perusopetus järjestetään erityisopetuk-

sena. Erityisopetuksen järjestäminen on perustunut viimeiset vuosikymmenet 

vammaispalveluiden tapaan yksilöllistettyihin käytäntöihin, joiden perustana toi-

mii ”tuen tarpeen” arviointi (ks. OPM 2007). Yksilöllistettyjen käytäntöjen lähtö-

kohta on tukea yksilöitä hänen tarpeidensa mukaan siten, että hän voi suorittaa 

perusopetuksen (vrt. Vehmas 2010). Tuen tarpeen määrittämiseen perustuvalla 

järjestelmällä on pyritty myös eroon diagnoosiperustaisista kategorisoinneista. 

Vuodesta 2010 lähtien perusopetuksessa on ollut käytössä tukimuotojen kol-

miportainen asteikko, jonka perusteella arvioidaan, millaista tukea yksilö tarvitsee 

opetuksessa ja miten se tulee järjestää. Tukimuotojen erot kuvaavat sitä, millai-

selle järkeistämiselle kolmiportainen asteikko hallinnon teknologiana rakentuu. 
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Asteikon ”kevyin” tuen muoto on yleinen tuki. Tällaisella tuella tarkoitetaan yk-

sittäisiä pedagogisia ratkaisuja ja tukitoimia, eikä sen aloittaminen edellytä eril-

listä päätöstä tai tutkimuksia. Asteikon keskelle sijoittuva tehostettu tuki puoles-

taan perustuu moniammatilliseen pedagogiseen arvioon, jonka pohjalta oppilaalle 

määritellään tukijärjestelyt. Kolmas tuen muoto on erityinen tuki. Erityisen tuen 

päätös perustuu moniammatilliseen pedagogiseen selvitykseen, jonka pohjalta op-

pilaalle määritetään henkilökohtainen opetuksen järjestämissuunnitelma 

(HOJKS). HOJKS:ssa määritetään oppiaineiden sisällöistä, mahdollisista yksilöl-

listämisistä ja koulutukseen osallistumisen tavoista. Lisäksi siinä voidaan määrätä 

pidennetystä oppivelvollisuudesta. (ks. OPH 2021; L 628/1998, 16§, 17§, 18 §; 

HE 109/2009.) 

Erityisopetuksen yksilöllistävien käytäntöjen ja kolmiportaisen asteikon myötä 

vammaisuus ja sen eri kategoriat eivät ole vuodesta 2010 lähtien enää olleet kou-

lutuksessa tilastoinnin perusta. Tämä kuvaa koulutuksessa ja vammaispalvelujär-

jestelmässä käytettävien luokittelujen eroja. Koulutuksessa lähtökohta erityisope-

tukselle on tuen tarve (vaikkakin pedagogisessa selvityksessä keskeisenä tieto-

pohjana on lääketiede ja/tai psykologia), kun taas vammaispalvelujärjestelmän 

piiriin kuuluminen edellyttää vammaisuuden todentamista. Luokittelutapojen erot 

puolestaan vaikeuttavat järjestelmätasolla sen hahmottamista, millaista tukea pe-

rusopetuksessa tämän tutkimuksen otsikkotason keinotekoinen kategoria ”kehi-

tys- ja vaikeavammaiset henkilöt” saavat ja miten he suorittavat perusopetuksen 

oppimäärän. 

Eri tieto- ja tilastolähteiden perusteella on mahdollista arvioida, että suuri osa 

vammaisille suunnattuja erityispalveluita käyttävistä kehitysvammaisiksi diagno-

soiduista henkilöistä osallistuu perusopetukseen erityisen tuen päätöksellä (artik-

keli III). Jos oletetaan, että kehitysvammaisiksi luokiteltujen henkilöiden luku-

määrä on pysynyt vakiona viimeiset kymmenen vuotta, tilastojen perusteella voi-

daan esittää, että kehitysvammaisten henkilöiden perusopetuksen oppimäärä pää-

sääntöisesti yksilöllistetään (Kuvio 2). Lisäksi tilastojen perusteella voidaan olet-

taa, että suuri osa näistä oppilaista opiskelee perusopetuksessa erillisissä kouluissa 

tai luokissa. Vuonna 2019 kaikista erityistä tukea saaneista oppilaista (47 297) 

erityiskoulujen erityisryhmissä opiskeli 3 304 oppilasta ja muissa kuin erityiskou-

lujen erityisryhmissä 12 981 oppilasta (SVT 2019b). Tiivistetysti tilastojen perus-

teella voi todeta, että kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden perusopetuksen 

oppimäärä on pääsääntöisesti yksilöllistetty ja opiskelu toteutuu erillisjärjestelyin. 
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Kuvio 2.  Erityistä tukea saavien oppilaiden lukumäärät vuoden 2010 erityisopetussiirron syyn ja vuo-

den 2019 perusopetuksen oppiaineiden yksilöllistämisten perusteella (SVT 2010; 2019a)31 

Toisen asteen ammatillinen koulutus 

Toisen asteen koulutuksen järjestelyt rakentuvat pääosin vastaavanlaiselle järkeis-

tämiselle kuin perusopetuksessa. Koulutuslainsäädäntöä uudistettiin 1990-luvulla 

kokonaisuudessaan (ks. Artikkeli III). Uudistuksen myötä kaikille vammaisille 

henkilöille on ollut mahdollista osallistua toisen asteen ammatilliseen koulutuk-

seen yleisen koulutusjärjestelmän puitteissa. Ammatillinen koulutus järjestetään 

joko tutkintoon johtavana tai valmentavana koulutuksena (ks. HE 86/1997). Ke-

hitys- ja vaikeavammaisten opiskelijoiden koulutus on 1990-luvun uudistuksesta 

lähtien järjestetty erityisopetuksena, ja järjestämisvastuussa ovat ensisijaisesti am-

matilliset erityisoppilaitokset (ks. Hakala ym. 2013; L 630/1998; L 673/2017). 

Järjestelmätasolla ammatillista koulutusta on vuoden 1999 koululainsäädän-

nön kokonaisuudistuksen jälkeen uudistettu muutamaan otteeseen. Kehitys- ja 

vaikeavammaisten henkilöiden ammatilliseen koulutukseen ja koulutusmahdolli-

suuksiin uudistukset ovat vaikuttaneet siten, että niissä on määritelty ensisijaista 

                                                             
31 Vuonna 2010 erityisopetussiirtopäätösten perusteet jakautuivat seuraavasti: Vaikea ke-
hitysviivästymä 5,9 % (n = 2 749 [joista vaikeimmin kehitysvammaisia henkilöitä 49,3 % 
(n = 1 355)]); lievä kehitysviivästymä 16,1 % (n = 7 542); aivotoiminnan häiriö, liikunta-
vamma tai vastaava 15,7 % (n = 7 344); tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumat-
tomuus 12,6 % (n = 5 894); autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvai-
keudet 3 % (n = 1 382); kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen vai-
keudet 21,1 % (n = 9 873); näkövamma 0,5 % (n = 252); kuulovamma 0,9 % (n = 420); 
muu syy 24,1 % (n = 11 254). Vuonna 2019 perusopetuksessa erityistä tukea saaneet oppi-
laiden oppimäärät jakautuvat seuraavasti: Kaikkien aineiden oppimäärät ovat yleisope-
tuksen oppimääriä 56,6 % (n = 26 818); yhden oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 
11,2 % (n = 5 286); kahden tai kolmen oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 12 % (n = 5 
682); vähintään neljän oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 15,8 % (n = 7 510); oppilas 
opiskelee toiminta-alueittain 4,4 % (n = 2 101). (SVT 2010; 2019a.) 
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koulutuksen järjestäjätahoa, koulutusohjelmia sekä koulutuksen arviointia. Esit-

telen seuraavaksi lyhyesti eri uudistuksia ja sitä, miten ne ovat uudelleenmääritel-

leet kehitys- ja vaikeavammaisten opiskelijoiden toisen asteen koulutusta. 

Ammatillisten erityisoppilaitosten omistuspohjaa uudistettiin vuonna 2009, 

jolloin valtio luopui omistamistaan oppilaitoksista32 (Hakala 2010). Tämän myötä 

”vaativan ammatillisen erityisopetuksen” järjestämisvastuu siirtyi ensisijaisesti 

kuuden pääasiassa säätiöpohjaisen ammatillisen erityisoppilaitoksen33 muodosta-

malle AMEO-verkostolle. Verkoston erityisoppilaitosten historialliset taustat ovat 

eri vammaryhmiin luokiteltujen henkilöiden koulutuksessa ja kuntoutuksessa (ks. 

esim. KM 1979). Ammatillista erityisopetusta tutkinut Katariina Hakala (2010) 

toteaa koulutuksen järjestämisvastuun siirtämisen olleen tyypillinen pohjoismai-

nen tapa toteuttaa uusliberalistista yksityistämisen ideaalia. Järjestämisvastuun 

siirtämistä säätiöpohjaisille toimijoille perustellaan sillä, että näin saavutetaan te-

hokkaampia ja joustavampia palveluita. Samalla kuitenkin koulutusten opetus-

suunnitelmien suunnittelu, koulutuksen rahoitus ja järjestämisluvat säilytetään 

valtion ohjauksessa (mt.; Hakala ym. 2013). Järjestämisvastuun keskittäminen 

AMEO-verkostolle on osaltaan tarkoittanut sitä, että ammatillisista erityisoppilai-

tosten koulutusohjelmista on muodostunut erillinen toisen asteen koulutusväylä 

”vaativaa erityistä tukea tarvitseville34” kehitysvammaisille opiskelijoille. 

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskelijamäärät ovat vuodesta 2010 läh-

tien kasvaneet tasaisesti (SVT 2019c) ja vuonna 2017 lähes puolella oppilaitosten 

                                                             
32 Valtion omistuksessa olleet erityisoppilaitokset olivat Alavuden, Kuhankosken ja Pert-
tulan ammatilliset erityisoppilaitokset. Näistä Alavuden oppilaitos liitettiin Hengitysliit-
toon kuuluvaan Ammattiopisto Luoviin, Kuhankosken oppilaitos liitettiin S. ja A. Boval-
liuksen säätiön Ammattiopisto Bovalliukseen (Bovallius ja Invalidiliiton Validia ammat-
tiopisto yhdistyivät vuonna 2017 Ammattikoulu Speciaksi) ja Perttula liitettiin Kiipula 
säätiön Kiipulan ammattiopistoon. Lisäksi valtio luopui kuulo- ja näkövammaisten henki-
löiden koulutukseen keskittyneistä Aura- ja Arla-instituuteista. Aura-instituutti liitettiin 
osaksi Bovalliusta ja Arla-instituutti osaksi Invalidisäätiön Keskuspuiston ammattiopis-
toa, joka vaihtoi nimensä vuonna 2018 Ammattiopisto Liveksi. (Ks. AMEO-verkosto, 
ameo.fi; myös Hakala 2010; Hakala ym. 2013.) 
33 Erityisoppilaitokset ja niiden taustaorganisaatiot ovat seuraavat: Aitoon Emäntäkoulu 
Oy omistaa Aitoon koulutuskeskuksen, Invalidisäätiö Ammattiopisto Liven, Hengitysliitto 
Ry Ammattiopisto Luovin, Invalidiliitto ry ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö Ammattiopisto 
Specian, Kiipulasäätio Kiipulan ammattiopiston ja Optima-kuntayhtymän omistaa Opti-
man, jossa järjestetään ruotsinkielistä ammatillista erityisopetusta. 
34 Tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa on käytössä ”kaksiportainen” erityisen ja 
vaativan erityisen tuen malli. Erityisellä tuella tarkoitetaan ”opiskelijan tavoitteisiin ja 
valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opis-
kelujärjestelyitä”, joita voidaan tarjota vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi 
(L531/2017, 64§). Vaativalla erityisellä tuella puolestaan tarkoitetaan vaativan erityisen 
tuen koulutuksen tehtävän saaneiden oppilaitosten järjestämää koulutusta niille opiskeli-
joille, jotka oppimisvaikeuksien taikka vaikean vamman tai sairauden vuoksi tarvitsevat 
edellä mainitun kaltaista erityistä tukea (L531/2017, 65§). Ammatillisten erityisoppilai-
tosten tehtäväksi on määritelty järjestää vaativan erityisen tuen mukaista koulutusta (ks. 
OPH 2019). 
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opiskelijoista oli kehitysvammadiagnoosi35 (OPH 2019, 13–14). Tätä erillisjärjes-

telmää ja sen legitimiteettiä vahvistaa myös ammatillisille erityisoppilaitoksille 

määritelty tehtävä kehittää ja ohjata sekä erityisopetusta että erityisen tuen käy-

täntöjä (L 531/2017, 27 §; myös L630/1998, 20 §). Ammatillisia erityisoppilai-

toksia kutsutaankin myös ”erityisopetuksen osaamiskeskuksiksi” (esim. STM 

2010a, 78). 

Vaikka koulutuksen järjestämisvastuu on siirtynyt yhä enemmän AMEO-ver-

kostolle, kuitenkin kehitys- ja vaikeavammaisten opiskelijoiden näkökulmasta 

koulutusmahdollisuudet laajenivat vuoden 1999 koulutusuudistuksen myötä (ar-

tikkeli III). Uudistus mahdollisti osallistumisen toisen asteen ammatilliseen kou-

lutukseen yleisen koulutusjärjestelmän puitteissa joko tutkintoon johtavassa tai 

tutkintoon johtamattomassa valmentavassa koulutuksessa. Tutkintoon johtavat 

koulutukset kuitenkin eroavat yleisistä perustutkinnoista siten, että ne pätevöittä-

vät yleensä työmarkkinoiden marginaaliin sijoittuviin avustaviin tehtäviin, kuten 

keittiöapulaiseksi (catering) ja varastotyöntekijän apulaiseksi (logistiikka) (Ha-

kala ym. 2013). Vammaisille opiskelijoille järjestettävä valmentava koulutus puo-

lestaan on nimensä mukaisesti koulutusta, jonka tehtäväksi on asetettu valmentaa 

opiskelijoita joko ammatillisiin opintoihin tai työhön ja itsenäiseen elämään. Val-

mentavien koulutusten taustat ovat 1970-luvulta. 1980-luvun lopulta lähtien ne 

ovat olleet lainsäädännöllisesti osa ammatillisen koulutuksen keinovalikoimaa (A 

677/1989). Vuoden 1999 koulutusuudistus puolestaan laajensi valmentavien kou-

lutusten kohderyhmää. 

Vuodesta 2000 lähtien vammaisille opiskelijoille tarjottavat valmentavat kou-

lutukset on jaettu AVA-TYVA-jaottelun mukaisesti kahteen vaihtoehtoon: am-

matilliseen koulutukseen valmentavaksi ja kuntouttavaksi opetukseksi ja oh-

jaukseksi (Valmentava I) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaksi ja 

kuntouttavaksi opetukseksi ja ohjaukseksi (Valmentava II) (OPH 2000). Valmen-

tavien koulutusten opetussuunnitelman perusteita uudistettiin seuraavan kerran 

vuonna 2010. Seuraavan kerran koulutuksen sisältöjä uudistettiin vuosina 2015 ja 

2018 (näitä uudistuksia käsitellään tarkemmin artikkeleissa II ja III). Vuoden 2015 

uudistuksissa valmentavien koulutusten nimet muutettiin nykyisiksi ammatilli-

seen koulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (VALMA) sekä työhön ja itse-

näiseen elämään valmentavaksi koulutukseksi (TELMA). Samalla myös opetus-

suunnitelman perusteet -termin käytöstä luovuttiin ja alettiin käyttää koulutuksen 

                                                             
35 Luku perustuu AMEO -verkoston kokoamaan tilastoon vaativan erityisopetuksen 
syistä, mutta virallisissa toisen asteen koulutusta kuvaavissa tilastoissa vammaisuutta ei 
käytetä luokitteluperusteena. AMEO-verkoston tilastoinnin mukaan ammatillisten eri-
tyisoppilaitosten opiskelijoiden syyt vaativalle erityistuelle jakautuivat vuonna 2017 seu-
raavasti: 33 % lievä kehitysviivästymä, 14 % keskivaikea tai vaikea kehitysvamma, 15 % 
psyykkiset pitkäaikaissairaat, 13 % erilaiset hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskitty-
misen vaikeudet, n. 9 % kielelliset vaikeudet, n. 9 % autismin kirjoon liittyvät vaikeudet, 
n. 3 % vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt, n. 1 % fyysiset pitkäaikaissairaudet 
sekä liikkumisen ja motoristen toimintojen häiriöt, 0,4 % kuulovamma. (OHP 2019, 13–
14.) 



Aarno Kauppila 

62 

perusteet -termiä. Nimimuutosten lisäksi näistä valmentavista koulutuksista muo-

dostettiin erilliset koulutuslinjat. VALMAan yhdistettiin valmentava I, ammattis-

tartti, maahanmuuttajien valmentava koulutus sekä kotitalousopetus. Valmentava 

II:sta puolestaan muodostettiin erillinen TELMA-koulutuslinja. TELMAssa on 

yhä sama kohderyhmä kuin valmentava II:ssa: opiskelijat, joiden ei oleteta suo-

riutuvan ammatillisista opinnoista (OPH 2010; 2015). 

Koulutuksellisten tavoitteiden erojen lisäksi valmentaville koulutuksille on 

määritelty myös yhteiskunnallisesti erilaiset tehtävät. VALMAn tehtävä on val-

mentaa opiskelijoita ammatilliseen koulutukseen, joka puolestaan johtaa amma-

tilliseen pätevöitymiseen. TELMAn tehtävä on mahdollistaa toisen asteen amma-

tillinen koulutus niille henkilöille, joille muut koulutusvaihtoehdot eivät ole mah-

dollisia. Keväällä 2015 haastattelin ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita. Ky-

syin muun muassa, mikä on se ryhmä, jolle ei ole muita koulutuksellisia vaihto-

ehtoja kuin TELMA. Yksi asiantuntijoista sanoitti VALMAn ja TELMAn kohde-

joukkojen eroja seuraavasti: 

 

joo… silloin siinä siltikin on, että vaikka se järjestetään erityisopetuksena 

niin siinä on se, ketkä jatkaa ammatilliseen peruskoulutukseen sen jälkeen 

ja ketkä menee työhön ja itsenäiseen elämään. Ja olen myös sanonut, että 

sen erottaa sillä, että usein vaikeavammaisilla on jo palvelusuunnitelma, 

joka on tehty sosiaalitoimessa, hänen kokonaiskuntoutuksestaan ja elä-

mästään niin missä on ne kaikki palvelut suunniteltu kokonaisuutena ja 

siellä usein on jo maininta, jos tämän tyyppinen koulutus on tarpeen. (Asi-

antuntijahaastattelu, kevät 2015) 

 

Katkelma havainnollistaa yhtäältä sitä, miten TELMAn opiskelijoiksi määri-

tellään sellaiset vaikeavammaiset henkilöt, joille ei ole tarjota muita vaihtoehtoja 

toiseen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Toisaalta se tekee näkyväksi kehitys- 

ja vaikeavammaisille henkilöille suunnattujen eri palveluiden välistä dynamiik-

kaa. Yksilöllisen tuen tarpeen nimissä mahdollistetaan erilaisia tapoja osallistua 

yhteiskuntaan ja saada eri palveluita. 

Mainittakoon ammatillisen koulutuksen järjestämisen käytännöistä ja niiden 

viimeisimmistä uudistuksista vielä yksi seikka. Vuoteen 2018 asti erityisopetuk-

sena järjestettävässä ammatillisessa ja valmentavassa koulutuksessa jokaiselle 

opiskelijalle tehtiin HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma). Vuonna 2018 voimaan astuneen ammatillisen koulutuksen lainsää-

dännön myötä HOJKS korvattiin HOKS:lla (henkilökohtainen osaamisen kehittä-

missuunnitelma). HOKS eroaa HOJKS:sta siten, että HOKS tehdään kaikille am-

matillisen koulutuksen opiskelijoille. 

Lisäksi vuonna 2015 ammatillisessa koulutuksessa siirryttiin osaamisperustei-

seen arviointiin Euroopan unionin koulutuspoliittisten linjausten mukaisesti (ks. 
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Pietilä, Niemi & Kauppila 2021). Osaamisperusteisuus muutti valmentavia kou-

lutuksia siten, että vuoteen 2015 asti valmentava I oli laajuudeltaan 20–40 opin-

toviikkoa eli puolesta vuodesta vuoteen kestävä koulutus. Valmentava II:n laajuus 

oli puolestaan 40–120 opintoviikkoa. Uudistuksen jälkeen sekä VALMAn että 

TELMAn laajuudeksi määrättiin 60 osaamispistettä. Tämä ei kuitenkaan yhtenäis-

tänyt koulutusten kestoja. Lähtökohdaksi asetettiin, että TELMAssa opiskelevalla 

60 osaamispisteen saavuttaminen kestää yhdestä kolmeen vuotta, yleensä kaksi 

vuotta (OPH 2015b). VALMAssa puolestaan sama osaamispistemäärä suoritetaan 

ajallisesti puolesta vuodesta vuoteen (OPH 2015a). 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa jäsennän tutkimukseni metodologisia lähtökohtia, hyödyntämiäni 

aineistoja, tutkimuseettisiä kysymyksiä ja analyyttisiä periaatteita. Samalla teen 

näkyväksi tutkimuksen teon prosessimaisuutta ja sanallistan tutkimukseni meto-

dologisia periaatteita. Luku rakentuu siten, että aloitan sen keskustelemalla tutki-

mukseni metodologisista periaatteista sekä siitä, miten osatutkimukset ja tämä yh-

teenveto nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Sitten esittelen tutkimusaineistot ja 

sen, miten aineistot ovat tuotettu. Tämän jälkeen keskustelen aineistojen tuotta-

miseen liittyneistä sekä yleisesti tutkimustani määrittäneistä tutkimuseettisistä ky-

symyksistä. Luvun päätän analyyttisten periaatteiden kuvaukseen. 

4.1 Metodologiset lähtökohdat 

Ymmärrän tutkimuksessani metodologian teoreettiseksi kentäksi. Metodologia on 

tällöin laajempi osa tutkimusprosessia kuin pelkästään yksioikoinen, teorioita ja 

menetelmiä hyödyntävä tapa tuottaa tietoa. Kun metodologia ymmärretään teo-

reettiseksi kentäksi, keskeistä on tehdä näkyväksi ne ajalliset, paikalliset, materi-

aaliset ja epistemologiset ulottuvuudet, joista käsin tutkimus on toteutettu. Käy-

tännössä tällainen metodologinen ote tarkoittaa keskustelua tutkimusprosessin eri 

vaiheista. Tämä kattaa niin tutkimuksen aiheen, aineistojen kuin analyyttis-teo-

reettisten valintojen perusteluja. (Liljeström 2004, 10–11.) Tällainen kokonaisval-

tainen ja keskusteleva metodologinen ote avaa myös lukijalle eksplikoidun näky-

män tutkimusprosessin aikana tehtyihin valintoihin. Siinä mielessä otteeseen ra-

kentuu myös tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Tutkijan subjektiivisten valin-

tojen ja tutkimusprosessin etenemisen eksplikointi nimittäin asettaa tutkimuksen 

argumentaation avoimeksi seikkaperäiselle arvioinnille ja kritiikille. 

Väitöskirjassani kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallintaa ja kansa-

laisuutta analysoidaan eri aineistokokonaisuuksia ja lukutapoja hyödyntämällä. 

Tämän vuoksi puhun tutkimuksen metodologisista lähtökohdista, joilla on yhte-

nevä (tieto)teoreettinen perusta ja tiedonintressi (vrt. Jackson & Mazzei 2012). 

Keskeinen metodologisia lähtökohtia määrittävä kysymys on se, miten nykyi-

set vammais- ja koulutuspoliittiset ongelmanasettelut ja koulutuksen käytännöt 

ovat mahdollisia. Tietoteoreettinen lähtöoletus on ymmärrys poliittisista ongel-

manasetteluista ja koulutuksen käytännöistä tieto–valta-verkostoina, jotka ovat 

muodostuneet ja muodostuvat historiallisissa ja kontingenteissa kamppailuissa 

(vrt. Kusch 1993, 138–143). Poliittisia linjauksia ja ongelmanasetteluita sekä kou-

lutuksellisia järjestelyitä analysoidaan tällöin valtasuhteiden ilmentyminä. Siten 

analyysin kohde on monimutkainen tieto–valta-verkostojen sommitelma, joka 
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mahdollistaa kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallinnan ja kansalaisuu-

den muodostumisen. 

Historiallisten tieto–valta-verkostojen analyysissä hyödynnän hallinnan analy-

tiikkaa sekä kriittisen vammaistutkimuksen piirissä käytyjä teoretisointeja vam-

maisuudesta ja ei-vammaisuudesta sekä niiden suhteesta kansalaisuuteen. Näistä 

lähtökohdista analysoin sitä, miten kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden elä-

mänkäsikirjoitusta hallitaan vammais- ja koulutuspolitiikassa sekä ammatillisen 

erityisoppilaitoksen arjessa. Analyysin kohteita ovat ensinnäkin politiikkojen dis-

kursiiviset ja koulutuksen institutionaaliset käytännöt, joissa vammaisuutta sekä 

kehitys- ja vaikeavammaisuutta objektivoidaan ja subjektivoidaan. Toiseksi ana-

lyysi kohdistuu siihen, miten kehitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä ohjataan 

itsereflektiivisiin suhteisiin, joissa he muokkaavat itseään. Eri tasoilla ja paikoissa 

tapahtuvan hallinnan kokonaisuutta ja sen konstitutiivisia ehtoja käsitteellistän 

dispositiivilla. Tällainen analyyttinen ote samanaikaisesti sekä pilkkoo että nivoo 

yhteen niitä moninaisia käytäntöjä, joissa kehitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä 

hallitaan. 

Näiden analyyttisten ja teoreettisten lähtökohtien mukaisesti tutkimukseni kes-

kittyy hankaloittamaan itsestäänselvyyksiä, joille vammais- ja koulutuspolitiikka 

sekä koulutukselliset järjestelyt perustuvat (vrt. Vaahtera ym. 2017). Tutkimuksen 

tiedonintressi on siis kriittinen. Tavoitteeni on osoittaa, ettei asioiden nykyinen 

olemisen tila ole luonnonlakien mukainen välttämättömyys vaan historiallisesti 

kontingenttia ja singulaarista (vrt. Alhanen 2007, 115–116). Lisäksi vammaistut-

kimuksen ja sen kriittisen tradition mukaisesti pyrin tutkimuksellani nostamaan 

esiin niitä yhteiskunnallisia prosesseja, jotka ulossulkevat ja marginalisoivat ke-

hitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä. Itsestäänselvyyksien hankaloittamiseen 

keskittyvällä tutkimusotteella pyrin kuitenkin ensisijaisesti avaamaan mahdolli-

suuden tarkastella kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden yhteiskunnallista 

asemaa uusista näkökulmista. 

4.2 Aineistot ja niiden tuottamisprosessit 

Osatutkimuksissa hyödynnetään kolmea eri aineistokokonaisuutta: poliittisia asia-

kirjoja, asiantuntijahaastatteluita ja etnografiseen kenttätyöhön perustuvaa aineis-

toa. Näitä aineistokokonaisuuksia analysoimalla saavutetaan hallinnan tapoja, 

joita kehitys- ja vaikeavammaisiin henkilöihin kohdistetaan eri yhteiskunnallisilla 

tasoilla. Asiakirjoihin keskittyvässä analyysissä huomio on ensisijaisesti Euroo-

pan unionin ja kansallisen tason vammais- ja koulutuspoliittisissa linjauksissa ja 

toimintaohjelmissa (artikkelit I, II, III). Asiantuntijahaastatteluja hyödyntäen ana-

lysoidaan sitä, miten kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille suunnattuja amma-

tillisen koulutuksen järjestelyjä perustellaan (artikkeli III). Ammatillisessa erityis-

oppilaitoksessa tuotetun etnografisen aineiston analyysi puolestaan keskittyy op-

pilaitoksen institutionaalisiin käytänteisiin (artikkeli IV). 
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Aineistokokonaisuuksien tuottaminen oli monivaiheinen prosessi. Aineistot on 

tuotettu pääsääntöisesti vuosien 2014–2017 aikana, jolloin myös vammais- ja 

koulutuspolitiikassa ja koulutuksen järjestämiskäytännöissä on tapahtunut muu-

toksia. Nämä muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että etenkin asiakirja-

aineistokokonaisuus on vaatinut jatkuvaa päivittämistä läpi tutkimusprosessin. 

Kuvaan seuraavaksi aineistokokonaisuudet ja niiden tuottamisprosessien keskei-

set periaatteet. 

Asiakirja-aineistokokonaisuus 

Poliittisista asiakirjoista muodostuva aineistokokonaisuus sisältää kansainvälisiä 

ja kansallisia koulutus- ja vammaispoliittisia toimintaohjelmia, selvityksiä, esi-

tyksiä ja mietintöjä sekä koulutuksen järjestämistä sääteleviä dokumentteja, kuten 

opetussuunnitelmia ja lakitekstejä (Liite 1). Kansallisten koulutuspoliittisten asia-

kirjojen julkaisijat ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Kansallis-

ten vammaispoliittisten asiakirjojen julkaisijat ovat puolestaan sosiaali- ja ter-

veysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Euroopan unionin asiakir-

jojen julkaisija on Euroopan komissio. Yhdistyneiden kansakuntien tuottamat jul-

kaisut ovat luonteeltaan julistuksia vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksista. 

Kaikki aineistokokonaisuuteen sisältyvät asiakirjat on julkaistu vuosien 1990–

2020 välisenä aikana. 

Poliittisten asiakirjojen valikointi- ja rajausstrategiassa perusajatukseni oli en-

sinnäkin hahmottaa sitä, millaisia ongelmanasetteluja politiikka sisältää ja millai-

nen politiikka on ylipäätään mahdollista tietyssä ajassa ja paikassa (vrt. Hänninen 

2010, 78). Toiseksi pyrin hahmottamaan sitä, miten vammais- ja koulutuspolitii-

kan ja -poliittisten ohjelmien sisällöt ja merkitykset ovat jatkuvasti muutoksessa 

ja neuvoteltavissa (ks. Lombardo, Meier & Verloo 2009). 

Poliittisten asiakirjojen erityispiirre on se, että ne ovat muodostuneet poliitti-

sissa prosesseissa ja kamppailuissa. En kuitenkaan tarkastele tätä ulottuvuutta tut-

kimuksessani (vrt. Varjo 2007). Poliittisista asiakirjoista ei siis pyritä lukemaan 

tekstin kirjoittajien tai eturyhmien intentioita. Sen sijaan poliittisia asiakirjoja tar-

kastellaan sosiaalisen todellisuuden tuotteina ja tuottajina eli diskursiivisina käy-

täntöinä (vrt. Husa 1995, 43). 

Hallinnan analytiikan linssien läpi käsitän vammais- ja koulutuspoliittiset asia-

kirjat julkilausuttuina tapoina ohjata kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 

elämänkäsikirjoitusta. Tällöin asiakirjoista analysoidaan kahta ulottuvuutta: hal-

linnan legitimiteetin rationaliteettia ja kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 

hallitsemiseen pyrkiviä teknologioita. 

Ajallinen rajaus 1990-luvulta 2020-luvulle perustuu integraatio- ja inkluusio-

tavoitteisiin, jotka ovat ajanjaksolla määrittäneet vammais- ja koulutuspoliittisia 

linjauksia. 1990-luvulla muun muassa vaikeimmin kehitysvammaisten lasten ope-

tuksen järjestämisvastuu siirrettiin opetustoimen alaisuuteen, ja kielto syrjinnästä 
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vammaisuuden perusteella kirjattiin Suomen perustuslakiin. 1990-luvun vam-

mais- ja koulutuspoliittiset muutokset havainnollistavat sitä, miten poliittisten 

asiakirjojen valikointi analyysin kohteeksi eteni. 1990-luvulla tapahtunutta poliit-

tista muutosta kartoitin tarkastelemalla kansallisia ja kansainvälisiä vammais- ja 

koulutuspoliittisia linjauksia ennen lainsäädännön muutosta ja sen jälkeen. Sa-

malla tarkastelin vammais- ja koulutuspolitiikan välisiä suhteita. Huomio oli täl-

löin siinä, miten vammaispolitiikka huomioi koulutuksen ja miten koulutuspoli-

tiikka huomioi vammaispoliittiset linjaukset. Vastaavalla strategialla tarkastelin ja 

rajasin vammais- ja koulutuspoliittisia asiakirjoja 2020-luvun alkuun asti. 

Asiantuntijahaastattelut 

Asiantuntijahaastatteluista36 muodostuva aineistokokonaisuus sisältää seitsemän 

puolistrukturoitua teemahaastattelua, jotka toteutettiin keväällä 2015. Haastatte-

luihin osallistui yhteensä yhdeksän ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijaa. 

Asiantuntijat työskentelivät haastatteluhetkellä johto- ja suunnittelutehtävissä am-

matillisissa erityisoppilaitoksissa tai opetusneuvoksina joko opetus- ja kulttuuri-

ministeriössä tai Opetushallituksessa. Haastatteluissa kiinnostuksen aihe oli ennen 

kaikkea se, miten kehitys- ja vaikeavammaisille järjestettävää koulutusta, sen käy-

täntöjä ja sen yhteiskunnallista tehtävää perustellaan. 

Asiantuntijahaastatteluiden ajankohtana oli meneillään valmentavien koulu-

tusten (VALMA ja TELMA) uudistus (luku 3.4), jonka toteuttamisajankohta aset-

tui väitöskirjatutkimukseni alkuvaiheiseen. Oleellista uudistuksessa oli, että siinä 

aiemmin vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 

ammatillisessa peruskoulutuksessa -koulutusohjelmakokonaisuuteen kuulunut 

ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 

(valmentava I) integroitiin osaksi nykyistä ammatilliseen peruskoulutukseen val-

mentavaa koulutusta (VALMA). Sen sijaan aiempi työhön ja itsenäiseen elämään 

valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (valmentava II) puolestaan muuttui 

itsenäiseksi ja sai uudistuksessa uuden nimen: työhön ja itsenäiseen elämään val-

mentava koulutus (TELMA). 

Haastatteluiden kantava teema oli valmentavien koulutusten uudistus, sen 

taustat ja se, miten nämä suhteutuvat yleisiin kansainvälisiin ja kansallisiin vam-

mais- ja koulutuspoliittisiin linjauksiin (Liite 3). Ammatillisissa erityisoppilaitok-

sissa työskennelleiden haastateltavien kohdejoukko valittiin sen mukaan, että he 

olivat haastatteluajankohtana johto- ja kehittämistehtävissä instituutioissaan (ks. 

Alastalo, Åkerman & Vaittinen 2017). Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Ope-

tushallituksesta haastatteluihin valikoitujen opetusneuvosten vastuualueisiin puo-

lestaan kuului ammatillinen erityisopetus. Valikoituja asiantuntijoita lähestyin 

                                                             
36 Haastattelut tehtiin osana “Inequities and challenges of Special education of tomorrow 
- A comparative study of special education policies and practices in Sweden and Finland” 
-projektia, joka toteutettiin NordForskin rahoittaman viisivuotisen (2013–2018) poh-
joismaisen “Justice through Education in the Nordic countries” -tutkimusprojektin 
yhteydessä (ks. esim. Holm 2018). 



Aarno Kauppila 

68 

sähköpostitse haastattelukutsulla. Haastattelupyyntöön vastasi lopulta yhdeksän 

asiantuntijaa. Tämä oli noin puolet kutsun saaneista asiantuntijoista. 

Yhdeksästä haastateltavasta neljää haastattelin yksin. Yksi haastatteluista oli 

kolmen hengen ryhmähaastattelu. Kaksi haastatteluista tein yhdessä Anna-Maija 

Niemen kanssa. Haastattelutilanne äänitettiin, ja äänite litteroitiin. Puolestatoista 

tunnista reiluun kahteen tuntiin kestäneet haastattelut muodostivat litteroituna 219 

sivua (Time New Roman -fontilla ja rivivälillä 1,5) laajan aineiston. 

Lähtökohta ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijoiden haastattelemiselle 

oli heidän institutionaalisen asemansa perusteella muodostuva auktoriteetti puhua 

valmentavien koulutusten uudistuksen taustoista ja tavoitteista (vrt. Bogner, Littig 

& Menz 2009). Haastatteluilla pyrittiin ensiksi hahmottamaan koulutuksen järjes-

täjien näkökulmasta niitä politikoinnin prosesseja, joita oli valmentavien koulu-

tusten uudistusten taustalla ja perusteina uudistukselle. Toiseksi huomio oli siinä, 

miten haastateltavat puhuivat valmentavien koulutusten yhteiskunnallisesta tehtä-

västä ja millaisia mahdollisuuksia heidän institutionaaliset asemansa mahdollisti-

vat aiheesta puhumiseen. Kolmanneksi kiinnostus kohdistui siihen, miten asian-

tuntijat näkevät ammatillisen erityisoppilaitosjärjestelmän suhteutuvan yhteiskun-

nallista osallisuutta tavoittelevaan vammaispolitiikkaan ja koulutuspolitiikan in-

kluusiokeskusteluun. 

Asiantuntijahaastattelujen tavoite oli ymmärtää valmentavien koulutusten uu-

distuksen taustoja, ei tavoittaa jotain poliittisista asiakirjoista sanomatta jäänyttä 

faktaa. Haastattelupuheen käsitänkin diskursseja sisältävänä materiaalina (vrt. 

Alasuutari 2006). Asiantuntijoiden puhe on tällöin erottamattomassa suhteessa 

vallitsevaan vammais- ja koulutuspoliittiseen diskurssiin. Hallinnan analytiikan 

näkökulmasta kiinnostus kohdistuukin siihen, miten asiantuntijat puhuvat amma-

tillisesta erityisopetuksesta suhteessa vammais- ja koulutuspolitiikkaan sekä kou-

lutuksen institutionaalisiin reunaehtoihin. 

Etnografinen kenttätyö 

Etnografisessa kenttätyössä huomio kiinnittyy ammatillisen erityisoppilaitoksen 

institutionaalisiin käytänteisiin. Tämän aineiston tuotannon lähtökohtana on toi-

minut Clifford Geertzin (1973) määritelmä etnografiasta tiheänä kuvauksena 

(thick description) kulttuurista. Kulttuuri on Geertzin mukaan symbolinen järjes-

telmä, jonka sosiaalisesti muodostuneet ja enemmän tai vähemmän vakiintuneet 

merkitysrakenteet määrittävät toimintaa tietyssä kontekstissa. Etnografia tiheäksi 

kuvaukseksi ymmärrettynä on kulttuuristen merkitysverkostojen analyysiä eli jär-

jestelmällistä tulkintaa tutkittavasta ilmiöstä. (mt., 8–12; Lappalainen 2007a, 9.) 

Sirpa Lappalaisen (2007, 9) mukaan etnografiassa on kyse tietynlaisesta ta-

vasta tulkita ja teoretisoida ilmiötä. Etnografisen aineiston erityispiirre on, että se 

on tuotettu kenttätyöllä eli olemalla läsnä tutkimuksen kohteena olevassa yhtei-

sössä ja havainnoimalla sitä (esim. Hammersley & Atkinson 1995; Lappalainen 
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ym. 2007). Tämän tutkimuksen kenttätyö toteutettiin ammatillisessa erityisoppi-

laitoksessa Etelä-Suomessa lukuvuonna 2015–2016. Kenttätyön aikana havain-

noin ammatillisen oppilaitoksen arkea siten, että keskityin oppilaitoksen institu-

tionaalisiin käytänteisiin. Kenttätyössä tuotettu aineisto pitää sisällään kenttä-

muistiinpanoja oppilaitoksen arjesta sekä opiskelijoiden, opettajien ja muun ope-

tushenkilökunnan kanssa tehtyjä haastatteluja. 

Ammatillisen erityisoppilaitoksen arkea havainnoin suhteessa sen historialli-

seen, yhteiskunnalliseen ja (vammais- ja koulutus)poliittiseen kontekstiin (vrt. La-

helma & Gordon 2007). Tällöin ammatillisen erityisoppilaitoksen arki ymmärre-

tään historiallisesti kerrostuneina käytänteinä, jotka ovat muodostuneet suhteessa 

oppilaitokselle poliittisesti määriteltyihin tehtäviin. Tällaisen havainnointitavan 

virikkeenä toimi Dorothy Smithin kehittämä institutionaalinen etnografia. Institu-

tionaalisessa etnografiassa tarkastelun kohde on, miten yksilöt toimivat instituuti-

oiden valtasuhteissa, miten eri toimijat osallistuvat instituution toimintaan, miten 

he kokevat toimintansa sekä miten he toiminnallaan osallistuvat instituution yh-

teiskunnalliseen tehtävään (Smith 2005; ks. myös Huttunen & Homanen 2017, 

108). 

Kenttätyön toteutin ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, joka tarjosi tutkin-

toon johtavaa ammatillista koulutusta ja valmentavaa koulutusta. Opiskelijat osal-

listuivat oppilaitoksen tarjoamiin koulutuksiin joko lähikouluperiaatetta mukail-

len tai sisäoppilaitosmaisesti asuen arkipäivät oppilaitoksen asuntoloissa. Asunto-

lat sijaitsivat erityisoppilaitoksen opetustilojen läheisyydessä. Tällaisessa oppilai-

toksessa havainnoin kahden TELMA-ryhmän arkea 37 opiskelupäivän (yhteensä 

noin 150 tunnin) ajan. Havainnoinnin aikana osallistuin TELMA-ryhmien oppi-

tunneille, tauoille sekä kahvi- ja lounaskeskusteluihin. 

 TELMA-ryhmissä oli opiskelijoita ja henkilökuntaa seuraavasti: Toisessa ryh-

mässä oli syyslukukauden alussa seitsemän opiskelijaa, joista kaksi siirtyi luku-

kauden aikana tutkintoon johtavaan koulutukseen. Syyslukukauden aikana ryh-

mässä aloitti puolestaan yksi uusi opiskelija. Lisäksi ryhmän opetukseen osallistui 

lukuvuoden aikana muutama koulutuskokeilija. Tämän TELMA-ryhmän opetus-

henkilökunta koostui opettajasta ja kahdesta ohjaajasta. Lisäksi yhdellä opiskeli-

jalla oli osan viikosta tulkki, joka ei kuulunut oppilaitoksen henkilökuntaan. Toi-

sen TELMA-ryhmän kokoonpano puolestaan pysyi samana koko lukuvuoden. Sii-

hen kuului kuusi opiskelijaa, opettaja, kaksi ohjaajaa ja yksi henkilökohtainen 

avustaja. Käytännössä molempien TELMA-ryhmien opetushenkilökunnan työ oli 

järjestetty siten, että ohjaajien työtehtäviin kuului myös asuntoloissa ohjaaminen. 

Koulutuspäivien arkeen osallistuikin pääsääntöisesti yksi ohjaaja kerrallaan. 

Ammatillisen erityisoppilaitoksen arjen havaintojen dokumentoinnin toteutin 

siten, että koulutuspäivien aikana kirjoitin käsin muistivihkoon kenttämuistiinpa-

noja. Nämä muistiinpanot pyrin kirjoittamaan puhtaaksi digitaaliseen muotoon 

mahdollisimman pian kenttäpäivän jälkeen. Puhtaaksikirjoitusvaiheessa reflek-

toin kenttäpäivien tapahtumia sekä yritin ymmärtää ja jäsennellä systemaattisesti 
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ammatillisen erityisoppilaitoksen arkisia ja institutionaalisia käytäntöjä (vrt. 

Gould 2016). Puhtaaksikirjoitusvaihe myös suuntasi havainnointia uusiin suun-

tiin: jos jokin oppilaitoksen käytäntö jäi tässä vaiheessa mietityttämään, kiinnitin 

siihen seuraavina kenttäpäivinä enemmän huomiota tai keskustelin aiheesta hen-

kilökunnan ja/tai opiskelijoiden kanssa. 

Erityisoppilaitoksen käytäntöjen havainnoinnin perusidea oli tarkastella oppi-

laitosarkea määrittäviä toimintatapoja, kuten arjen struktuureja, sääntöjä, toimin-

tatapoja ja arkkitehtonisia ratkaisuja. Havainnointi ei keskittynyt ainoastaan kou-

lutuspäivien sisältöihin vaan ammatilliseen erityisoppilaitokseen kokonaisuudes-

saan. Koska havainnoimieni TELMA-ryhmien opiskelijoista noin puolet asui op-

pilaitoksen asuntoloissa arkipäivät, ei opiskelu rajautunut ainoastaan luokkamuo-

toiseen opiskeluun. Sen sijaan oppilaitosarkeen sekoittuivat asuntolaelämä ja 

opiskelu, jolloin opiskelijoiden HOJKS:n tavoitteet määrittivät myös niin sanottua 

vapaa-aikaa (ks. Artikkeli IV). 

Arjen toimintatapoja peilasin puolestaan koulutukselle asetuttuihin tavoittei-

siin. Tätä kautta aloin kenttätyön edetessä yhä enemmän kiinnittää huomiota sii-

hen, miten oppilaitoksen arjessa pyritään yhtäältä erilaisilla formaaleilla ja infor-

maaleilla arviointi-, tarkkailu- ja kontrollitekniikoilla saavuttamaan koulutukselle 

asetettuja tavoitteita. Toisaalta katseeni kohdistui siihen, miten koulutukselle ja 

opiskelijoiden HOJKS:iin asetettuja tavoitteita sovelletaan oppilaitoksen arjessa 

ja miten ne suhteutuvat opiskelijoiden palvelusuunnitelmiin. Kaiken kaikkiaan 

tällaisen havainnoinnin lähtökohta ei ollut tarkastella yksilöiden toimintaa yksi-

löityinä yksilöinä vaan sitä, millaisia subjektipositioita ja toiminnan mahdolli-

suuksia oppilaitoksen valtasuhteet mahdollistavat. Toisin sanoen pyrin ymmärtä-

mään ammatillisen erityisoppilaitoksen yhteiskunnallista tehtävää sen omista käy-

tännöistä käsin. Kenttämuistiinpanot tutkimusaineistona ovatkin edellä maini-

tuista lähtökohdista kirjoittamiani valikoituja ja kuvailevia systemaattisia rekon-

struktioita ammatillisen erityisoppilaitoksen arjen sosiaalisista tapahtumista (ks. 

Emerson, Fretz & Shaw 2001, 353–355). 

Kenttätyöni loppuvaiheessa haastattelin opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa 

erikseen. Haastattelut toteutin oppilaitoksen tiloissa, ja niihin osallistui 12 opiske-

lijaa ja kuusi opetushenkilökunnan jäsentä. Nämä alle tunnista yli kahteen ja puo-

leen tuntiin kestäneet haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Litteroitua haastatte-

lutekstiä on 635 sivua (rivivälillä 1,5 ja Time New Roman -fontilla). Haastattelut 

ajoitin kenttätyöni loppuvaiheeseen, jolloin olin tutustunut haastateltaviin ja kou-

lutuksen käytäntöihin (vrt. Mietola 2007; Sherman Heyl 2001). Haastatteluilla py-

rin tavoittamaan sitä, miten opiskelijat ja opetushenkilöt sanallistavat arjen koke-

muksiansa ja toimintaansa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa omista positiois-

taan käsin (ks. Huttunen & Homanen 2017). Tällainen haastattelustrategia perus-

tui institutionaalisen etnografian ajatukseen, että eri positioissa olevat yksilöt ja 

heidän keskinäiset suhteensa mahdollistavat ja muodostavat instituutioiden toi-

mintaa (vrt. Smith 2005; Huttunen & Homanen 2017; Rankin 2017). Etnografiset 
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haastattelut toteutin käytännössä siten, että käytin keskustelun virikkeenä silloin 

voimassa olleita TELMA-koulutuksen perusteita sekä havaintojani oppilaitoksen 

arjesta. Koulutuksen perusteissa (OPH 2015b) asetettujen tavoitteiden pohjalta 

keskustelimme opiskelijoiden kanssa itsenäisestä elämästä, asumisesta, työstä 

sekä heidän kokemuksistaan opiskelusta TELMA-koulutuksessa. Arkipäivät op-

pilaitoksen asuntoloissa asuvien opiskelijoiden kanssa keskustelin myös heidän 

asumiskokemuksistaan. 

Osatutkimuksissa julkaistujen analyysien ulkopuolelle ovat jääneet opettajien 

ja muun opetushenkilökunnan kanssa tehdyt haastattelut. Haastatteluissa keskus-

telimme erityisoppilaitoksessa työskentelyn kokemuksista sekä koulutukselle ase-

tetuista tavoitteista. Vaikka opetushenkilökunnan haastatteluja ei ole osatutki-

muksissa analysoitu, ne ovat muokanneet ymmärrystäni ammatillisen erityisoppi-

laitoksen arjesta. Lisäksi tutkimuseettisesti on ollut tärkeää, että henkilökunnalla 

on ollut mahdollisuus tuoda näkökulmansa esille. 

4.3 Tutkimuseettisiä kysymyksiä ja ratkaisuja 

Tutkimustani määrittäneet tutkimuseettiset ratkaisut perustuvat holistiselle ym-

märrykselle tutkimusetiikasta. Tällöin tutkimusetiikka ja siihen liittyvät kysymyk-

set ovat läsnä koko tutkimusprosessin ajan (vrt. Mietola, Miettinen & Vehmas 

2017). Tutkimuseettinen pohdinta ulottuu holistisessa ymmärryksessä laajem-

malle kuin teknisiin anonymiteettiä ja informoitua suostumusta koskeviin formaa-

leihin kysymyksiin. Formaalit tutkimuseettiset (procedural ethics) kysymykset 

ovat ennemminkin alku tutkimuksen eettiselle pohdinnalle. Tutkimuksessani 

olenkin kiinnittänyt erityisesti huomiota käytännön tutkimusetiikkaan (ethics-in-

practice). Tämä on tarkoittanut sitä, että tutkimuseettisiä kysymyksiä on reflek-

toitu läpi aineiston tuotanto- ja analyysiprosessin (ks. Renold, Holland, Ross & 

Hillman 2008). 

Holistinen ymmärrys tutkimusetiikasta on osaltaan johtanut siihen, että tutki-

musprosessin aikana olen alkanut kyseenalaistaa ajatusta ”kestävistä tutkimuseet-

tisistä ratkaisuista”. Olenkin tutkimusprosessin edetessä päätynyt sellaiseen tutki-

museettiseen lähestymistapaan, jossa hyväksytään se, että monet tutkimuseettiset 

ratkaisut ovat ainoastaan hetkellisesti kestäviä tai sitten ne ovat ratkeamattomia 

(ks. Kauppila & Mietola 2017). Tutkimuseettisiä kysymyksiä, tekemiäni ratkai-

suja ja niihin liittyvää pohdintaani kuvaakin parhaiten Wanda Pillow’n (2003) lan-

seeraama termi ”epämiellyttävä refleksiivisyys” (uncomfortable reflexivity). Epä-

miellyttävän refleksiivisyyden keskeinen ajatus on se, että tutkimuksen teko on 

lähtökohdiltaan sotkuinen ja epälineaarinen prosessi. Termi viittaakin siihen, että 

samanaikaisesti, kun tavoitellaan kokonaisvaltaista ymmärrystä tutkimusproses-

sista, hyväksytään sen olevan puutteellista. Tutkimusprosessi pitää sisällään niin 

onnistumisia ja epäonnistumisia kuin tietoisuutta ja epätietoisuutta siitä, miten tu-
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lee toimia. Epämiellyttävä refleksiivisyys epävarmuuksineen ja haasteineen on ol-

lut läsnä läpi koko tämän tutkimusprosessin. Epämiellyttävyys on korostunut poh-

tiessani sekä asiantuntijahaastatteluihin että etenkin etnografiseen kenttätyöhön 

liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä ja tekemiäni ratkaisuja. Näistä kysymyksistä 

keskustelen seuraavaksi. 

Anonymiteetti asiantuntijahaastatteluissa 

Asiantuntijahaastatteluissa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset koskevat sitä, 

miten haastateltavat tulee anonymisoida. Ammatillisen eritysopetuksen asiantun-

tijoiden kenttä on Suomessa suhteellisen kapea, joten haastatteluiden täydellinen 

anonymisointi on haastavaa, jollei mahdotonta. Koska haastatteluissa kiinnostus 

kohdistui siihen, miten asiantuntijat puhuvat omasta institutionaalisesta valtapo-

sitiostaan käsin kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksesta (vrt. 

Alastalo, Åkerman & Vaittinen 2017), päädyimme sellaiseen käytäntöön, että tut-

kimussopimukseen haastateltavat saivat itse määrittää, tuleeko heidät ano-

nymisoida vai ei (Liite 2). Pyrkimys oli siirtää anonymiteettiä koskeva päätös 

haastateltavalle itselleen. Käytännöstä kuitenkin seurasi, että muutama haastatel-

tava jätti merkitsemättä tutkimussopimukseen, haluavatko he anonymisointia vai 

ei. Koska kaikkien haastateltavien kohdalla ei saatu tietoa anonymisointitoiveista, 

päädyimme anonymisoimaan kaikki haastattelut. 

Tekemäämme ratkaisua puoltaa vakiintunut anonymisoinnin tutkimuskäy-

täntö. Emme myöskään olleet kiinnostuneita siitä, miten haasteltavat puhuvat il-

miöstä yksityishenkilöinä. Ratkaisumme on siinä mielessä ongelmallinen, että 

kiinnostuksemme oli nimenomaan siinä, miten haastateltavat puhuvat TELMA- 

ja VALMA-koulutusten uudistuksesta positiostaan käsin. Nimien, taustaorgani-

saatioiden ja tittelien jättäminen pois haastattelukatkelmien yhteydestä (artikkeli 

III), asettuukin osittain ristiriitaan tämän tavoitteen kanssa. Toisaalta tällainen rat-

kaisu on ainoa keino pyrkiä säilyttämään haastateltavien anonymiteetti suhteelli-

sen pienellä ammatillisen erityisopetuksen kentällä. 

Neuvottelua etnografisen kenttätyön tutkimuskäytännöistä 

Etnografisen kenttätyön toteuttaminen oli puolestaan tutkimuseettisesti ja -lupien 

kannalta monivaiheinen prosessi. Ammatilliset erityisoppilaitokset sijoittuvat lu-

pakäytäntöjen ja käytännön tutkimusetiikan kannalta hankalaan asemaan. Keskus-

telen ensin lupakäytäntöihin liittyneistä ongelmakohdista. Tämän jälkeen siirryn 

keskustelemaan kenttätyöstä käytännön tutkimuseettisestä näkökulmasta käsin. 

Etnografisen aineiston tuottamisprosessi alkoi ammatillisten erityisoppilaitos-

ten kartoittamisesta. Tämän jälkeen sovin Etelä-Suomessa toimivan ammatillisen 

erityisoppilaitoksen rehtorin kanssa kenttätyön toteuttamisesta yhdessä oppilai-

toksen yksikössä. Ennen kuin sovin lupakäytännöistä tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden ja oppilaitoksen edustajien kanssa, hyväksytin aineistontuotantosuun-

nitelmani Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimi-

kunnalla syksyllä 2014. 
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Eettinen ennakkoarvio koski ensinnä sitä, miten lupakäytännöt tulee järjestää 

silloin, kun tutkimukseen osallistuu kehitys- ja vaikeavammaisiksi määriteltyjä 

henkilöitä. Toiseksi oli huomioitava se, että tutkimus toteutetaan ammatillisessa 

erityisoppilaitoksessa, jossa tehdään yhteistyötä muun muassa sosiaalipalveluita 

tuottavien tahojen kanssa. Silloisissa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK 

2009) ohjeissa humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen 

tutkimuksen eettisistä periaatteista ei nimittäin ollut mainintaa siitä, miten tällai-

sessa kontekstissa tulee toimia lupakäytäntöjen suhteen. Ainoastaan laissa lääke-

tieteellisestä tutkimuksesta oli määritelty raameja ”vajaakykyisten” henkilöiden 

kanssa tehtävälle tutkimukselle (L 488/1999; Kauppila & Mietola 2017, 77). 

Laissa oli asetettu, että huoltajalta tai lailliselta edustajalta tulee pyytää suostumus 

vajaakykyisen henkilön osallistumisesta tutkimukseen (L 488/1999, 6 §). 

Koin kuitenkin, että lääketieteellisen tutkimuksen käytäntöihin nojaava lupa-

menettely on lähtökohtaisesti ongelmallinen sekä vammaistutkimuksellisen tutki-

musotteeni että yleisen vammaispolitiikan näkökulmasta. Vammaistutkimukselli-

sesti ongelmallista on ensinnä se, että tutkimussuuntauksessa pyritään nimen-

omaan kyseenalaistamaan lääketieteellistä dominanssia vammaisuuden määritte-

lyssä. Toiseksi yksilön kognitiivisiin kykyihin perustuva päätäntävalta ylläpitää 

ableistisia rakenteita tieteellisen tiedon muodostamiskäytännöissä (ks. Martino & 

Schormans 2018). 

Myös vallitsevasta vammaispoliittisesta näkökulmasta tarkastellen lääketie-

teelliseen lupaproseduuriin nojaava käytäntö on ongelmallinen. Vammaispoliitti-

nen linjaus on nimittäin pyrkinyt takaamaan vammaisille henkilöille yhdenvertai-

set oikeudet ei-vammaisten henkilöiden kanssa. Näiden vammaistutkimuksellis-

ten ja -poliittisten kysymysten lisäksi lupakäytännöt ammatillisissa erityisoppilai-

toksissa ovat haastavia myös siinä mielessä, että niissä tehdään yhteistyötä muun 

muassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tällöin se, minkä tahon 

kanssa on neuvoteltu tutkimusluvista, osaltaan myös määrittää tutkimuskenttää 

(ks. Kauppila & Mietola 2017). 

Yllä mainitut ongelmakohdat huomioiden suunnitelmani oli neuvotella erityis-

oppilaitosarjen havainnointia määrittävistä käytännöistä oppilaitoksen rehtorin 

kanssa. Koska tutkimukseni ei ole lääketieteellistä enkä ole kiinnostunut TELMA-

opiskelijoiden diagnooseista tai muista terveyteen liittyvistä kysymyksistä, pää-

dyin siihen, että haastatellessani opiskelijoita pyydän suostumuksen ainoastaan 

heiltä itseltään. Tämä ratkaisu perustui yleisiin tutkimuseettisiin ohjeisiin, joiden 

mukaan ei-vammaiset yli 15-vuotiaat henkilöt voivat itse päättää osallistumises-

taan väitöstutkimukseni kaltaiseen tutkimukseen (ks. TENK 2009; 2019). 

Varmistaakseni, että opiskelijat ovat riittävät hyvin informoituja, pyrin siihen, 

että he käyttäisivät osallistumisesta päättäessään tuettua päätöksentekoa. Tuetussa 

päätöksenteossa itsemääräämisoikeus pyritään takaamaan siten, että kehitysvam-

mainen henkilö hyödyntää tarvittaessa tukihenkilöä tai -henkilöitä omaa elä-

määnsä koskevissa päätöksissä (THL 2019). Tukihenkilö tukee kehitysvammaista 
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henkilöä päätöksenteossa mutta ei päätä hänen puolestaan. Tällaisilla lupakäytän-

nöillä pyrin rakentamaan sekä tutkimusotteeni että vammaispoliittisten linjausten 

mukaista tutkimuseettistä käytäntöä. Helsingin yliopiston ihmistieteiden ennak-

koarvioinnin toimikunta antoi puoltavan lausunnon suunnittelemilleni suostumus-

käytännöille (Liite 5). 

Ennen kuin siirryn keskustelemaan siitä, miten suunnitelmani toimi päästyäni 

aloittamaan kenttätyön, täytyy huomauttaa, että vuonna 2019 Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta julkaisi uudet eettiset periaatteet ihmisiin kohdistuvalle tutki-

mukselle (TENK 2019). Uudistetuissa eettisissä periaatteissa huomioidaan ”va-

jaakykyisten” henkilöiden kanssa tehtävä tutkimus, ja periaatteet noudattavat pit-

kälti lääketieteellisen tutkimuksen ohjeistuksia. TENKin periaatteissa ”fysiologi-

set vammat” eivät rajoita yksilön itsemääräämisoikeutta päättää tutkimukseen 

osallistumisesta. Sen sijaan henkilö, joka ”ei mielenterveyden häiriön, kehitys-

vammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene pätevästi antamaan suos-

tumustaan tutkimukseen” määritetään TENKin periaatteissa lain lääketieteelli-

sestä tutkimuksesta mukaisesti vajaakykyiseksi. Näin määriteltyjen vajaakykyis-

ten henkilöiden suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta voi hyväksyä heidän 

lähiomaisensa, heille muut läheiset henkilöt tai heidän lailliset edustajansa. (L 

488/1999.) 

Uusissa ihmisiä koskevan tutkimuksen periaatteissa TENK on määritellyt seu-

raavat neljä eettistä periaatetta vajaakykyisten henkilöiden tutkimiselle: Ensiksi 

tutkittavaa tulee informoida tutkimuksesta ymmärrettävällä tavalla. Toiseksi va-

jaakykyisen henkilön tulee antaa itse suostumuksensa tutkimukseen osallistumi-

sestaan, vaikka se vaatisi myös laillisen edustajan hyväksyntää. Kolmanneksi va-

jaakykyisen henkilön itsemääräämistä ja vapaehtoisuuden periaatetta on kunnioi-

tettava riippumatta siitä, että tutkimuksella on laillisen edustajan hyväksyntä. Nel-

jänneksi vajaakykyisen henkilön osallistuminen tutkimukseen tulee keskeyttää, 

jos se ei ole hänen etunsa tai tahtonsa mukaista. (TENK 2019, 10–11.) 

TENK:n eettiset periaatteet vajaakykyisten henkilöiden kanssa tehtävälle tut-

kimukselle ovat pitkälti samat kuin ennakkoarvioinnissa olleessa tutkimussuunni-

telmassani, lukuun ottamatta suostumukseen liittyviä käytäntöjä. Onkin mielen-

kiintoista, että ihmistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet perustavat käytän-

tönsä lääketieteellisen tutkimuksen eettisiin periaatteisiin. Kuten jo edellä totesin, 

tällainen proseduuri ei ole yksioikoinen (vammais)tutkimuksellisesta näkökul-

masta eikä vammaispoliittisesta näkökulmasta. Alan Santinele Martino ja Ann 

Fudge Schormans (2018) alleviivaavatkin, että tiukat ja monimutkaiset eettiset 

lupa- ja suostumusta koskevat käytännöt hankaloittavat ja saattavat vähentää en-

tisestään ”vajaakykyisten” henkilöiden elämään ja heidän kokemusmaailmaansa 

keskittyvää laadullista tutkimusta. Tällaiset rajoitukset saattavat täten myös yllä-

pitää vallitsevaa huteraa tietopohjaa ”vajaakykyisten” henkilöiden jokapäiväisestä 

elämästä. 
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Käytännön tutkimusetiikka kenttätyössä 

Etnografisella kenttätyöllä toteutettu aineiston tuottaminen noudatti pitkälti eetti-

sessä ennakkoarvioinnissa hyväksyttyä suunnitelmaani. Osallistumisestani am-

matillisen erityisoppilaitoksen arkeen neuvottelin oppilaitoksen rehtorin kanssa. 

Neuvotteluiden pohjalta tein rehtorin kanssa tutkimusluvasta kirjallisen sopimuk-

sen, jossa määriteltiin raamit osallistumiselleni oppilaitoksen arkeen (Liite 4). Tä-

män lisäksi tein erilliset tutkimussopimukset haastatteluihin osallistuneiden 

TELMA-ryhmien opiskelijoiden, opettajien ja muun opetushenkilökunnan kanssa 

(Liitteet 6 & 8). Alkuperäisestä suunnitelmastani poiketen en kuitenkaan hyödyn-

tänyt tuettua päätöksentekoa tehdessäni opiskelijoiden kanssa tutkimussopimuk-

sia. Suunnitelmasta poikkeaminen johtui ensinnäkin aikataulullisista syistä. 

Toiseksi oppilaitoksessa oli käytäntö, että kaikilta alle 18-vuotiaiden opiskelijoi-

den huoltajilta tulee myös pyytää lupa tutkimukseen osallistumiseksi. Toiminkin 

oppilaitoksen käytäntöjen mukaan, ja pyysin suostumuksen alle 18-vuotiailta 

opiskelijoilta itseltään ja heidän huoltajiltaan. Yli 18-vuotiailta opiskelijoilta pyy-

sin suostumuksen ainoastaan heiltä itseltään. Suostumuksen antaminen tapahtui 

siten, että annoin opiskelijoille suostumuslomakkeet mukaan kotiin allekirjoitet-

tavaksi. Lomakkeiden yhteyteen liitin tiedotteen, jossa selostettiin pääpiirteittään 

tutkimukseni aihe ja menetelmä (Liite 7). 

Holistisen ymmärryksen mukaisesti tutkimuseettisten kysymysten reflektointi 

jatkui kentällä, jossa huomioni oli käytännön tutkimusetiikassa. Arjen havain-

noinnissa tämä tarkoitti sensitiivisyyttä sen suhteen, millaisia tilanteita havainnoin 

ja miten osallistuin oppilaitoksen arkeen. En esimerkiksi havainnoinut sellaisia 

tilanteita, joissa läsnäoloni vaikutti kiusalliselta opiskelijoille ja/tai oppilaitoksen 

henkilökunnalle. Oppilaitoksen arkeen puolestaan pyrin osallistumaan sellaisella 

tavalla, joka tuntui mahdollisimman luontevalta. Esimerkiksi toisen TELMA-ryh-

män arjen havainnoinnissa osallistuin aamuisiin keskusteluihin, joissa käytiin läpi 

edellisen päivän tapahtumia. Toisessa ryhmässä en puolestaan osallistunut näihin 

keskusteluihin. Tämä toimintamalli perustui siihen, että toisessa ryhmässä minut 

otettiin mukaan keskusteluun ja toisessa ei. Yleisesti ottaen havainnoin oppilai-

tosarkea siten, että seurasin opetusta sivusta ja autoin opiskelijoita heidän pyytä-

essään minulta apua. Pyrin kuitenkin siihen, etten toiminut ”apuopettajana”. Tau-

kojen aikana puolestaan vietin aikaa opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan 

kanssa sekä oppilaitoksen tiloissa itsekseni kuljeskellen. 

Haastatteluita tehdessäni kiinnitin huomiota siihen, että monet TELMA-opis-

kelijat ovat käyneet läpi useita eri asiantuntijoiden tekemiä koulutusta ja palve-

luita kartoittavia arviointihaastatteluita (ks. Mietola 2007). Tutkimusintressini 

mukaisesti tavoitteenani oli tehdä ero arviointihaastattelugenreen. Haastatteluti-

lanteissa painotinkin opiskelijoille haastatteluihin osallistumisen olevan vapaaeh-

toista, että kysymyksiin vastaaminen ei ole välttämätöntä ja että he voisivat lopet-

taa haastattelut koska vain halusivat. Lisäksi pyrin asettelemaan kysymykset siten, 
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etteivät haastattelut muodostuneet kuulustelumaisiksi (vrt. Pakkanen 2006). Ta-

voitteeni eivät aina kuitenkaan toteutuneet, kuten olin suunnitellut. Osa haastatte-

luista muodostui hetkittäin kuulustelumaisiksi arviointihaastatteluita muistutta-

viksi tilanteiksi (ks. Kauppila & Mietola 2017, 75–76). Näin tapahtui varsinkin 

silloin, kun keskustelin opiskelijoiden kanssa heidän työhön ja asumiseen liitty-

vistä tulevaisuuden suunnitelmista ja toiveista. Näissä tilanteissa pyrin muutta-

maan haastatteluiden kulkua vaihtamalla aihetta. 

4.4 Analyyttisista periaatteista ja käytännöistä 

Eri aineistokokonaisuuksien analyyseissä hyödynnetään erilaisia analyyttisiä lu-

kutapoja. Luvussa 5 osatutkimusten esittelyiden yhteydessä selostankin tarkem-

min sitä, miten kussakin osatutkimuksessa analyysi on toteutettu. Tässä alaluvussa 

puolestaan keskustelen yleisellä tasolla tutkimukseni analyyttisistä periaatteista. 

Analyyttisessa otteessani hallinnan analytiikka ja kriittisen vammaistutkimuk-

sen teoretisoinnit ovat toimineet ensisijaisesti linsseinä, joiden läpi aineistoja on 

luettu ja tuotettu (vrt. Kantola 2006, 57). Osatutkimuksissa analysoidaan kehitys- 

ja vaikeavammaisten henkilöiden hallintaa kahdesta suunnasta. Ensiksi tarkastelu 

kohdistuu siihen, millaiselle järkeistämiselle vammais- ja koulutuspolitiikka ja 

ammatillisen erityisoppilaitoksen koulutukselliset järjestelyt nojaavat. Analyysi 

kohdistuu tällöin poliittisiin ongelmanasetteluihin (etenkin artikkelit I, II & III) ja 

tekniikoihin, joilla kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden käyttäytymistä py-

ritään ohjaamaan (etenkin artikkelit II & IV). Toiseksi huomio on siinä, millaisille 

kansalaisuuden normeille politiikan järkeistäminen nojaa ja miten ne suhteutuvat 

yleisesti vammaisuuteen ja erityisesti kehitys- ja vaikeavammaisuuteen (etenkin 

artikkelit I & II). 

Analyysien toteutus rakentuu puolestaan diskurssien ja käytäntöjen ympärille. 

Foucault’n diskurssin käsitteellistystä soveltaen analyyttinen katse kohdistuu sii-

hen, millaisille tiedon ja totuuden ehdoille vammais- ja koulutuspolitiikat perus-

tuvat. Käytäntöihin keskittyminen puolestaan kiinnittää analyyttisen huomion sel-

laisiin enemmän tai vähemmän järjestäytyneisiin tekemisen tapoihin, joilla on 

oma johdonmukaisuutensa (ks. Foucault 1991, 75; myös Helén 2005, 102; Ikä-

valko 2016, 100). Osatutkimuksissa analyysit keskittyvät diskursiivisiin ja insti-

tutionaalisiin käytäntöihin, joilla kehitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä hallitaan 

ja joissa heidän kansalaisuutta muodostetaan. 

Analyysin kohteen erottelu diskursiivisiin ja institutionaalisiin käytäntöihin ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että ne olisivat toisistaan erillisiä. Suhde ei myöskään 

muodostu siten, että diskurssit representoisivat instituution käytäntöjä (realismi) 

tai tuottaisivat institutionaalisia käytäntöjä (konstruktionismi). Sen sijaan diskurs-

sit muovaavat institutionaalisia käytäntöjä ja avaavat niille mahdollisuuksia. Ins-
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titutionaaliset käytännöt puolestaan muokkaavat asetelmia ja rajaavat niitä ilmi-

öitä, joihin diskurssit voivat tarttua ja joissa ne voivat todellistua. (Helén 2005, 

101.) 

Kun analyysi keskittyy käytäntöihin, on lähtökohta se, että vammais- ja kou-

lutuspolitiikoilla ja ammatillisen erityisoppilaitoksen institutionaalisella järjestyk-

sellä on omat toimintaperiaatteensa ja johdonmukaisuutensa. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että vammais- tai koulutuspolitiikat ymmärrettäisiin itsenäisinä enti-

teetteinä tai ainoastaan suhteessa niiden kohteisiin. Tämä ei myöskään tarkoita 

sitä, että ammatillinen erityisoppilaitos ymmärrettäisiin muusta maailmasta irral-

lisena toimintaympäristöstä, tai että sen arjen käytännöt olisivat yksinomaan seu-

rausta poliittisista linjauksista. Sen sijaan osatutkimuksissa käytäntöjä analysoi-

daan huomioiden, että ne ovat alttiita ja avoimia toisilleen. Analysointistrategia 

etenee tutkimuksessani siten, että artikkelit I, II ja III keskittyvät vammais- ja kou-

lutuspolitiikkojen diskursiivisiin käytäntöihin. Artikkeli IV puolestaan keskittyy 

ammatillisen erityisoppilaitoksen institutionaalisiin käytäntöihin. Tässä väitöskir-

jani yhteenvedossa puolestaan käsitteellistän ja kokoavasti analysoin diskursiivis-

ten ja institutionaalisten käytäntöjen muodostamaa hallinnan sommitelmaa dis-

positiivina. 

Kun vammais- ja koulutuspoliittisia asiakirjoja analysoidaan diskursiivisina 

käytäntöinä (ks. Bacchi & Bonham 2014), huomio on valtaverkostojen kytken-

nöissä, jotka mahdollistavat ja ovat mahdollistaneet nykytilanteen (vrt. Husa 

1995). Poliittisten asiakirjojen analyyseja yhdistävä periaate onkin se, että poliit-

tisia asiakirjoja on keritty auki nykyhetkestä käsin. Toisin sanoen lähtökohta ana-

lyyseille on kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden marginalisoitu yhteiskun-

nallinen asema. Hallinnan analytiikka ja kriittinen vammaistutkimus puolestaan 

suuntaavat diskursiivisten käytäntöjen analyysia sekä tarjoavat analyyttis-teoreet-

tisia välineitä valtaverkoston kytkentöjen käsitteellistämiseksi.  Poliittisten asia-

kirjojen analyysiä voi siis kutsua teorian kanssa keskustelevaksi37 diskursiiviseksi 

luennaksi (vrt. Jackson & Mazzei 2012; Salo 2015). 

Analyyseissä sovelletaan Carol Bacchin ja Susan Goodwinin (2016) jälkistruk-

turalistiseksi politiikka-analyysiksi (poststructural policy analysis) nimeämää tut-

kimusotetta. Sen perusajatus on analysoida kriittisesti sitä, miten politiikka konsti-

tuoi kohteensa, ongelmansa ja ratkaisunsa esittämiinsä ongelmiin. Tutkimusote 

avaa yhtäältä näkökulman tarkastella politiikkaa sellaisena diskursiivisena käy-

tänteenä, jonka keskiössä on problematisaatio. Toisaalta tutkimusote tarjoaa myös 

yksityiskohtaisen Bacchin kehittämän WPR (what’s the problem presented to be) 

                                                             
37 ”Teorian kanssa keskusteleva” luenta on mukaelma Alecia Jacksonin ja Lisa Mazzein 
(2012; ks. myös Salo 2015) ”ajattelu teorian kanssa” (thinking with theory) -luennasta. 
Analyyttisen ”ajattelu teorian kanssa” -luennan periaate on laadullisen aineiston lukemi-
nen eri teorioista käsin, jolloin analyyttinen katse kohdistuu eri kysymyksiin. Tutkimuk-
sessani poliittisia asiakirjoja siis ajatellaan ja keskustelutetaan hallinnan analytiikan ja 
kriittisen vammaistutkimuksen teoretisointien kanssa. 
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-metodin38 poliittisen problematisaation analysoimiseksi. Tutkimusote tavoittaa-

kin hallinnan keskeisen osa-alueen, problematisaation. 

Bacchin ja Goodwinin (2016) problematisaatioihin keskittyvää tutkimusotetta 

hyödynnetään tämän tutkimuksen analyyseissä ennen kaikkea näkökulmana, josta 

käsin poliittisia asiakirjoja luetaan diskursiivisina käytänteinä. Poliittiset ongel-

mat eivät tällöin ole jotain sellaisia asiantiloja, ilmiöitä ja/tai yksilöihin kiinnitty-

viä kysymyksiä, jotka ”jostain tuolta” ilmestyvät politiikan agendalle. Päinvastoin 

poliittiset ongelmat muodostetaan diskursiivisissa käytänteissä (mt.; Bacchi 

2000). Analyysi Bacchin (esim. 2012; 2015) mukaan kohdistuu tällöin siihen, mi-

ten poliittisia ongelmia muodostetaan eri aikakausina sekä millaisille itsestäänsel-

vyyksille ja rationaliteeteille ongelmanasettelut rakentuvat. Tätä analyyttistä peri-

aatetta seuraten vammais- ja koulutuspolitiikassa esitettyjä ongelmanasetteluja ei 

tarkastella ideologisina tai tieteellisinä kysymyksinä, vaan valta–tieto-suhteisiin 

kiinnittyvinä kysymyksinä. 

Asiakirjojen käytännön analyysi on puolestaan toteutettu siten, että hallinnan 

analyyttisen tutkimusotteen mukaisesti aineistoille on esitetty lukuisia ”miten ja 

millainen” -kysymyksiä (ks. Miller & Rose 2010). Kysymysten esittämisessä on 

väljästi sovellettu WPR-metodia. Pääasiassa WPR-metodia on hyödynnetty ana-

lyysien alkuvaiheessa tarkasteltaessa sitä, miten jokin asiantila tai ilmiö esitetään 

poliittisissa asiakirjoissa ongelmaksi. Tämän jälkeen analyyseissa on keskitytty 

tarkastelemaan sitä, miten ja millaisilla tekniikoilla esitettyyn ongelmaan pyritään 

vastaamaan (artikkelit I & II) tai miten poliittisesta ongelmasta/kysymyksestä on 

mahdollista puhua (artikkeli III). Näiden kysymysten kautta on edetty sen tarkas-

telussa, miten kehitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä pyritään hallitsemaan vam-

mais- ja koulutuspolitiikassa. 

Kriittisen vammaistutkimuksen teoretisointeja on puolestaan hyödynnetty ana-

lyysien kysymyksissä kahdella tapaa. Ensinnäkin on keskitytty tiedollisiin kysy-

myksiin. Huomio on tällöin kohdistunut siihen, millaiselle tietokäsitykselle vam-

maisuudesta poliittiset asiakirjat nojaavat, sekä siihen, miten tietokäsitys määrit-

telee poliittisten ongelmanasettelujen ehtoja (etenkin artikkeli III). Toiseksi huo-

mio on kohdistunut normin, normaaliuden ja vammaisuuden välisiin suhteisiin 

kiinnittyviin kysymyksiin (etenkin artikkeli I). Vammaisiin henkilöihin yleensä ja 

erityisesti kehitys- ja vaikeavammaisiin henkilöihin kohdistettua politiikkaa on 

siis luettu normin kautta ableismin käsitettä hyödyntäen (etenkin artikkeli II). Po-

liittisille asiakirjoille esitetyt kysymykset ovat tällöin koskeneet muun muassa 

                                                             
38 WPR-metodi on kuuden kohdan kysymyspatteristo laadullisen aineiston analysointiin. 
Kysymyspatteristo on seuraava: 1. kysymys: mikä tietyssä poliittisessa ohjelmassa esite-
tään ongelmaksi; 2. kysymys: millaisille oletuksille poliittinen ongelma nojaa; 3. kysymys: 
miten poliittinen ongelma kuvataan; 4. kysymys: mitä poliittisen ongelman esittämisen 
yhteydessä jätetään kertomatta, tai voisiko ongelman esittää muulla tavalla; 5. kysymys: 
millaisia seurauksia tai vaikutuksia kyseisellä poliittisen ongelman esittämistavalla on; 6. 
kysymys: miten ja missä yhteydessä poliittista ongelmaa esitetään, levitetään ja puoluste-
taan. (Bacchi & Goodwin 2016, 20.)  
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sitä, millaisille kansalaisuuden ja osallisuuden ideaaleille ja ihanteille vammais- 

ja koulutuspolitiikka perustavat esittämänsä ongelmat. 

Asiantuntijahaastattelujen ja etnografisella kenttätyöllä tuotetun aineiston ana-

lysointi perustuu myös keskusteluun hallinnan analytiikan ja kriittisen vammais-

tutkimuksen teorioiden kanssa. Aineistot ovat kuitenkin tyypiltään erilaisia kuin 

poliittiset asiakirjat, joten keskusteluttaminen on tehty eri tavalla. Siinä missä 

asiakirjojen analyysissä nykyisyyttä keritään auki keskittymällä ajallisiin muutok-

siin, asiantuntijahaastattelujen ja etnografisen aineiston analyysissä ajallisuuden 

huomioiminen ei ole samaan tapaan mahdollista. Sen sijaan analyysit ovat sidok-

sissa aineistojen ainutkertaisuuteen eli siihen tapaan, paikkaan ja aikaan, jossa ne 

on tuotettu. Tämän vuoksi eri aineistoille esitetyt analyyttiset kysymykset on muo-

dostettu eri tavoilla. 

Asiantuntijahaastattelujen analyysissa kysymykset koskevat sitä, miten kehi-

tys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksesta on mahdollista puhua vallit-

sevassa vammais- ja koulutuspoliittisessa diskurssissa (artikkeli III). Etnografisen 

aineiston analyysin kohde on puolestaan koulutuksen institutionaaliset käytännöt 

ja se, miten yksilöt toimivat näissä käytännöissä (artikkeli IV). 

Etnografinen aineisto on kuitenkin luonteeltaan sellainen, että on jokseenkin 

mahdoton määrittää, milloin itse analyysi alkaa (vrt. Lappalainen 2007b). Alalu-

vussa 4.2 kuvasin etnografisen kenttätyöni periaatteita, jotka jo jossain määrin si-

sältävät aineiston analyysia ja analyyttis-teoreettista keskustelua. Siinä mielessä 

voikin sanoa, että etnografisen aineiston analyysi on alkanut kenttätyön aikana tai 

jo sitä suunnitellessa. Toisaalta etnografisella kenttätyöllä on mahdollista tuottaa 

vain tiettyyn hetkeen kiinnittyvää aineistoa. Siksi etnografisen aineiston analyysi 

on väkisinkin aineistovetoista. 

Lähtökohta etnografisella kenttätyöllä tuottamani aineiston analyysissä on kui-

tenkin tuon analyysin suhteuttaminen vammais- ja koulutuspoliittisiin linjauksiin 

sekä kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden yhteiskunnalliseen asemaan. Ai-

neistolle esitetyt analyyttiset kysymykset koskevat ensinnä sitä, miten oppilaitok-

sen käytännön suhteutuvat ja määrittyvät koulutukselle asetettuun yhteiskunnalli-

seen tehtävään. Analyysin keskiössä on tällöin se, miten koulutukselle asetettuja 

poliittisia tavoitteita käännetään koulutuksen arkeen. Toiseksi huomio on opiske-

lijoiden itsetekniikoissa. Analyysi kohdistuu tällöin yhtäältä siihen, miten opiske-

lijat muokkaavat itseään, toisin sanoen subjektiviteettiaan koulutuksen käytän-

nöissä. Toisaalta huomio on siinä, miten opiskelijoiden subjektiviteetti suhteutuu 

koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin. 

Itsetekniikkojen analysointi etnografista aineistoa hyödyntäen osaltaan moni-

puolistaa hallintaan keskittyvää tutkimustani. Hallinnan analyyttista tutkimusta on 

nimittäin kritisoitu subjektin unohtamisesta (Kaisto 2010, 49). Yleisesti hallinnan 

analyyttinen tutkimus keskittyy analysoimaan erilaisia poliittisia ohjelmia ja 

muita asiakirjoja hyödyntämällä sitä, miten valtasuhteet tuottavat subjekteja. 

(esim. Rose & Miller 2010; Dean 2010). Tutkimuksessa onkin jäänyt vähemmälle 
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huomiolle se, miten hallinnan kohteet työstävät subjektiviteettiaan kategoriaan so-

pivaksi tai vastustavat kategoriaa päivittäisessä elämässään (ks. esim. Brady 2014; 

Kaisto 2010). 
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5 Osatutkimusten esittely 

Tässä luvussa esittelen osatutkimuksien keskeiset tulokset ja analyysien periaat-

teet. Esittely etenee siten, että ensin keskityn Euroopan unionin vammais- ja kou-

lutuspolitiikkaa analysoivaan osatutkimukseen (artikkeli I). Sen jälkeen siirryn 

kansallista politiikkaa analysoiviin osatutkimuksiin (artikkelit II & III). Luvun 

päättää ammatillisen erityisoppilaitoksen arkea analysoiva osio (artikkeli IV). 

Näiden eri osatutkimusten kautta hahmottuu se, miten kehitys- ja vaikeavammai-

sia henkilöitä hallitaan ja miten heidän kansalaisuuttaan muodostetaan vammais- 

ja koulutuspolitiikkojen risteymissä ja ammatillisen erityisoppilaitoksen arjessa. 

5.1 Vammaisuuden hallinta elinikäisen oppimisen avulla Eu-
roopan unionin politiikassa 

Artikkeli I “Governmentality of disability in the context of lifelong learning in 

European Union policy” (kirjoitettu Heikki Kinnarin ja Anna-Maija Niemen 

kanssa) vastaa tutkimuskysymykseen, joka keskittyy vammaisten henkilöiden 

hallintaan Euroopan unionin koulutus- ja vammaispolitiikassa. Artikkelissa ana-

lysoidaan vuosille 2000–2020 annettuja Euroopan unionin vammais- ja koulutus-

poliittisia linjauksia. Aikarajaus perustuu molemmilla politiikan lohkoilla tapah-

tuneisiin linjausmuutoksiin. 

Vuonna 2000 Lissabonin strategiaksi kutsutussa Euroopan unionin kehittämis-

suunnitelmassa asetettiin tavoitteeksi tehdä Euroopan unionista maailman kilpai-

lukykyisin talous. Yhdeksi keskeiseksi keinoksi tavoitteen saavuttamiseksi esitet-

tiin perustaidot, jotka jokaisen EU:n kansalaisen tulisi hallita. Elinikäinen oppi-

minen määritettiin Lissabonin strategiassa keskeiseksi koulutuspoliittiseksi kei-

noksi kehittää EU:n kansalaisten perustaitoja. (Euroopan parlamentti 2000.) Tar-

vetta perustaitojen kehittämiselle elinikäisen oppimisen avulla perusteltiin sillä, 

että taloudellisen kilpailukyvyn edistäminen tietoyhteiskunnassa vaatii uuden-

laista osaamista EU:n alueella. Elinikäinen oppiminen nähtiin myös keinona sosi-

aalisen yhteenkuuluvuuden lisäämisessä unionin alueella. (Euroopan komissio 

2000a; Euroopan parlamentti 2000; ks. Volles 2016.) Lissabonin strategian mu-

kaisesti elinikäinen oppiminen on sisällytetty kansallisella tasolla sekä lukio- että 

ammatillisen koulutuksen tavoitteisiin, valmentavat koulutukset mukaan lukien 

(L 630/1998; L 531/2017; L 714/2018; OPH 2000; 2010; 2015a; 2015b). 

Euroopan unionin vammaispolitiikka on puolestaan vuosina 2000–2020 kes-

kittynyt vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen aseman ja osallisuuden paran-

tamiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi vammaispolitiikassa on esitetty vammaisten 

henkilöiden koulutusmahdollisuuksien lisäämistä. Poliittisista linjauksista huoli-

matta Euroopan unionin alueella vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen 
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asema edelleen poikkeaa ei-vammaisista henkilöistä. Vammaisilla henkilöillä on 

muun muassa suurempi riski köyhyyteen ja syrjäytymiseen kuin ei-vammaisilla 

henkilöillä. Lisäksi työllisyysaste ja koulutukseen osallistuminen on vammaisilla 

henkilöillä alhaisempaa kuin ei-vammaisella väestöllä. (Eurostat 2019.) 

Artikkelissa analysoidaan Euroopan unionin vammaispolitiikan ja elinikäiseen 

oppimiseen keskittyvän koulutuspolitiikan linjauksien yhtymäkohtia ja ristiriitai-

suuksia. Hallinnan analytiikkaa hyödyntävässä analyysissä katse kohdistuu en-

sinnä siihen, miten Euroopan unionin elinikäisen oppimisen strategiassa ja vam-

maispolitiikassa hallitaan vammaisia henkilöitä. Toiseksi huomio on siinä, millai-

set premissit määrittävät elinikäistä oppijasubjektia ja miten nämä premissit suh-

teutuvat vammaisiksi yksilöiksi määriteltyihin subjekteihin. 

Artikkelin aineisto koostuu kolmesta vammaispoliittisesta ja neljästä elinikäi-

sen oppimisen tavoitteita määrittelevästä koulutuspoliittisesta asiakirjasta. Asia-

kirjat on julkaistu vuosien 2000–2010 välillä, ja niissä määritettiin molemmille 

politiikkasektoreille tavoitteet ja toimintaohjelmat vuosille 2000–2020. Asiakirjat 

analysoitiin pareittain (taulukko 2). 

 

Taulukko 1. Analysoidut poliittiset asiakirjat ja niistä muodostetut parit 

Asiakirja-

parit 

Asiakirjan nimi ja tyyppi 

Koulutuspolitiikka Vammaispolitiikka 

Pari 1 A Memorandum on Lifelong Learning 
(EC, 2000a) 

Towards a Barrier Free Europe for People 
with Disabilities (EC, 2000b) 

Pari 2 Making a European area of Lifelong 
learning a reality (EC, 2001) 

Equal opportunities for people with disabili-
ties: A European Action Plan (2004-2010) 
(EC, 2003) 

Pari 3 Key competences for Lifelong learning 
(EC, 2006) & ‘Education and Training 
2010 work programme’ (EC, 2010a) 

European Disability Strategy 2010-2020: A 
Renewed Commitment to a Barrier-Free 
Europe (EC, 2010b) 

 

Analyysi keskittyy vammais- ja koulutuspoliittisiin linjauksiin sekä siihen, mi-

ten politiikat suhteutuvat toisiinsa ja aikaisempiin poliittisiin linjauksiin. Poliittis-

ten asiakirjojen analyysin kohde on, miten politiikkojen diskursiivisissa käytän-

teissä määritetään poliittiset tavoitteet ja toimenpiteet. Huomio on siinä, millaisille 

järkeistämisille poliittiset ohjelmat perustuvat ja millaisia tekniikoita niissä esite-

tään yksilöiden hallitsemiseksi. 

Poliittisten ohjelmien diskursiivisten käytäntöjen analysoinnissa sovelletaan 

Carol Bacchin (esim. Bacchi & Goodwin 2016) WPR -metodia. Analyysi kohdis-

tuu siihen, miten ongelmat esitetään poliittisissa toimintaohjelmissa ja miten prob-

lematisointien kautta määritetään poliittisia tavoitteita ja linjauksia. Poliittisten 

ongelmien esittäminen ja niihin vastaaminen käsitteellistetään tällaisessa analyy-
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sitavassa tieto–valta-kamppailuna eli totuuspelinä. Totuuspeli määrittää sitä, mil-

laiset poliittiset ongelmat ovat missäkin ajassa ja paikassa mahdollisia ja miten 

niitä järkeistetään. Itse analyysi etenee kolmessa vaiheessa. Ensin analyysi koh-

distuu siihen, millaisia ongelmia vammaisuudesta ja elinikäisestä oppimisesta po-

liittisissa ohjelmissa esitetään. Toisessa analyysin vaiheessa tarkastellaan sitä, 

millaisilla toimenpiteillä pyritään vastaamaan politiikoissa esitettyihin ongelmiin. 

Viimeinen vaihe keskittyy siihen, miten elinikäinen oppiminen ja oppija sekä 

vammaisuus ja vammainen henkilö suhteutuvat toisiinsa poliittisissa linjauksissa 

ja niiden ongelmanasetteluissa. 

Ensimmäisen asiakirjaparin analyysi kohdistuu 2000-luvun vammais- ja kou-

lutuspoliittisiin linjauksiin. Keskeinen huomio on, että vammais- ja elinikäisen 

oppimisen politiikkojen tavoitteet ovat samansuuntaiset mutta poliittiset ongelmat 

esitetään ja järkeistetään eri tavoin. Tämän vuoksi keinot poliittisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi poikkeavat vammais- ja elinikäisen oppimisen politiikassa toisis-

taan. Elinikäisen oppimisen politiikassa ongelmat esitetään suhteessa talouden ra-

kennemuutokseen ja tietoyhteiskunnan vaatimuksiin. Nämä muutokset ja vaati-

mukset asettavat poliittisten linjausten mukaan Euroopan unionin kansalaisille uu-

sia haasteita, joihin elinikäisellä oppimisella vastataan. 

Elinikäisen oppimisen politiikassa yhteiskunnalliset ongelmat järkeistetään 

ensi sijassa yksilöllisiksi ongelmiksi. Tällaisessa poliittisessa diskurssissa elin-

ikäinen oppija on sellainen, joka on valmis kehittämään itseään ja kilpailukykyään 

sopeutuakseen työmarkkinoiden muutokseen. Elinikäinen oppijasubjekti on täl-

löin inhimillisen pääoman teorian mukainen homo oeconomicus; yksilö, joka ke-

hittää omaa kompetenssiaan yhteiskunnan ja ennen kaikkea talouden vaatimusten 

mukaan. Uusliberalistisessa totuuden valtajärjestelmässä vammaiset henkilöt esi-

tetään puolestaan poliittisena ongelmana. Määritelmällisestikin vammaisuus ni-

mittäin pitää sisällään oletuksen, että vammaisella yksilöllä on vaikeuksia suoriu-

tua itsenäisesti ja ilman apuvälineitä päivittäisestä elämästään. Elinikäisen oppi-

misen politiikassa vammaisuutta ja vammaisia yksilöitä hallitaan potentiaalisina 

oppijoina, jotka tarvitsevat erinäisiä apuvälineitä ollakseen itsenäisiä, työllistettä-

viä ja tuottavia subjekteja. 

Vuoden 2000 vammaispoliittisessa ohjelmassa vammaisten henkilöiden yh-

teiskunnalliseen huono-osaisuuteen liittyvien ongelmien esitetään ensisijaisesti 

johtuvan yhteiskunnan esteellisistä järjestelyistä. Politiikassa tavoitteeksi asete-

taan esteettömyyden laajentaminen, jotta vammaisten henkilöiden työllisyysmah-

dollisuudet ja sen myötä myös yhteiskunnallinen osallisuus paranisi. Vammaispo-

litiikka perustuukin ensi sijassa sosiaaliliberalistiselle järkeistämiselle siinä mie-

lessä, että politiikassa vammaisten henkilöiden huono-osaisuuden määritetään 

olevan ennen kaikkea seurausta yhteiskunnallisista järjestelyistä. Täten politii-

kassa esitetään, että yhteiskunnan tehtävä on huolehtia kansalaisten hyvinvoin-

nista ja osallistumismahdollisuuksista. Vammaispolitiikka ja elinikäiseen oppimi-
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seen keskittyvä koulutuspolitiikka perustuvat ensimmäisessä asiakirjaparissa läh-

tökohtaisesti eri järkeistämisen tavoille. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, että vam-

mais- ja koulutuspoliittiset ongelmanasettelut ja linjaukset poikkeavat toisistaan. 

Toisen parin muodostavissa vammais- ja koulutuspoliittisissa asiakirjoissa tar-

kennettiin ja päivitettiin 2000-luvun alun poliittisia linjauksia. Asiakirjojen ana-

lyysi tekee näkyväksi, miten vammais- ja koulutuspolitiikassa järkeistäminen yh-

denmukaistuu. Vuonna 2001 julkaistu elinikäisen oppimisen edistämiseen täh-

täävä poliittinen toimintaohjelma eroaa aikaisemmasta koulutuspoliittisesta lin-

jauksesta. Uudistetussa toimintaohjelmassa painotetaan, ettei elinikäisellä oppi-

misella vastata ainoastaan taloudellisiin haasteisiin vaan myös muihin sosiaalisiin 

ongelmiin. Siten politiikassa linjataan, että elinikäinen oppiminen tulee ulottaa 

syrjäytymisriskissä oleviin ryhmiin. Lisäksi politiikassa painotetaan kaikkien yk-

silöiden olevan potentiaalisia oppijoita; siksi heille tulee taata mahdollisuus osal-

listua elinikäiseen oppimiseen. Potentiaalisiksi oppijoiksi politiikassa määritetään 

vammaisten henkilöiden lisäksi muun muassa yksinhuoltajat, maahanmuuttajat ja 

työttömät yksilöt. Politiikassa linjataan, että tukemalla yksilöitä ja heidän poten-

tiaaliaan estetään yhteiskunnallista syrjäytymistä sekä tuotetaan koulutettua ja 

osaavaa työvoimaa. Potentiaalin kautta rakentuvassa ongelmanasettelussa syrjäy-

tymisriski yksilöllistetään. 

Vammaispolitiikassa ongelmanasettelut muodostuvat tässä asiakirjaparissa 

elinikäisen oppimisen politiikan kaltaiseksi yksilön mahdollisuuksia korostavaksi 

uusliberaaliksi järkeistämiseksi. Siinä missä edellisessä vammaispoliittisessa 

asiakirjassa korostettiin yhteiskunnallisten järjestelyiden muuttamista esteettö-

miksi, vuonna 2003 julkaistussa asiakirjassa korostuu yksilön toimintamahdolli-

suuksien kohentaminen. Vammaispolitiikassa painotetaan myös yksilön oikeutta 

tehdä vapaita valintoja. Yksilöllistettyjä valintoja tulee poliittisten linjausten mu-

kaan tukea mahdollistamalla vammaisille yksilöille osallistuminen etenkin koulu-

tukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Koulutuksella ja elinikäisellä oppimisella py-

ritään edesauttamaan vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja osal-

listua yhteiskunnalliseen toimintaan aktiivisina kansalaisina. Poliittisen painopis-

teen muutoksen myötä elinikäisen oppimisen politiikan mukainen järkeistäminen 

alkaa määrittää myös vammaispoliittisia linjauksia, jolloin hallinta kohdistuu ensi 

sijassa vammaisiin henkilöihin ja heidän aktiivisuutensa tukemiseen. 

Viimeisen parin asiakirjoissa määritetään Euroopan unionin vammais- ja kou-

lutuspoliittiset linjaukset vuosille 2010–2020. Analyysi kohdistuu siihen, miten 

yksilöllistetyissä vammais- ja elinikäisen oppimisen politiikoissa ongelmien aset-

teluiden keskiöön asetetaan kysymykset inkluusiosta ja yksilöiden taidoista. Elin-

ikäisen oppimisen politiikassa määritetään avaintaidot, jotka yksilöiden tulee hal-

lita, jotta Euroopan unionin alueella kyetään vastaamaan globaalien muutosten 

tuomiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Avaintaidot ovat pääasi-

assa sellaisia taitoja, jotka ovat välttämättömiä lähinnä ”valkokaulusammateissa”. 

Siitä huolimatta EU:n politiikassa avaintaidot määritetään keskeiseksi keinoksi 
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ehkäistä riskiryhmien yhteiskunnallista syrjäytymistä. Vammaiset henkilöt yh-

dessä muun muassa vanhusten ja maahanmuuttajien kanssa määritetään riskiryh-

mäksi. Politiikassa linjataankin, että riskiryhmiä tulee tukea, jotta he voivat saa-

vuttaa avaintaidot. Standardisoidut avaintaidot yhdessä inklusiivisen politiikan 

kanssa muodostavat hallinnan tekniikan, joka toimii kahdesta suunnassa: In-

kluusion mukaisesti avaintaidoilla pyritään huomioimaan kaikki yksilöt. Samalla 

ne ovat myös taitoja, joita kaikkien tulee vaalia pystyäkseen osallistumaan yhteis-

kunnalliseen ja taloudelliseen toimintaan. 

Vastaavasti vammaispolitiikassa ongelmaksi esitetään vammaisten henkilöi-

den heikko yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema. Keskeiseksi keinoksi linja-

taan vammaisten yhteiskunnallisen aseman kohentaminen. Tämä toteutuisi raken-

tamalla yhteiskunta, jossa jokainen yksilö voi osallistua yhteiskunnalliseen ja ta-

loudelliseen toimintaan. Keskeisiksi tekniikoiksi esitetään, että vammaisten yksi-

löiden tulee saada mahdollisuus osallistua inklusiiviseen koulutukseen, elinikäi-

seen oppimiseen sekä avaintaitojen hallitsemiseen. 

Artikkelin analyysi havainnollistaa sitä, miten Euroopan unionin vammais- ja 

koulutuspolitiikka ovat siirtyneet yhä enemmän yksilökeskeiseen uusliberaaliin 

järkeistämiseen vuosituhannen alusta lähtien. Näissä politiikoissa ongelmat esite-

tään ensisijaisesti yksilöllisinä ja suhteessa yksilön mahdollisuuksiin osallistua ta-

loudelliseen toimintaan Euroopan unionin alueella. Elinikäinen oppiminen on täl-

laisessa politiikassa hallinnan teknologia, joka määrittelee erinäisiä kompetens-

seja, joita yksilön tulee vaalia pystyäkseen osallistumaan yhteiskunnalliseen ja ta-

loudelliseen toimintaan. Uusliberalistiseen totuuden valtajärjestelmään pohjaa-

vassa elinikäisen oppimisen politiikassa elinikäisen oppijan normi on lähes yhtä 

kuin homo oeconomicus. Tällaisessa politiikassa normista poikkeaminen muodos-

tuu ongelmaksi. Tuohon ongelmaan vastataan erilaisilla apuvälineillä, joiden 

avulla yksilön tulee pyrkiä kehittämään itseään normin kaltaiseksi. Euroopan 

unionin poliittisten asiakirjojen analyysin keskeinen tulos on vammais- ja koulu-

tuspolitiikan yhdenmukaistuminen: 2000-luvun aikana elinikäisen oppijan normi 

ja elinikäinen oppiminen hallinnan teknologiana on otettu osaksi vammaispoliit-

tista ongelmanasettelua. Vammaispolitiikassa muutos tarkoittaa, että poliittiset 

ongelmat muodostetaan ennen kaikkea suhteessa siihen, miten tukimuodot ja eril-

lisjärjestelyt lisäävät vammaisten henkilöiden omatoimisuutta ja taloudellista it-

senäisyyttä. 
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5.2 Vammais- ja koulutuspolitiikan paradoksaalisuus 

Artikkeli II ”Vammais- ja koulutuspolitiikan risteyksessä rakentuvan kansalaisuu-

den paradoksi” (kirjoitettu Sirpa Lappalaisen kanssa) analysoi kehitys- ja vaikea-

vammaisten henkilöiden hallintaa kansallisessa vammais- ja koulutuspolitiikassa. 

Analyysissä tarkastellaan, miten kehitys- ja vaikeavammaisia opiskelijoita halli-

taan vammais- ja koulutuspolitiikan risteyksessä. Artikkelissa analysoidaan enti-

sen vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus amma-

tillisessa perusopetuksessa -nimisen koulutuksen legitimointia suhteessa yleisiin 

vammaispoliittisiin linjauksiin. 

Vammais- ja koulutuspolitiikkaa tarkastellaan artikkelissa suhteessa uuslibe-

ralistisen järkeilyn voimistumiseen. Euroopan unionin vammais- ja koulutuspoli-

tiikan tapaan suomalaisessa poliittisessa järkeistämisessä on alettu 1990-luvulta 

lähtien korostaa yksilön vastuuta. Muutos näkyy muun muassa koulutuspolitii-

kassa siten, että politiikassa painotetaan yhä enenevissä määrin yksilön vastuuta 

omista koulutusvalinnoistaan. Tällöin on yksilön velvollisuus kouluttaa itsensä 

työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Se, ettei yksilö kouluttaudu ja/tai työllisty, 

on uusliberaalissa järkeistämisessä ennen kaikkea yksilöllinen eikä rakenteellinen 

kysymys. Artikkelissa analysoidaan, miten kehitys- ja vaikeavammaisten henki-

löiden kykyjen ja ”erityisten tarpeiden” kautta legitimoidaan valmentavaa koulu-

tusta erillisenä koulutusohjelmana. Legitimointia puolestaan tarkastellaan suh-

teessa uusliberalistiseen järkeistämiseen. 

Aineisto muodostuu keskeisistä vammais- ja koulutuspoliittisista ohjelmista ja 

strategioista, opetussuunnitelmista sekä koulutusta ohjaavista lakiteksteistä. Ko-

konaisuus analysoidaan kahdessa osassa. Ensin analyysi keskittyy poliittisiin on-

gelmanasetteluihin. Analyysin kohde on tällöin se, miten ja millaisia ongelmia 

vammais- ja koulutuspolitiikassa esitetään ja miten problematisoinnin kautta mää-

ritetään poliittisia linjauksia. Huomio on ensinnä siinä, millaisilla toimenpiteillä 

vammaispolitiikassa pyritään edesauttamaan vammaisten henkilöiden yhteiskun-

nallisen aseman kohentumista. Toiseksi tarkastelu kohdistuu siihen, millaisia kou-

lutuksellisia tavoitteita ja ratkaisuja kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille po-

litiikassa linjataan. Ongelmanasetteluihin keskittyneellä analyysillä hahmotellaan 

sitä, millaiset kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutukseen ja yhteis-

kunnallisen osallisuuteen kiinnittyvät kysymykset ja linjaukset ovat vallitsevissa 

vammais- ja koulutuspolitiikan diskursiivisissa käytänteissä mahdollisia. 

Analyysin toinen osa keskittyy Suomen vammaispoliittiseen ohjelmaan vuo-

sille 2010–2015 (STM 2010a) sekä vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kun-

touttava opetus ja ohjaus ammatillisessa perusopetuksessa -nimiseen opetussuun-

nitelmaan (OPH 2010). Vammaispolitiikkaa ja vammaisten nuorten tutkintoon 

johtamattoman koulutuksen perusteita säätelevää asiakirjaa analysoidaan seikka-

peräisesti hyödyntämällä Fiona Kumari Campbellin (2009) teoretisointia ableis-

mista tietojärjestelmänä. Ableismia hyödyntäen analyysi kohdistuu ensinnä sii-

hen, millaisia vammaispolitiikan kohteiden tulisi olla eli millaiselle käsitykselle 
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normaalista elämästä ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta eli kansalaisuudesta po-

liittisissa asiakirjoissa esitetyt linjaukset ja tavoitteet rakentuvat. Toiseksi analyysi 

kohdistuu yhtäältä siihen, miten vammaispolitiikan kohteet eli vammaiset yksilöt 

asemoidaan suhteessa politiikassa rakentuvaan kansalaisuuden normiin. Toisaalta 

analysoidaan sitä, miten vammaisille opiskelijoille suunnattua erillistä valmenta-

vaa koulutusta legitimoidaan suhteessa normiin. 

Suomen vammaispoliittisen ohjelman julkilausuttu lähtökohta on, että ”jokai-

sella ihmisellä tulee olla itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan 

elämäänsä” (STM 2010a, 17). Analysoimme tätä vammaispoliittista tavoitetta 

siitä näkökulmasta, millaiset ongelmanasettelut ja linjaukset mahdollisuuksien 

yhdenvertaisuudelle pohjaavan politiikan diskursiivisissa käytänteissä ovat mah-

dollisia. Vammaispoliittinen ohjelma linjaa, että yksilöiden mahdollisuus vaikut-

taa omaan elämäänsä kohenee sekä kouluttautumisen että työllistymisen avulla. 

Kouluttautuminen määritetään politiikassa keskeiseksi keinoksi yksilöiden oma-

toimisuuden ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämisessä. Palkkasuhteiseen 

työhön työllistymisen tärkeyttä puolestaan perustellaan sillä, että omatoimisuuden 

ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisäksi työ on keino rakentaa omaa hyvinvointia 

sekä torjua syrjäytymistä ja köyhyyttä. Artikkelissa osoitetaan, että vammaispo-

liittinen toimintaohjelma perustuu Euroopan unionin vammais- ja koulutuspoliit-

tisten linjausten tapaan pitkälti uusliberalistiselle järkeistämiselle. Tällaisessa jär-

keistämisessä kansalaisuuden normi nojaa premisseihin, joissa yksilön mahdolli-

suudet vaikuttaa omaan elämäänsä paranevat, mitä taloudellisesti itsenäisempi ja 

omatoimisempi hän on ja mitä vähemmän hän tarvitsee yhteiskunnan tukea ja (so-

siaali)palveluita. Tällaisille kansalaisuuden premisseille perustuvassa politiikassa 

linjataankin, että yksilöille tulee tarjota mahdollisuuksia osallistua koulutukseen 

esiopetuksesta elinikäiseen oppimiseen asti. Lisäksi vammaisten henkilöiden kun-

touttaminen määritetään keskeiseksi tekniikaksi ryhmän omatoimisuuden lisää-

misessä. 

Taloudellista itsenäisyyttä ja omatoimisuutta ihannoivassa politiikassa erilliset 

yksilöön kohdistetut kuntoutukselliset toimenpiteet ja erillisjärjestelyt legitimoi-

daan määrittelemällä ne ”tukitoimiksi”. Vammaisten valmentava ja kuntouttava 

opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa näyttääkin täysin ongelmat-

tomalta erillisjärjestelyltä, sillä sitä järkeistetään uusliberalistisessa totuuden val-

tajärjestelmässä. Tällaisessa koulutuksen ja kuntouksen hybridissä yksilöllistetyt 

tavoitteet määritetään suhteessa yksilön työ- ja toimintakykyyn sekä ammatilli-

seen koulutukseen ja työhön. Yksilöllistettyjen tavoitteiden perusteella määrite-

tään, kumpaan valmentavaan koulutuslinjaan opiskelija osallistuu: ammatilliseen 

koulutukseen valmentavaan koulutukseen (valmentava I) vai työhön ja itsenäiseen 

elämään valmentavaan koulutukseen (valmentava II). 

Koulutuslinjojen eroja ja niihin valikoimiseen kohdistuvaa erottelua käsitteel-

listämme ableistisena erojen politiikkana. Tällaisessa politiikassa keskiössä on se, 

miten erottelevat järjestelmät yksilöllistetään ja luonnollistetaan yksilön kykyjen 
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perusteella. Osallistumismahdollisuuksien esitetään tällöin olevan universaaleja 

ja koskettavan kaikkia. Sen sijaan erottelevat järjestelyt kuvataan luonnollisina ja 

neutraaleina toimenpiteinä, jotka perustuvat yksilöiden ominaisuuksiin. Valmen-

tavassa koulutuksessa ableistinen erottelu toimii siten, että kykyjen perusteella 

määritetään, kumpaan koulutuslinjaan opiskelija valitaan ja millaisia jatkotavoit-

teita hänelle määritetään. Hallinnan näkökulmasta kysymys koskee sitä, ohja-

taanko yksilö valmentavan koulutuksen kautta jatkamaan opiskelua tutkintoon 

johtavassa ammatillisessa koulutuksessa vai valmentava II:ssa. Jälkimmäisen 

koulutusohjelman koulutukselliset tavoitteet poikkeavat ammatillisen perustut-

kinnon tavoitteista: opiskelijat ”kykenevät” valmentava II:n päätyttyä ”ottamaan 

vastuuta elämästään omien edellytystensä mukaan” sekä löytämään ”edellytys-

tensä mukaiset työtehtävät ja työympäristön yhteistyössä tukiverkostonsa kanssa” 

(OPH 2010, 12, 38). Sen sijaan ammatillinen perustutkinto antaa ammatillisen pä-

tevyyden (esim. L 571/2017, 5 §). 

Artikkelin analyysin keskeinen tulos on, että vammais- ja koulutuspoliittisissa 

linjauksissa muodostuu paradoksi: Politiikassa pyritään parantamaan vammaisten 

henkilöiden yhteiskunnallista asemaa. Politiikka perustuu kuitenkin omatoimi-

suutta ja taloudellista itsenäisyyttä ihannoivaan käsitykseen kansalaisuudesta, ja 

tuo käsitys sulkee politiikan kohteen ulkopuolelleen. Uusliberalistinen yksilöllis-

tetty politiikka kuitenkin häivyttää tätä paradoksaalisuutta, koska lähtökohta on 

tarjota yksilölle mahdollisuuksia vaikuttaa hyvinvointiinsa ja yhteiskunnalliseen 

osallisuuteensa. Valmentava koulutus ei näytä siis olevan erotteleva järjestelmä 

vaan looginen, osallisuutta edistävä järjestely, jossa yksilöä tuetaan hänen tar-

peidensa mukaisesti. 

5.3 Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksel-
listen oikeuksien ja mahdollisuuksien kiinnittäminen, venyt-
täminen, kutistaminen ja taivuttaminen 

Artikkeli III ”Koulutususkon rajoilla: koulutuksen julma lupaus kehitys- ja vai-

keavammaisille opiskelijoille” (kirjoitettu Reetta Mietolan ja Anna-Maija Niemen 

kanssa) analysoi kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallintaa keskitty-

mällä siihen, miten ryhmän koulutuksellisia oikeuksia ja mahdollisuuksia on mää-

ritelty viimeisten vuosikymmenten aikana. Artikkelissa analysoidaan hallintana 

niitä poliittisia kamppailuja, joita käydään kehitys- ja vaikeavammaisten henki-

löiden koulutuksellisista oikeuksista ja mahdollisuuksista. Huomio on siinä, miten 

nykyiset koulutusmahdollisuudet sekä erityisesti toisen asteen koulutusmahdolli-

suudet ovat muodostuneet. Lisäksi analysoimme, miten toisen asteen koulutuksel-

lisista oikeuksista ja mahdollisuuksista on mahdollista puhua silloin, kun yleiset 

vammaispoliittiset työllistymistavoitteet ovat lähtökohtaisesti saavuttamattomissa 

(ks. myös artikkeli II). Artikkelin aineisto koostuu vammais- ja koulutuspoliitti-
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sista  asiakirjoista sekä ammatillisen koulutuksen asiantuntijoiden kanssa teh-

dyistä haastatteluista. Poliittiset asiakirjat ovat julkaistu 1990-luvun alun ja 2010-

luvun lopun välisenä aikana. 

Analyyttisenä työvälineenä artikkelissa hyödynnetään tasa-arvopolitiikan tut-

kijoiden Emanuela Lombardon, Petra Meier’n ja Mieke Verloon (2009) sekä Elina 

Ikävalkon (2016) huomiota siitä, miten käsitteitä kiinnittämällä (fixing), venyttä-

mällä (stretching), kutistamalla (shrinking) ja taivuttamalla (bending) muovataan 

niiden merkityksiä poliittisissa kamppailuissa ja prosesseissa. Kiinnittäminen vii-

taa siihen, että käsitteen merkitys kiinnitetään hetkellisesti esimerkiksi lainsää-

däntöön. Kutistaminen puolestaan viittaa siihen, että käsitteen merkitys rajataan 

koskemaan ainoastaan yhtä politiikan alaa tai tulkintaa. Venyttäminen on vastaa-

vasti päinvastaista toimintaa, joka avaa käsitteen uudenlaisille tulkinnoille. Tai-

vuttaminen viittaa siihen, miten käsitettä käytetään toisessa yhteydessä ja/tai uu-

della tapaa toisen päämäärän tavoitteluun. Poliittisia asiakirjoja ja asiantuntija-

haastatteluja analysoidaan tarkastelemalla sitä, millaisia poliittisia kamppailuja 

kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksellisten oikeuksien ja mah-

dollisuuksien merkityksistä ja määritelmistä käydään. 

Asiakirjojen analyysi tekee näkyväksi, miten kehitys- ja vaikeavammaisten 

henkilöiden koulutukselliset oikeudet ja mahdollisuudet ovat 1990-luvulta 2000-

luvun alkuun kiinnittyneet ja kutistuneet. 1990-luvulla vammaispoliittiset kamp-

pailut pyrkivät vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantamiseen 

purkamalla segregoivia järjestelyitä. Poliittiset tavoitteet vaikuttivat koulutukseen 

siten, että ”vaikeimmin kehitysvammaisten” lasten perusopetuksen järjestämis-

vastuu siirrettiin sosiaalitoimesta opetustoimeen (ks. HE 159/1996). Siirtoa perus-

teltiin muun muassa sillä, että vaikeimmin kehitysvammaiset lapset oppivat ja 

hyötyvät yksilöllistetystä opetuksesta. Lisäksi koulutuksen kokonaisuudistuksen 

sekä perustuslain uudistuksen myötä kaikille vammaisille henkilöille pyrittiin ta-

kaamaan mahdollisuus osallistua myös toisen asteen koulutukseen. Lainsäädän-

nön muutokset yhtäältä kiinnittivät kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 

koulutukselliset oikeudet ja mahdollisuudet osaksi yleistä koulutusjärjestelmää. 

Toisaalta lainsäädännön muutosten myötä ryhmän koulutukselliset oikeudet ja 

mahdollisuudet alkoivat kutistua siten, että ne alkoivat tarkoittaa universaalia oi-

keutta osallistua koulutukseen. 

2000-luvulta eteenpäin poliittisia linjauksia on puolestaan määrittänyt kehitys- 

ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksellisten oikeuksien ja mahdollisuuk-

sien taivuttaminen. Taivuttamisen analyysi tarkastelee sitä, miten tutkintoon joh-

tamattomia koulutuksia on legitimoitu suhteessa koko ammatillisen koulutuksen 

työvoiman tuotannon tavoitteisiin ja vammaispoliittisiin työllistymisen tavoittei-

siin. Keskeinen poliittinen linjaus 2000-luvulta lähtien on ollut, että kehitys- ja 

vaikeavammaisille henkilöille tulee mahdollistaa osallistuminen sellaiseen koulu-

tukseen, joka sisällöltään, tavoitteiltaan ja yksilöllistämisiltään vastaa heidän tar-

peitaan. 2000-luvulta eteenpäin kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden toisen 
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asteen koulutukselliset oikeudet ja mahdollisuudet on taivutettu tarkoittamaan 

mahdollisuutta osallistua koulutukseen yksilöllisistä lähtökodista käsin. Tällaisen 

politiikan diskursiivisissa käytänteissä vuoden 2015 valmentavien koulutusten 

uudistuksessa esimerkiksi työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan (TELMA) 

koulutuksen asema määriteltiin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä seuraavasti: 

 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus vastaa siihen perus-

tuslaissa julkiselle vallalle säädettyyn velvoitteeseen, jonka mukaan jo-

kaiselle on turvattava yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityis-

ten tarpeidensa mukaan myös muuta kuin perusopetusta (HE 211/2014).  

 

2000-luvulta lähtien kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden oikeudet ja 

mahdollisuudet osallistua toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ovat laajen-

tuneet. Laajentuminen on tarkoittanut lähinnä mahdollisuutta osallistua toisen as-

teen ammatilliseen koulutukseen ilman työllistymistavoitteita. Tämä muutos on 

kuitenkin määrittänyt uudelleen sitä argumentointia, jolla tutkintoon johtamaton 

valmentava koulutus legitimoidaan. Haastatteluista analysoimme sitä, miten asi-

antuntijat määrittävät ja legitimoivat kehitys- ja vaikeavammaisille suunnattua 

ammatillista koulutusta. Analyysin huomio kohdistuu ennen kaikkea siihen, miten 

ammatillisesta koulutuksesta puhutaan silloin, kun koulutuksen tavoitteet poik-

keavat yleisistä ammatillisen koulutuksen ja vammaispolitiikan työllistymista-

voitteista. 

Haastatteluissa asiantuntijat suhtautuvat kriittisesti koulutuspoliittisiin tavoit-

teisiin, jotka hahmottavat ammatillisen koulutuksen itsestään selvästi työvoiman 

tuottajaksi. Tällaisen kutistetun määritelmän (ammatillisen koulutuksen tavoite on 

tuottaa työvoimaa) käyttö johtaa haastatteluissa siihen, että asiantuntijat alkavat 

venyttää kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksellisia oikeuksia ja 

mahdollisuuksia koskevia merkityksiä: he painottavat ammatillisen koulutuksen 

sosiaalisia ulottuvuuksia. Venyttämällä asiantuntijat korostavat koulutuksen it-

seisarvoa. Samalla he korostavat, että koulutukseen osallistuminen on itsessään 

yhteiskunnallista osallisuutta. Tällöin myös kehitys- ja vaikeavammaisille suun-

natun TELMA-koulutuksen sosiaaliset ulottuvuudet, kuten koulutukseen osallis-

tuminen, määritetään itsessään tärkeänä ja yhteiskunnallista osallisuutta edistä-

vänä toimenpiteenä. TELMA-koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan juuri-

kaan vaikuta ryhmän sosioekonomiseen asemaan. 

Artikkelin analyysi havainnollistaa, että kehitys- ja vaikeavammaisten henki-

löiden toisen asteen koulutukselliset oikeudet ja mahdollisuudet ovat kutistuneet 

tarkoittamaan mahdollisuutta osallistua koulutukseen. Koulutukselliset oikeudet 

ja niiden mukainen koulutus eivät siis ole väline ryhmän sosioekonomisen aseman 

parantamisessa. Tällaisen politiikan diskursiivisissa käytännöissä muuttuu myös 

koulutuksen legitimoiminen. Oikeutta ja mahdollisuutta osallistua koulutukseen 

aletaan perustella koulutuksen itseisarvolla ja sen tuomilla sosiaalisilla hyödyillä. 
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Hallinnan näkökulmasta tarkasteltuna 1990-luvulta lähtien koulutus- ja vam-

maispolitiikkaa ovat määrittäneet yhä enenevissä määrin uusliberalistiset osalli-

suuden tavoitteet. Yhteiskunnasta ulossulkemisen sijaan yksilöille tarjotaan eri-

laisia räätälöityjä mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä he voivat osallistua yh-

teiskunnalliseen toimintaan kykyjensä mukaan. Osallisuus ei kuitenkaan tällai-

sessa järkeistämisessä takaa sosioekonomisen aseman kohenemista, vaan se tar-

koittaa lähinnä yhdenvertaisia oikeuksia mahdollisuuksiin osallistua yhteiskun-

nalliseen toimintaan.  Kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille suunnattuja kou-

lutusohjelmia legitimoidaankin heidän tarpeillaan ja sillä, miten koulutukseen 

osallistuminen on yhteiskunnallista osallisuutta. Koulutuksen asiantuntijoille puo-

lestaan avautuu tällaisessa poliittisessa diskurssissa mahdollisuus ja myös välttä-

mättömyys venyttää kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksen mer-

kityksiä. Tällöin he myös validoivat kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille 

suunnatun toisen asteen koulutuksen erillisjärjestelyitä ja yleisistä ammatilliselle 

koulutukselle asetetuista tavoitteista poikkeamista. 

5.4 Työllä ja itsenäisellä elämällä hallinta ammatillisen eri-
tyisoppilaitoksen arjessa 

Artikkeli IV “Governing citizenship for students with learning disabilities in eve-

ryday vocational education and training” (kirjoitettu Sirpa Lappalaisen ja Reetta 

Mietolan kanssa) analysoi kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallintaa 

ammatillisen erityisoppilaitoksen arjen käytännöissä. Etnografiseen kenttätyöhön 

pohjaavaa aineistoa hyödyntämällä artikkelissa analysoidaan, miten opiskelijoita 

hallitaan TELMA-koulutuksessa. TELMA-koulutuksen käytäntöjen analyysissä 

huomio on ensinnä siinä, miten ammatillisen erityisoppilaitoksen arjessa koulutus 

on järjestetty. Toiseksi huomio on siinä, miten opiskelijoita hallitaan yksilölliste-

tyillä koulutuksellisilla tavoitteilla. Yksilöllistetyt tavoitteet ovat määritelty opis-

kelijoiden henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa39 

(HOJKS) sekä palvelusuunnitelmissa. Keskittymällä yksilöllistettyihin tavoittei-

siin artikkelissa tehdään näkyväksi sitä, miten koulutuksen ja sosiaalipalveluiden 

järjestäjien yhteistyö materialisoituu ammatillisen erityisoppilaitoksen arjessa. 

Oppilaitoksen arjen analyysi etenee kahdessa vaiheessa. Analyysin ensimmäi-

sessä vaiheessa etnografisesta aineistosta ja koulutusta säätelevistä asiakirjoista 

luetaan niitä kohtia, jotka kiinnittyvät eksplisiittisesti työhön ja itsenäiseen elä-

mään liittyviin kysymyksiin. Tässä kohdin analyysi kohdistuu ensinnä siihen, mi-

                                                             
39 HOJKSia ei nykyisen lainsäädännön mukaan tehdä erityistä tukea tarvitseville opiskeli-
joille. Sen sijaan heille tehdään ”henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma”, 
kuten kaikille muillekin ammatillisen koulutuksen opiskelijoille (L 531/2017). Käytän kui-
tenkin tässä tekstissä termiä HOJKS, koska kyseinen käytäntö oli voimassa silloin, kun 
tuotin artikkelissa hyödynnetyn aineiston. 
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ten TELMA-koulutuksen keskeisiä sisältöjä, työtä ja itsenäistä elämää, määrite-

tään ja toiseksi siihen, miten koulutukselle asetetut tavoitteet käännetään hallinnan 

tekniikoiksi oppilaitoksen arjessa. Analyysin toinen vaihe keskittyy viiteen opis-

kelijahaastatteluun. Näiden haastattelujen analyysi keskittyy niihin kohtiin, joissa 

opiskelijat puhuvat koulutuksestaan ja elämästään sekä tulevaisuuden suunnitel-

mistaan työn ja itsenäisen elämän suhteen. Haastatteluiden analyysissa tulkitaan 

sitä, miten opiskelijat muovaavat minäänsä suhteessa siihen, miten TELMA-kou-

lutuksen käytännöissä määritetään työn ja itsenäisen elämän sisältöjä. 

TELMA-koulutuksessa työhön ja työelämään liittyviä opintoja järjestettiin 

pääsääntöisesti erilaisina työharjoitteluina. Työharjoittelut toteutettiin osana päi-

vittäistä koko ryhmälle suunnattua koulutusta tai opiskelijoiden henkilökohtaisina 

työharjoittelujaksoina. Koko ryhmän työelämäopinnot toteutettiin oppilaitoksessa 

sekä muutamassa yrityksessä, joiden kanssa oppilaitos teki yhteistyötä. Opiskeli-

joiden henkilökohtaiset työharjoittelujaksot puolestaan toteutettiin pääasiallisesti 

työkeskuksissa heidän kotikunnissaan. Työelämäopinnoissa työtehtävät keskittyi-

vät pääsääntöisesti erilaisiin siivous-, pakkaus- ja hyllytystehtäviin. Tavoite kou-

lutuksessa olikin valmentaa opiskelijoita ensi sijassa työtoimintaan ja -keskuksiin. 

Työelämäopintojen sisällöt eivät kuitenkaan määrity yksistään koulutukselli-

sista tavoitteista käsin, vaan tavoitteisiin vaikuttavat myös muut materiaaliset reu-

naehdot. Tämä näkyy etenkin siinä, millaisissa paikoissa opiskelijat suorittavat 

henkilökohtaisia työharjoittelujaksojaan. Työharjoittelupaikkojen valintaan vai-

kuttavat opiskelijoiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien lisäksi heille teh-

dyt palvelusuunnitelmat. Palvelusuunnitelmiin kirjattuihin työllistymistavoittei-

siin, kuten myös asumisvaihtoehtojen kartoitukseen, puolestaan vaikuttaa se, mil-

laisia työpalveluita ja/tai työ- ja päivätoimintaa sekä asumispalveluita opiskelijoi-

den kotikunnissa on saatavilla ja miten eri palveluista neuvotellaan. 

Opiskelijoiden puhe TELMA-koulutuksen työelämäopinnoista ja työharjoitte-

luista muodostaa jännitteen suhteessa koulutuksen käytäntöihin. Haastatteluissa 

opiskelijat eivät nimittäin niinkään kyseenalaista työelämäopintojen sisältöjä, 

mutta tulevaisuutensa he hahmottavat palkkasuhteisessa työssä. He kuitenkin kri-

tisoivat TELMA-koulutuksen työelämäopintoja siitä, ettei työharjoitteluista mak-

seta opiskelijoille rahallista korvausta. Analyysissa käsitteellistetään tätä koulu-

tuksen käytäntöjen ja opiskelijoiden määrittelemien tulevaisuuden tavoitteiden 

välistä ristiriitaa sillä, miten koulutuksessa risteävät erilaiset hallinnan tavat ja jär-

keistämiset. Se, miten TELMA-koulutuksen opiskelijat muovaavat minäänsä, 

pohjaa pitkälti uusliberalistisen järkeistämisen kaltaiseen käsitykseen yksilöstä, 

joka vastuuttaa itseään ja korostaa omia valintojaan hyvinvointinsa rakentami-

sessa. Tällaiselle järkeistämiselle nojaavat myös TELMA-koulutuksen työelämä-

opintojaksojen käytännöt sikäli, että niissä pyritään muovaamaan opiskelijoista 

sellaisia työntekijöitä, jotka osaavat toimia itsenäisesti ja ottaa vastuuta työtehtä-

vistään. Toisaalta se, millaisiin työmuotoihin opiskelijat tulevaisuudessa osallis-

tuvat, määritetään pitkälti moniammatillisissa asiantuntijaneuvotteluissa, jotka 
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materialisoituvat opiskelijoiden henkilökohtaisina HOJKS:na ja palvelusuunnitel-

mina. 

Opiskelijoiden HOJKS ja palvelusuunnitelma vaikuttavat täten siihen, millai-

siin työharjoittelujaksoihin he osallistuvat. Moniammatillisissa neuvotteluissa 

määritetyt opinto- ja palvelusuunnitelmat puolestaan perustuvat sosiaaliliberalis-

tiselle järkeistämistavalle siinä mielessä, että niissä asiantuntijavetoisesti pyritään 

kartoittamaan opiskelijoiden tarvitsemia palveluita ja näiden rajoissa myös ”sopi-

via tapoja” osallistua työhön. Analyysi havainnollistaakin sitä, miten koulutuksen 

käytännöissä hallinnan tekniikoissa risteävät uusliberalistiset ja sosiaaliliberalis-

tiset järkeistämistavat: opiskelijoiden tulisi yhtäältä osata ottaa vastuuta itsestään 

työntekijänä ja toisaalta myös ymmärtää se, että heillä on tulevaisuudessa rajalli-

sesti vaihtoehtoja osallistua työhön. Opiskelijat puhuvat kuitenkin haastatteluissa 

itsestään kansalaisina, jotka kantavat omasta hyvinvoinnistaan vastuuta. He puhu-

vat tulevaisuudestaan siten, että opiskeluiden jälkeen he aikovat työllistyä palkka-

suhteiseen työhön. 

 

Opiskelija: Jos mä olisin oikeissa töissä, niin sitten sieltä sais rahaa. 

AK: Minkä takia haluaisit mennä töihin? 

Opiskelija: Täytyy vaan hakee sit sinne. Niin. 

AK: Haluaisitko töihin palkan takia? 

Opiskelija: Kyllä, tai no, kyllä. 

 

Itsenäiseen elämään kiinnittyneiden opintojaksojen analyysi keskittyy ensi si-

jassa opiskelijoiden asumiseen liittyviin kysymyksiin. Analyysin kohteena ovat 

ammatillisen erityisoppilaitoksen vapaa-ajan ja opiskelija-asuntojen käytännöt. 

Huomio kiinnittyy näihin käytäntöihin sen vuoksi, että vaikka formaaliin 

TELMA-koulutukseen kuuluu esimerkiksi kotitaloutta, niin itsenäistä elämää ar-

vioidaan myös vapaa-aikana. Vapaa-ajalle ulottuva arviointi oli osa koulutusta 

etenkin silloin, kun opiskelijat asuivat arkipäivät oppilaitoksen opiskelija-asunto-

loissa. Opiskelijoiden ”itsenäisen elämän” koulutukseen sisältyikin arjen pedago-

gisointia, jolloin eri arkirutiineihin sisällytettiin koulutuksellisia elementtejä 

strukturoidussa ympäristössä. Arkirutiinien pedagogisoiminen ja strukturoiminen 

toimivat hallinnan tekniikkoina muun muassa siten, että opiskelijoiden henkilö-

kohtaisten opintosuunnitelmien tavoitteisiin sisällytettiin formaalin koulutuksen 

ulkopuolista toimintaa. Tällöin oppilaitoksen sääntöjen ja käytäntöjen eläminen 

määritetään opetukselliseksi toiminnaksi, jonka tehtävä on valmentaa itsenäiseen 

elämään. Itsenäisen elämän koulutukseen keskittyvä analyysi havainnollistaa sitä, 

miten itsenäiseen elämään valmentaminen on tällaisessa ympäristössä valmenta-

mista juuri laitosmaisessa ympäristössä elämiseen. Opiskelijoiden itsenäisen elä-

män oppimisen etenemistä arvioitiin sen mukaan, miten he sopeutuvat oppilaitok-

sen rutiineihin ja noudattavat sen sääntöjä. Opiskelijat kertoivatkin haastatteluissa 

siitä, miten he ovat tottuneet asumaan laitosmaisessa ympäristössä. He kuitenkin 
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korostivat, että opiskelun jälkeen he haluisivat asua omissa asunnoissaan eikä lai-

tosmaisessa ympäristössä. 

Artikkelin analyysi hahmottaa sitä, miten TELMA-koulutuksen käytännöissä 

opiskelijoita valmennetaan erilaisiin ei-palkkasuhteisiin työtoiminnan muotoihin 

ja erilaisissa asumispalveluissa elämiseen. Ammatillisen erityisoppilaitoksen käy-

tännöt siten osaltaan uusintavat, ylläpitävät ja luonnollistavat kehitys- ja vaikea-

vammaisten henkilöiden marginaalista yhteiskunnallista asemaa. Oppilaitoksen 

arjessa ja TELMA-koulutuksen tavoitteissa työ ja siihen osallistuminen ohjaavat 

kuitenkin koulutuksen käytäntöjä. Toisaalta tällaiset tavoitteet ovat ongelmatto-

mia kapitalistisessa poliittisessa taloudessa, jossa työ määritetään keskeiseksi kan-

salaisuutta ja yhteiskunnallista osallisuutta määrittäväksi tekijäksi. Työ määrittyy 

keskeiseksi siitäkin huolimatta, ettei työhön osallistumisella olisi vaikutusta yksi-

lön sosioekonomiseen asemaan ja/tai hyvinvointiin. Vastaavasti itsenäinen elämä 

rakentuu oppilaitoksen käytännöissä sellaiseksi toiminnaksi, jossa yksilön tulee 

sopeutua oppilaitoksen toimintatapoihin ja kyetä toimimaan niissä itsenäisesti. 

Toisaalta ammatillisen erityisoppilaitoksen ja TELMA-koulutuksen voi nähdä 

sellaisena hallintana, joka mahdollistaa kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille 

vaihtoehtoista yhteiskunnallista osallisuutta niin sanottuina ansaitsevina autetta-

vina (deserving poor). Opiskelijat kuitenkin suhtautuvat kriittisesti tällaiseen kan-

salaisuuteen. Puhuessaan tulevaisuuden toiveistaan he muovaavat minäänsä sel-

laisiksi kansalaisiksi, jotka osallistuvat palkkatyöhön ja elävät ei-laitosmaisessa 

ympäristössä. 
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6 Pohdinta 

Väitöstutkimuksessani olen analysoinut kehitys- ja vaikeavammaisiin henkilöihin 

kohdistuvaa hallintaa ja kansalaisuutta vammais- ja koulutuspolitiikan risteyk-

sissä ja ammatillisen erityisoppilaitoksen arjessa. Väitöskirjan osatutkimuksissa 

hallintaa ja kansalaisuutta on tarkasteltu eri hallinnon tasoilla ja sektoreilla 1990-

luvulta 2010-luvun lopulle. Tässä yhteenvedossa puolestaan osatutkimukset on 

asetettu niiden laajempaan historialliseen kontekstiin. Osatutkimukset yhdessä ja 

erikseen yhteenvedon kanssa avaavat näkymiä sommitelmaan, jossa kehitys- ja 

vaikeavammaisia henkilöitä hallitaan ja jossa heidän kansalaisuutensa muodos-

tuu. Tässä päätösluvussa keskustelen kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 

hallinnasta ja kansalaisuudesta nivomalla ensin yhteen osatutkimusten keskeiset 

tulokset. Tämän jälkeen keskustelen osatutkimusten tuloksista suhteessa vam-

mais- ja koulutuspolitiikan historiallisiin kehityskulkuihin. Sitten suuntaan kat-

seen yksilötasolle. Huomio on tällöin siinä, miten vallitsevilla poliittisilla linjauk-

silla ja koulutuksen käytännöillä pyritään käsikirjoittamaan kehitys- ja vaikea-

vammaisten henkilöiden elämiä. Päätän luvun pohtimalla tutkimukseni kontribuu-

tiota kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksesta ja yhteiskunnalli-

sesta osallisuudesta käytyyn tutkimuskeskusteluun. Lopuksi esitän suuntaviivoja, 

miten tätä tutkimusta voisi jatkaa. 

6.1 Osatutkimusten yhteenveto: hallittua osallisuutta yhteis-
kunnan marginaalissa 

Osatutkimuksissa on analysoitu vammais- ja koulutuspolitiikkaa 1990-luvulta 

2010-luvun lopulle. Tänä aikana vammais- ja koulutuspolitiikan keskeisin tavoite 

on ollut vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen aseman parantaminen. Hallin-

nan analytiikan näkökulmasta tätä ajanjaksoa on määrittänyt kehitys- ja vaikea-

vammaisten henkilöiden hallinta yhteiskunnallisen integraation ja osallisuuden ni-

missä. 1990-luvulla keskeinen vammaispoliittinen linjaus oli vammaisten henki-

löiden yhteiskunnallinen integraatio. 2000-luvulta eteenpäin poliittiseksi tavoit-

teeksi on asetettu yhteiskunnallinen osallisuus. 

Poliittisten linjausten mukaisesti kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 

koulutukselliset oikeudet ja mahdollisuudet ovat laajentuneet 1990-luvulta lähtien 

(ks. myös Jahnukainen 2021). Sen lisäksi, että vastuu perusopetuksen järjestämi-

sestä on siirretty opetustoimelle, on ryhmälle taattu mahdollisuus osallistua toisen 

asteen koulutukseen yleisen koulutusjärjestelmän puitteissa. Poliittiset ongelmat 

ovat 1990-luvulta lähtien muodostettu suhteessa siihen, miten kehitys- ja vaikea-

vammaisille henkilöille suunnatut koulutukselliset järjestelyt ja sosiaalipalvelut 

edistävät ryhmän yhteiskunnallista integraatiota ja osallisuutta. 
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Osatutkimusten analyysit yhdessä tekevät näkyväksi sitä monimutkaista valta-

suhteiden verkostoa eli dispositiivia, jossa kehitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä 

hallitaan yhteiskunnan marginaalissa. Tämä verkosto konstituoituu niin vammai-

suuden diskurssista, poliittisista ongelmanasetteluista kuin ammatillisen erityis-

oppilaitoksen käytännöistä. Vammaisuuden diskursiivisen muutoksen myötä ke-

hitys- ja vaikeavammaiset henkilöt on alettu käsittää koulutuksesta hyötyvinä yk-

silöinä. Diskursiivinen muutos yhdessä vammaisten ihmisten oikeuksia painotta-

van politiikan kanssa on osaltaan vaikuttanut politiikkojen problematisaatioon. 

Vammais- ja koulutuspoliittiset ongelmat ovat kietoutuneet sen ympärille, miten 

kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden yhteiskunnallista osallisuutta tulee 

edesauttaa. Osallisuutta on puolestaan yhä enenevissä määrin järkeistetty uuslibe-

raalissa totuuden valtajärjestelmässä. Tässä valtasuhteiden verkostossa ammatil-

listen erityisoppilaitosten tehtävä on pyrkiä toteuttamaan sille asetettuja koulutuk-

sellisia tehtäviä omine käytäntöineen. 

Osatutkimuksissa poliittisia ongelmanasetteluja sekä koulutuksellisia erillis-

järjestelyjä ja niiden legitimointia on analysoitu kahdesta suunnasta. Yhtäältä on 

analysoitu sitä, millaisille yksilöä koskeville premisseille yhteiskunnallinen osal-

lisuus nojaa vammais- ja koulutuspolitiikassa. Toisaalta huomio on ollut siinä, 

millaista kansalaisuutta erillisjärjestelyjen käytännöissä tuotetaan kehitys- ja vai-

keavammaisille henkilöille. 

Euroopan unionin vammais- ja koulutuspolitiikkaan keskittyvä analyysi (artik-

keli I) havainnollistaa, miten molemmat politiikat ovat siirtyneet yhä enenevissä 

määrin uusliberaaliin järkeistämiseen 2000-luvun aikana. Uusliberalistisen jär-

keistämisen myötä yhteiskunnallinen osallisuus on alkanut määrittyä politiikoissa 

ennen kaikkea yksilöllisenä ja taloudellisena kysymyksenä. Uusliberalistisessa 

politiikassa yhteiskunnan tehtävä ei olekaan taata kansalaisille yhdenvertaista lop-

putulosta, ainoastaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Täl-

laisessa politiikassa yksilöitä ohjataan kehittämään osaamistaan ja kompetenssi-

aan elinikäisinä oppijoina (ks. myös Kinnari 2020). Politiikoissa ongelmaksi esi-

tetään ne yksilöt, jotka eivät asetu itsenäisen ja omatoimisen talouden ehdoilla 

toimivan kansalaisen muottiin. Politiikoissa ratkaisuksi näiden yksilöiden muo-

dostamaan ongelmaan linjataan yksilöllistetyn tuen tarjoaminen. Tuki avaa jokai-

selle yksilölle mahdollisuuden tavoitella osallisuutta taloudelliseen ja siten myös 

yhteiskunnalliseen toimintaan (vrt. Davis 2014). 

Kansallisen koulutus- ja vammaispolitiikan analyysit (artikkelit II & III) puo-

lestaan havainnollistavat sitä tapaa, jolla kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille 

suunnattuja valmentavia koulutusjärjestelyjä legitimoidaan. Valmentavien koulu-

tusten legitimiteetti nojaa yhtäältä siihen, että koulutuksilla kyetään huomioimaan 

yksilöiden tarpeet. Tarpeisiin pyritään vastaamaan tarjoamalla erilaisia – niin kun-

toutuksellisia kuin koulutuksellisia – ratkaisuja. Toisaalta valmentavat koulutuk-

set legitimoidaan koulutuksen itseisarvolla: koulutukseen osallistuminen on itses-
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sään yhteiskunnallista osallisuutta. Vammaisille henkilöille suunnatut erillisjär-

jestelyt esitetäänkin uusliberaalissa totuuden valtajärjestelmässä luonnollisina, 

välttämättöminä ja yhteiskunnallista osallisuutta tukevina käytäntöinä. 

Ammatillisen erityisoppilaitoksen arjen analyysi (artikkeli IV) tekee näky-

väksi sen, miten ja mihin TELMA-koulutusohjelman opiskelijoita valmennetaan. 

TELMA-koulutuksen arjessa työhön kiinnittyvät opintojaksot keskittyvät pitkälti 

erilaisiin avustaviin ja työkeskuksessa tapahtuviin työtehtäviin valmentamiseen. 

Vastaavasti itsenäiseen elämään valmentaminen keskittyy pääasiassa siihen, että 

opiskelijat kykenevät toimimaan mahdollisimman omatoimisesti laitosmaisessa 

ympäristössä. Ammatillisen erityisoppilaitoksen arjen käytäntöjen analyysin lop-

putulema onkin se, että TELMA-koulutusohjelma ohjaa opiskelijoitaan yhteis-

kunnan marginaaliin. Täten koulutuksen käytännöt osaltaan luonnollistavat kehi-

tys- ja vaikeavammaisten henkilöiden yhteiskunnan marginaaliin sijoittuvaa kan-

salaisasemaa. TELMAn opiskelijat suhtautuvat kuitenkin kriittisesti koulutuksen 

tarjoamiin tulevaisuuden näkymiin. He pikemminkin hahmottavat tulevaisuuttaan 

yleisten vammaispoliittisten tavoitteiden mukaisesti palkkatyössä omatoimisina 

kansalaisina. Koulutuksen käytäntöjen ja opiskelijoiden tulevaisuuden suunnitel-

mien välinen kuilu tekee näkyväksi ristiriidan, joka sisältyy vammais- ja koulu-

tuspolitiikkaan sekä ammatillisen eritysoppilaitoksen käytäntöihin. Vammaispo-

litiikan tavoittelema työmarkkinakansalaisuus (ks. Brunila ym. 2013) rajaa lähtö-

kohtaisesti TELMA-koulutuksen opiskelijat ulkopuolelleen. Opiskelijat kuitenkin 

muokkaavat subjektiviteettiaan työmarkkinakansalaisuuden ihanteiden mukai-

sesti. 

TELMA-koulutusohjelma hallinnan teknologiana toimiikin yhtäältä siten, että 

koulutusohjelmassa mahdollistetaan kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 

toisen asteen koulutukseen osallistuminen. Toisaalta koulutusohjelma pyrkii oh-

jaamaan opiskelijoita elämään palvelujärjestelmässä. Keskeinen tekniikka opis-

kelijoiden ohjaamisessa on tuen tarve. Tuen tarpeella pyritään huomioimaan, tun-

nistamaan ja tukemaan kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden yksilöllisiä tar-

peita. Tarpeiden tunnistamisen kautta puolestaan pyritään ”löytämään” tapoja, 

joilla kehitys- ja vaikeavammaiset henkilöt voivat koulutuksen jälkeen osallistua 

yhteiskunnalliseen toimintaan. Väitänkin, että yksilökeskeinen uusliberaali poli-

tiikka yhdessä ammatillisen koulutuksen käytäntöjen kanssa on muuttanut sitä ta-

paa, jolla kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden kansalaisasemaa ansaitsevina 

autettavina hallitaan. 
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6.2 Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden ammatillisen 
koulutuksen ja sosiaalipalveluiden välisen suhteen epäpoli-
tisoituminen 

Nykyinen kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden kansalaisaseman hallinta an-

saitsevina autettavina on osaltaan vaatinut koulutuksellisten järjestelyiden ja sosi-

aalipalvelujärjestelmän välisen suhteen epäpolitisoitumista. Epäpolitisoitumisella 

tarkoitan sellaista prosessia, jossa ilmiöiden uudelleen tulkinta esimerkiksi peda-

gogiseksi tai eettiseksi kysymykseksi kääntää huomion pois niiden poliittisista 

ulottuvuuksista (ks. Meskus 2009, 150–151). Tutkimuksessani epäpolitisoitumi-

sen kysymys on koskenut sitä, miten sosiaalipalveluihin valmentava koulutus on 

muodostunut itsestään selväksi keinoksi toteuttaa yhteiskunnalliseen osallisuu-

teen tähtäävää politiikkaa. Epäpolitisoituminen onkin ymmärrettävissä suhteessa 

niihin historiallisiin kamppailuihin, joissa nykyiset koulutukselliset käytännöt 

sekä vammais- ja koulutuspoliittiset ongelmanasettelut ovat jäsentyneet. 

Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksen järjestämisvastuun 

siirtyminen opetustoimeen 1990-luvulla jäsensi uudelleen kehitysvammahuoltoa. 

Ennen 1990-lukua kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden peruskoulutuksen 

järjestämisestä vastasi vielä osittain sosiaalitoimi (ks. alaluku 3.2). Vaikeimmin 

kehitysvammaisten henkilöiden oppivelvollisuuskoulun järjestämisvastuun siirtä-

minen sosiaalitoimesta opetustoimeen katkaisi koulutuksen ja kehitysvamma-

huollon välisen suoran yhteyden. Koulutuksen järjestämisvastuun siirtyminen 

opetustoimeen jäsensikin omalta osaltaan uudelleen kehitys- ja vaikeavammaisten 

henkilöiden koulutuksen tavoitteita. Hallinnollisten muutosten myötä koulutuk-

selliset erillisjärjestelyt ja -tavoitteet alettiin nimittäin suhteuttaa yleisiin koulu-

tuksellisiin tavoitteisiin. 

Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksen erottaminen kehitys-

vammahuollosta perustuu 1970-luvun lopulla alkaneeseen ja 1990-luvulla kulmi-

noituneeseen integraatioon tähtäävään vammaispolitiikkaan. Integraatiopolitiikan 

myötä kehitysvammapalvelut määriteltiin erityispalveluiksi. Kehitysvamma-

huolto erityishuoltona erosi aikaisemmasta vajaamielislain mukaisesta laitoshuol-

losta. Toissijaisena sosiaalipalveluna kehitysvammahuollon palveluita käytetään 

vasta silloin, kun ”yleisten sosiaalipalveluiden” nojalla ei voida tarjota kehitys-

vammaisille henkilöille heidän tarvitsemiaan palveluita. Kehitysvammaisten hen-

kilöiden työ- ja päivätoimintaa sekä asumispalveluita onkin kehitetty ja uudistettu 

1970-luvulta lähtien sosiaalipalveluihin kuuluvana erityishuoltona (ks. L 

519/1977a). Erityishuollon toissijaistamisen myötä kehitysvammahuollon käytän-

nöt ovat oikeuttaneet olemassaolonsa välttämättöminä keinoina turvata osalle ke-

hitysvammaisista henkilöistä heidän tarvitsemansa palvelut. 

Koulutuksellisten mahdollisuuksien laajennuttua toiselle asteelle ammatilliset 

erityisoppilaitokset ovat pääasiallisia kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden 
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koulutuksen järjestäjiä. Erityisoppilaitosten tehtäviksi on myös määritelty amma-

tillisen erityisopetuksen kehittäminen ja ammatillisen erityisopetuksen osaamis-

keskuksina toimiminen. Koulutukselliset ja erityisopetuksen kehittämistehtävät 

ovatkin osaltaan etäännyttäneet ammatilliset erityisoppilaitokset sosiaalihuollolli-

sista kysymyksistä.  Etääntyminen on osaltaan myös häivyttänyt erityisoppilaitos-

ten taustoja, jotka ovat kehitysvammahuollossa sekä eri vammaryhmiin kuuluvien 

henkilöiden kuntoutuksessa ja uudelleen koulutuksessa (OKM 2019; ks. myös 

Hakala ym. 2013). 

Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksen erottaminen sosiaali-

palveluista onkin muuttanut hallintaa. Oleellinen hallinnan muutos on siinä ta-

vassa, jolla kehitys- ja vaikeavammaisia henkilöitä pyritään ohjaamaan koulutuk-

sesta sosiaalipalveluihin. Osatutkimukset analysoivat tätä muutosta osana yksilö-

keskeisen uusliberalistisen järkeistämisen voimistumista vammais- ja koulutuspo-

litiikassa. 

TELMAn ja sen käytäntöjen analyysi tekevät näkyväksi hallinnan tavan muu-

tosta ammatillisen koulutuksen käytäntöjen ja sosiaalipalveluiden välisessä suh-

teessa. TELMAssa opiskelijoille asetetaan yksilöllisiä koulutuksellisia tavoitteita, 

jotka pitävät sisällään niin asumisen kuin työllistymisen. Tavoitteiden määritte-

lyyn vaikuttaa kuitenkin paljolti se, millaisia työ- ja asumispalveluita opiskeli-

joilla on kotikunnissaan saatavilla. Valmentaminen ja ohjaaminen asumis- ja työ-

palveluihin tai jossain tapauksissa jatkokoulutukseen käsitteellistetään TEL-

MAssa kuitenkin koulutukselliseksi ja pedagogiseksi kysymykseksi. Koulutuksen 

tavoitteiden pedagogisoiminen puolestaan epäpolitisoi ammatillisen koulutuksen 

ja vammaispalveluiden välistä yhteyttä. Tällöin on ongelmatonta, että TELMAn 

työhön valmennus tarkoittaa pitkälti työtoimintaan valmentamista ja itsenäiseen 

elämään valmentaminen on valmentamista laitosmaiseen elämään asumispalve-

luissa. Ammatillisen koulutuksen ja sosiaalipalveluiden välisen suhteen epäpoli-

tisoituminen osaltaan myös ylläpitää ja luonnollistaa kehitys- ja vaikeavammais-

ten henkilöiden marginaalista yhteiskunnallista asemaa. Tällöin ryhmän margi-

naalinen asema nähdään johtuvan heidän ”yksilöllisistä ominaisuuksistaan ja tar-

peistaan”, eikä esimerkiksi taloudellisista ja yhteiskunnallisista valtarakenteista 

(vrt. Mitchell & Snyder 2015, 181–182). 

6.3 Yksilöllistettyjen käytäntöjen paradoksaalisuus 

Kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille yksilöllistynyt politiikka ja siihen kiin-

nittyvät hallintakäytännöt ovat paradoksaalisia. Uusliberalistisen järkeistämisen 

valtavirtaistuttua yksilöllistäminen on alkanut tarkoittaa yksilön vastuun korosta-

mista omasta taloudellisesta asemastaan ja siihen liittyvistä valinnoista. Vammais-

palveluiden ja erityisopetuksen yksilöllistäminen koskeekin oleellisilta osin elä-

mänhallintaa. Kehitys- ja vaikeavammaiset henkilöt asetetaan ristivetoon yksilöl-
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listetyissä käytännöissä: heidän tulee pyrkiä toimimaan itsenäisesti ja omatoimi-

sesti samalla kun heille kartoitetaan ja tarjotaan palveluita ”heidän tarpeidensa” 

perusteella. Täten vammais- ja koulutuspolitiikan paradoksaalisuus konkretisoi-

tuu ristiriitoina erityisoppilaitoksen käytännöissä. 

Ammatillisen erityisoppilaitoksen arkeen keskittyvä osatutkimus tekee näky-

väksi niitä käytäntöjä, joilla TELMAssa valmennetaan opiskelijoita ensisijaisesti 

elämään vammaispalveluissa (artikkeli IV). Hallinnan keskiössä on tällöin tasa-

painoilu vapauksien virtojen ja kontrollin välillä. Koulutuksessa pyritään yhtäältä 

muovaamaan opiskelijoista itsenäisiä ja omasta hyvinvoinnistaan vastuun kanta-

via subjekteja. Toisaalta koulutuksessa pyritään kontrolloimaan sitä, että he ym-

märtävät mahdollisuuksiensa rajat (vrt. Niemi & Kurki 2014). Kehitys- ja vaikea-

vammaisille yksilöille tarjotaankin mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä 

tiettyyn rajaan asti. Palvelujärjestelmässä nimittäin palveluiden tarvetta arvioi-

daan moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä. Tällaisen biopoliittisen käytän-

nön kautta määritetäänkin, millaisia palveluita yksilö tarvitsee, jotta hän kykenee 

osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Kehitys- ja vaikeavammaisten yksilöiden hallinnan keskeinen dilemma on se, 

miten ohjata yksilöitä palveluiden piiriin sopivissa määrin, mutta kuitenkaan hal-

litsematta liikaa. TELMA-koulutus on hallinnan teknologia, joka toteuttaa täl-

laista sopivan hallinnan ja ohjauksen funktiota. Koulutuksessa opiskelijoita pyri-

tään koulimaan siten, että he sisäistävät, millaista oman elämänsä hallintaa heiltä 

odotetaan. Odotus on, että kehitys- ja vaikeavammaiset ensinnäkin osaavat suh-

teuttaa vapautensa palvelujärjestelmän raameihin ja ymmärtävät rajalliset mah-

dollisuutensa. Ryhmään kuuluvien henkilöiden tuleekin sisäistää kansalaisase-

mansa ansaitsevina autettavina. Tällöin lähtökohta on, etteivät he voi juurikaan 

vaikuttaa omaan taloudelliseen asemaansa. Heidän tulee kuitenkin sopeutua ja toi-

mia mahdollisimman itsenäisesti palvelujärjestelmässä. Taloudellinen asema on 

puolestaan riippuvainen siitä, mikä nähdään milloinkin olevan riittävää tälle ryh-

mälle (ks. STM 2010a, 110). 

TELMA-opiskelijat eivät lähtökohtaisesti sisäistä koulutusohjelman heille tar-

joamaa yhteiskunnallista asemaa; sen sijaan he muovaavat itseään omatoimisina 

työmarkkinakansalaisina. Tämä ristiriita kuvastaa osaltaan vammais- ja koulutus-

politiikan paradoksaalisuutta. Siinä missä yleinen vammais- ja koulutuspolitiikka 

korostaa yksilöiden vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja toimentulostaan, kehi-

tys- ja vaikeavammaisille henkilöille politiikan itsenäistymistavoitteet ovat (mää-

ritelmällisestikin) mahdottomia (artikkeli II). Tätä paradoksaalisuutta havainnol-

listaa kaksoissidos, joka on Fiona Kumari Campbellin (2009, 12) mukaan sisään-

rakennettu uusliberalistiseen ja ableistiseen inkluusiopolitiikkaan: samalla kun 

politiikassa korostetaan kaikkien huomioimista ja mukaanottamista, ableismi 

asettaa normeja oikeanlaiselle ja toivotulle osallisuudelle. Normeista poikkeami-

nen on puolestaan pääasiallisesti negatiivista ja ei-toivottavaa. Onkin loogista, että 
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TELMAn opiskelijat muovaavat minäänsä vallitsevan työmarkkinakansalaisuu-

den ideaalin mukaisesti – eivätkä kansalaisina, joiden toimeentulo muodostuu 

pääasiassa sosiaalietuuksista. 

TELMAn käytäntöjen ja tavoitteiden asettuminen ristiriitaan opiskelijoiden tu-

levaisuuden toiveiden kanssa vaikuttaa myös koulutuksen käytäntöjen hallintata-

poihin. Koulutusohjelma ohjaa opiskelijoita heidän elämänkäsikirjoituksensa mu-

kaiseen kansalaisasemaan, joka sijoittuu erittäin tuettuun palvelujärjestelmään. 

Tämä asettaa koulutusohjelman opetushenkilökunnan asemaan, jossa heidän teh-

täväkseen muodostuu opiskelijoiden tulevaisuuden toiveiden ja realiteettien vä-

lillä luoviminen. Tätä problematiikkaa havainnollistaa alla oleva katkelma 

TELMA-koulutuksen opettajan haastattelusta. Hän pohtii omaa rooliaan opiskeli-

joiden työllistymistavoitteiden ohjaamisessa TELMA-koulutukselle asetettujen 

tavoitteiden mukaisille urille. 

 

Niin, siis pyritään kuuntelemaan niihin rajoihin asti kun se on realis-

tista, mutta en mä esimerkiks Pekkaa, tai no joo, Simo on oikein hyvä 

esimerkki siitä että, kun hän sanoo että hänen unelma-ammatti et hänestä 

tulee palomies, hänhän saa siitä sanoo ja kaikille kertoo siitä, mutta mekin 

tiietään ettei hänestä tuu koskaan palomiestä. Mutta mä en kehtaa sitä sa-

noo ääneen hänelle että, kuule ei susta koskaan palomiestä tuu. Vaan mä 

voin sanoo että kuule sä voit tällaseen vapaaehtoispalokuntaan liittyä ja 

sä voit siellä käydä sitten puunaa vaikka autoo. Niin se kuitenkin on, mä 

luulen että hänen kohdallaan aika pitkälti sitä unelman täyttymistä että jos 

hän sen paloauton kanssa vaikka saa jotenkin, olla, saatsä kiinni tästä mitä 

mä yritän että, kyllähän se pitää, meidän sanoo että ei susta palomiestä 

tuu. -- Et niinku, kuitenkin pitää ne realiteetit, onhan sun pidettävä että. 

Mutta sit kuitenkin just jonkun Pekan kohdalla. Että varmasti hän siellä 

kotityö- ja puhdistuspalvelualalla saa tehä niitä kokin hommia tai mitkä 

hän kokee että on kokin hommia että, pöydän kattaus ja, tämmösiä, tehdä 

ruokaa ja tällasta niin, mikä ettei sitten. (TELMA-koulutusohjelman opet-

tajan haastattelu, kevät 2016.) 

 

Koulutuksen käytäntöjä määrittääkin jatkuvasti tasapainoilu sen suhteen, miten 

opiskelijoita kyetään diskreetisti ohjaamaan sellaisiin itsereflektiivisiin suhteisiin, 

joissa he sisäistävät rajalliset mahdollisuutensa. 
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6.4 Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden kansalaisuus 
ja sitä koskevan jatkotutkimuksen suuntaviivoja 

Tutkimukseni on keskittynyt analysoimaan kehitys- ja vaikeavammaisten henki-

löiden hallintaa ja kansalaisuutta. Kriittisen vammaistutkimuksen traditiota ja hal-

linnan analytiikkaa hyödyntäen olen argumentoinut, että kehitys- ja vaikeavam-

maisten henkilöiden hallinta on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. 

Hallinnan muutosten myötä kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuk-

selliset mahdollisuudet ovat laajentuneet. Tutkimukseni lähtökohta on kuitenkin 

ollut tarkastella kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutusta suhteessa 

laajempiin vammais- ja sosiaalipoliittisiin linjauksiin ja käytäntöihin. Näkökul-

mastani kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden elämän hallinta näyttää siltä, 

että elämää edelleen käsikirjoitetaan pitkälti palvelujärjestämän ehdoilla.  

Kansalaisuuden suhteen vammais- ja koulutuspolitiikan välinen dynamiikka 

sekä ammatillisen koulutuksen käytännöt ovat paradoksaalisia. Politiikat perustu-

vat omatoimisuutta ja taloudellista itsenäisyyttä ylistävälle kansalaisuuden ideaa-

lille. Tällaiselle kansalaisuuden ideaalille perustuva politiikka sulkee kehitys- ja 

vaikeavammaiset henkilöt ulkopuolelleen siitä huolimatta, että politiikan tavoit-

teena on edistää kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden yhteiskunnallista osal-

lisuutta. Lauren Berlantia (2011) lainaten voikin sanoa, että vammais- ja koulu-

tuspolitiikat sekä ammatillisen koulutuksen käytännöt sisältävät julmaa optimis-

mia (cruel optimism): Politiikkojen optimistiset tavoitteet yhteiskunnallisesta 

osallisuudesta ovat siksi julmia kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille, että hei-

dän on pääosin mahdotonta saavuttaa näitä tavoitteita. Poliittiset linjaukset voivat 

myös olla kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden elämänlaatua heikentäviä. 

Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden kansalaisasema yhteiskunnan mar-

ginaalissa niin kutsuttuina ansaitsevina autettavina osaltaan myös haastaa vam-

mais- ja koulutuspolitiikan premissejä. Vammais- ja myös koulutuspolitiikan ta-

voitteista voikin esittää normatiivisen kysymyksen, joka kiteytyy kehitys- ja vai-

keavammaisten henkilöiden näkökulmaan: missä määrin nykyiset poliittiset lin-

jaukset voivat edistää yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen tähtääviä ta-

voitteitaan? Nykyisten kehitys- ja vaikeavammaisille henkilöille suunnattujen 

koulutus- ja työ(toiminta)järjestelyiden on nimittäin hankala nähdä edesauttavan 

ryhmän taloudellisen ja sitä kautta yhteiskunnallisen aseman parantumista. 

Toisaalta kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden ammatillinen koulutus ja 

myös palvelujärjestelmä ovat turvaverkko, jolla taataan ryhmälle yhteiskunnal-

lista osallisuutta. Tästä näkökulmasta tarkasteltaessa sekä koulutus että palvelu-

järjestelmä myös haastavat vallitsevaa työmarkkinakelpoisuuden ja kansalaisuu-

den välistä kytköstä: Koulutuksen tavoite ei ensi sijassa ole edistää kehitys- ja 

vaikeavammaisten henkilöiden työmarkkina-asemaa. Sen sijaan koulutuksessa 

opiskelijoita pyritään ohjaamaan heille sopivien ja tarjolla olevien työ- ja asumis-

palveluiden pariin. 
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On kuitenkin ongelmallista lukea yltiöoptimistisesti ammatillista koulutusta ja 

palvelujärjestelmää sekä niiden välistä yhteyttä yksinomaan turvaverkkona, joka 

takaa hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden. Vammaispalveluille ja -

tuille ei nimittäin ole universaalia vakiota, vaan ne ovat jatkuvien poliittisten 

kamppailujen kohde. Esimerkiksi Suomessa on kansainvälisiä trendejä seuraten 

lähinnä leikattu perusturvaa viimeisten vuosien aikana (ks. esim. Honkanen 2020; 

Macdonald & Morgan 2021). Laitosmaiseen asuinympäristöön valmentaminen 

puolestaan on kyseenalaista sekä kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hy-

vinvoinnin että vammaispolitiikan näkökulmasta. Asumispalveluissa on viime 

vuosina havaittu laiminlyöntejä ja puutteita, jotka ovat suoraan vaikuttaneet kehi-

tys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hyvinvointiin. Muun muassa Yleisradio uu-

tisoi vuonna 2021 sellaisista kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen 

käytännöistä, jotka ovat sisältäneet väkivaltaa asukkaita kohtaan (Mäntymaa 

2021). Väkivaltaiset käytännöt ja hoidolliset laiminlyönnit kehitysvammaisille 

henkilöille sunnatuissa palveluissa ovat myös kansainvälinen ilmiö: muun muassa 

Englannissa asumispalveluissa on raportoitu kuolemantapauksia (Ryan 2017). 

Sen lisäksi, että nykyiset asuinpalvelut voivat olla vaarallisia asukkailleen, on lai-

tosten ja laitosmaisen asumisen lakkauttaminen vuoteen 2020 mennessä ollut kan-

sallisessa vammaispolitiikassa periaatepäätös. 

Tutkimuksessani olen alleviivannut, ettei kehitys- ja vaikeavammaisten henki-

löiden koulutusta tule tarkastella yksinomaan koulutuksellisena kysymyksenä. 

Sen sijaan koulutusta analysoitaessa tulee huomioida myös vammais- ja sosiaali-

politiikat sekä kansalaisuuden ja osallisuuden normit ja ideaalit (vrt. Goodley 

2014). Monitasoisen analyysin perusteella voikin todeta, että on olemassa ris-

kinsä, jos vammais- ja koulutuspolitiikan sekä ammatillisen erityisopetuksen ja 

vammaispalveluiden välistä dynamiikkaa ei huomioida. 

Välinpitämätön suhtautuminen näille dynamiikoille voi ensinnäkin edistää en-

tisestään kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutuksen ja palveluiden 

välisen suhteen epäpolitisoitumista. Esimerkiksi koulutuksen käytäntöjä koskevat 

kysymykset voivat kaventua tarkoittamaan ainoastaan pedagogisia ja didaktisia 

kysymyksiä. Tällöin koulutus osaltaan luonnollistaa ja marginalisoi kehitys- ja 

vaikeavammaisten henkilöiden yhteiskunnallista asemaa. Lisäksi välinpitämättö-

myys vammais- ja koulutuspolitiikan välisestä dynamiikasta häivyttää ne histori-

alliset kamppailut, joissa nykyiset kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden kou-

lutuksen ja palvelujärjestelmän käytännöt ovat mahdollistuneet. Tällöin nykyiset 

käytännöt alkavat näyttää välttämättömiltä ja loogisilta kokonaisuuksilta eikä 

kontingenteilta ja singulaareilta valtasuhteiden sommitelmilta. 

Kontingenssin ja singulaarisuuden tunnistaminen voisikin olla mahdollisuus, 

jonka avulla valtasuhteita voisi muuttaa toisenlaisiksi, pois julmasta optimistisuu-

desta. Muutos valtasuhteissa voisi olla mahdollinen, jos eri politiikkojen sekä pal-
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veluiden väliseen dynamiikkaan alettaisiin kiinnittää enemmän huomiota. Koulu-

tuspolitiikalle ja koulutuksen käytännöille tämä tarkoittaisi ennen kaikkea koulu-

tuksen vammaispoliittisten ulottuvuuksien huomioimista (vrt. Mietola 2016). 

Koulutuksen käytännöt ja tavoitteet eivät kuitenkaan muodostu tyhjiössä. Vas-

taavasti vammaispolitiikassa tulisi pyrkiä tunnistamaan ne tilanteet, joissa yhteis-

kunnalliseen eriarvoisuuteen kiinnittyviä ongelmia koulutuksellistetaan. David F. 

Labaree (2008) nimittäin huomauttaa, että koulutuksella yksin pystytään hyvin 

harvoin samaan muutos niihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, joita sillä pyritään 

muuttamaan. Koulutusmahdollisuuksien lisääminen ja koulutukseen panostami-

nen ei esimerkiksi ole juurikaan parantanut kehitys- ja vaikeavammaisten henki-

löiden sosioekonomista asemaa. Sen sijaan koulutusmahdollisuuksien lisääminen 

on pikemminkin luonnollistanut kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden ase-

maa yhteiskunnan marginaalissa. 

Toisaalta valtasuhteiden kontingenssin ja singulaarisuuden tunnistaminen avaa 

myös tutkimuksen näkökulmasta uusia polkuja. Tässä tutkimuksessa olen keskit-

tynyt analysoimaan kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallintaa ja kansa-

laisuutta lähinnä vammaisuuteen ja ei-vammaisuuteen kiinnittyvien kysymysten 

kautta. Tällaisen analyysin ulkopuolelle jäävät yhteiskunnallisten erontekojen in-

tersektioihin kiinnittyvät kysymykset. Toisin sanoen tässä tutkimuksessa ei ole 

juurikaan analysoitu sitä, miten esimerkiksi sukupuoli, vammaisuus ja yhteiskun-

taluokka kietoutuvat toisiinsa hallinnan käytännöissä. Tulevaisuudessa intersek-

tionaalisuuden analyysille on tarvetta jo siksi, että vammaispalvelujärjestelmän ja 

koulutuksen käytännöt ovat muutoksessa. 

Vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistuksen on tämänhetkisen arvion 

mukaan tarkoitus astua voimaan vuonna 2023 (STM 2021b). Kokonaisuudistus 

siirtää kehitysvammapalvelut ja vammaispalvelut saman lainsäädännön alaisuu-

teen. Lisäksi vammaispalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt sosiaali- ja ter-

veydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen myötä kunnilta hyvinvointialueille. 

Vuonna 2021 voimaan astunut oppivelvollisuuden laajentuminen puolestaan vai-

kuttaa kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden koulutusmahdollisuuksiin toi-

sella asteella. Nykyisten linjausten mukaan oppivelvollisuutta voi ammatillisen 

koulutuksen ja TELMA-koulutuksen lisäksi suorittaa kansanopistojen oppivelvol-

lisille suunnatussa koulutuksessa sekä tutkintoon valmentavassa koulutuksessa 

(TUVA) (OPH 2021). Jatkossa tulisikin tutkia intersektionaalisuus huomioiden 

muun muassa sitä, miten kehitys- ja vaikeavammaisiin henkilöihin kohdistetut 

hallintakäytännöt jäsentyvät koulutuksen ja palvelujärjestelmän uudistuksissa.
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Liite 3. Haastattelurunko: asiantuntijahaastat-
telut 

Haastattelun teeman ja haastattelurunko koskien VALMA -uudistusta 

 

Taustatietoja 

- Työnkuva ja positio organisaatiossa 

- Mahdollinen työnkuva VALMA -uudistuksessa 

 

Teema 1: Koulutuksen tausta ja nykyinen rakenne 

Tässä teemassa tarkoituksena on kartoittaa koulutuksien rakentumista nykyisen kaltaisiksi. Kysymykset tämän 

teeman alla keskittyvät mm. valmentavien koulutuksien historialliseen taustaan ja tehtävään suomalaisessa kou-

lutusjärjestelmässä. 

 

Historia 

Tässä teemassa keskustellaan valmentavien koulutusten historiallisesta rakentumisesta ja niiden muotoutumi-

sesta nykyisen kaltaiseksi. 

- Millaisiin tarpeisiin näet valmentavien koulutuksien syntyneen sekä millaisia koulutuspoliittisia pyrkimyksiä 

palveli? Mitä ryhmiä/ opiskelijoita varten valmentavat koulutukset on muodostettu? Miten näet niiden eroavan 

toisistaan? 

Nykyisyys 

- Miten näet nykyisten valmentavien koulutuksien suhteessa niiden historialliseen taustaan? Näetkö valmenta-

vien koulutuksien tavoitteiden olevan edelleen samat kuin silloin kun ne muodostuivat osaksi suomalaista kou-

lutusjärjestelmää? 

- Kenelle/ mille ryhmille näet valmentavien koulutusohjelmien olevan ensisijaisesti suunnattu ja mitä varten? 

Näetkö muutosta koulutusohjelmien opiskelijoissa? Esim. onko nykyään enemmän tai vähemmän opiskelijoita 

ko. ohjelmissa. 

 

Teema 2: Uudistuksen tavoitteet 

Tässä teemassa keskitytään VALMA ja TELMA uudistuksiin ja niiden tavoitteisiin. Kysymykset teeman alla 

keskittyvät mm. siihen, miten uudistuksen myötä koulutuksien rakenteet tulevat muuttumaan, miten koulutus-

ohjelmien sisällöt määrittyvät sekä mitä uudistuksella tavoitellaan. 

 

- Millaisia ongelmia tai puutteita näet aikaisemmissa valmentavissa koulutuksissa olleen? Onko sinulla esim. 

tietoa siitä, miten puutteita on havaittu ja mahdollisesti kerätty tietoa näistä puutteista Mitä näet, että uudistuk-

sella tavoitellaan? 

- Miten näet valmentavat koulutukset ja niiden rakenteet eroavat nykyisestä mallista uudistuksen myötä? Esim. 

miten näet muutoksen vaikuttavan koulutukseen ja sen sisältöön. 
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- Millaisia velvoitteita näet uudistuksen tuottavan koulutuksen järjestäjälle? Esim. miten näet muutoksen opin-

toviikoista osaamispisteisiin vaikuttaa koulutuksen järjestämiseen 

- Miten koulutusohjelmien sisällöt määrittyvät uudistuksen jälkeen? Miten uudistuksen esim. vaikuttavan kou-

lutuksen sisältöihin, ja oppilaitosten rooliin määrittää koulutusten sisältöjä? 

- Millaisia eroja näet uudistuksen mahdollistavan koulutuksen järjestäjän ja kohderyhmän mukaan. (Esim. mah-

dolliset paikalliset erot, järjestetäänkö vammaisille opiskelijoille suunnattu koulutus lähikouluperiaatteella vai 

muulla perusteella.)  

 

Teema 3: Koulutukseen valikoituminen 

Tässä teemassa on tarkoituksena kartoittaa koulutukseen valikoitumisen perusteita. Kysymykset teeman alla kes-

kittyvät mm. seuraavien kysymyksien ympärille: 

 

- Miten näet uudistuksen mahdollisesti vaikuttavan (tai muuttavan) opiskelijoiden valikoitumistakoulutukseen. 

- Miten opiskelijat valitaan koulutukseen? esim. Tuen tarve, diagnoosi, kuntoutuksen rooli osanakoulutusta 

- Miten opiskelijat valitaan tiettyyn koulutusohjelmaan? Miten rajanveto ammattiin valmentavan jaTELMAN 

välillä tehdään ja millä perusteilla? 

- Mikä on oppilaitosten rooli opiskelijoiden valinnassa? muuttuuko se muutoksen myötä? 

- Millä perusteilla koulutusta järjestetään? (esim. soveltavuus, hyöty, lähikoulu) 

- Miten erityisopetus järjestetään jatkossa? Miten VALMA:n sisällä erityisopiskelijan statuksella olevien opis-

kelijoiden rahoitus ja tuki järjestetään? 

- Millaiset mahdollisuudet näet esim. TELMA:ssa opiskelevalla on siirtyä ammatilliseen koulutukseen valmen-

tavaan koulutukseen tai toisinpäin? Mikä taho tekee päätöksen ja millä kriteereillä? 

 

Teema 4: Koulutuksen tavoitteet uudistuksen jälkeen ja niiden suhteutuminen koulutus- ja vammaispo-

liittisiin linjauksiin 

Tässä teemassa keskitytään koulutuksen suhteutumiseen muihin koulutus- ja vammaispoliittisiin linjauksiin. Ky-

symykset keskittävät mm siihen, miten koulutuksien uudistamisen nähdään lisäävän työllistämistä ja yhteiskun-

nallista osallistumista, joka on esim. nykyisen vammaispolitiikan keskeinen tavoite, sekä miten koulutukset suh-

teutuvat vallitsevaan inkluusiota painottavaan koulutuspolitiikkaan? 

 

- Miten näet uudistuksen suhteutuvan ammatillisen koulutuksen yleisiin uudistuksiin, kuten tutkintorakenteiden 

muutokseen, tutkinnon laajuuden määrittelemiseen. 

- Miten näet esimerkiksi nuorisotakuun/ keskustelun syrjäytymisestä ja työllistymisestä suhteutuvan 

uudistukseen? 

-------- 

- Suomen vammaispoliittinen ohjelma ja kansainväliset sopimukset edellyttävät vammaisten henkilöiden työlli-

syyden ja yhteiskunnallisen osallistumien lisäämistä. Miten näet uudistuksen edistävät näitä edellä mainittuja 

tavoitteita? 

 

- Miten näet valmentavien koulutuksien suhteutuvat vallitsevaan inkluusiota painottavaan koulutuspolitiikkaan? 

Esim. opetuksen järjestäminen kaikille samassa oppilaitoksessa sekä TELMA.  
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Liite 4. Tutkimuslupa: ammatillinen erityisop-
pilaitos 

Tutkimuslupahakemus 

 

Haen [oppilaitoksen nimi poistettu] tutkimuslupaa tuottaa aineistoa oppilaitoksissanne väitöskirjatutkimustani 

”Kansalaisuus ja sen ideaalit ammatillisessa erityisopetuksessa” varten. Väitöskirjatutkimus tehdään Helsingin 

yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella, SEDUCE -tohtoriohjelmassa. Tutkimuksessa tutkitaan vaikeasti 

vammaisten opiskelijoiden toisen asteen ammatillista koulutusta ja sen yhteydessä järjestettävää valmentavaa 

koulutusta.  Osa tutkimuksen aineistosta tuotetaan havainnoimalla vaikeasti vammaisille opiskelijoille suunnatun 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen arkea lukuvuonna 2015–2016. Oppilaitoksen arjen ha-

vainnoinnin pyrin toteuttamaan syyslukukaudella 2015. Havainnoinnissa keskityn tarkastelemaan oppilaitoksen 

arkea ja sen käytänteitä. Tänä aikana haastattelen myös oppilaita ja heidän lähiomaisiaan sekä oppilaitoksen 

henkilökuntaa. 

Tutkimukseen haastateltavat oppilaat ja heidän omaisensa rekrytoidaan oppilaitoksen kautta. Oppilaiden 

suostumuksen tutkimukseen haastateltavaksi antaa sekä oppilas että heidän lähiomaisensa. Heidän kanssaan teh-

dään kirjallinen sopimus, jossa määritellään haastattelujen käyttöehdot. Oppilaitoksen henkilökuntaa haastatel-

taessa tehdään haastateltavien kanssa erillinen sopimus, jossa määritellään haastattelujen käyttöehdot. Yhtey-

denotto oppilaiden lähiomaisiin tapahtuu oppilaitoksen kautta, siten että heidän yhteystietojaan ei luovuteta tut-

kijalle ennen kuin tähän on heiltä saatu suostumus. Havainnoinnin toteuttamisesta neuvotellaan oppilaitoksen 

työntekijöiden kanssa, ja heiltä pyydetään suullinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimus on käy-

nyt läpi Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin (ks. liite 4). 

[oppilaitoksen nimi] tuotettava aineisto anonymisoidaan siten, että tämä ei ole yhdistettävissä tutkimukseen 

osallistuviin henkilöihin tai organisaatioon. Tämän lisäksi noudatetaan aineistonhallintasuunnitelmaa (ks. liite 

3) sekä tietolainsäädäntöä.  

 

Hakemuksen liitteet: 1) tutkimussuunnitelma, 2) tutkimussuunnitelman suomenkielinen tiivistelmä, 3) aineis-

tonhallintasuunnitelma, 4) Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnan lausunto.  

 

Myönnän tutkimusluvan yllämainituilla ehdoilla, joihin myös allekirjoittanut tutkija sitoutuu. 

 

Päiväys: ______.______.____________ 

 

Luvan myöntäjä 

Allekirjoitus:      

Nimenselvennys:     

 

Tutkija 

Allekirjoitus:      

Nimenselvennys:     



Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallinta ja kansalaisuus vammais- ja 
koulutuspolitiikassa sekä ammatillisen erityisoppilaitoksen arjessa 

135 

Liite 5. Eettinen ennakkoarviointilausunto 
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Liite 6. Suostumuslomake opiskelijoille ja hei-
dän huoltajille 

Suostumuslomake 

 

Allekirjoittanut opiskelija saa osallistua vapaaehtoisesti Aarno Kauppilan väitöstutkimuksen “Kansalaisuuden 

rakentuminen ammatillisessa erityisopetuksessa” haastatteluihin. Haastateltavalla on oikeus keskeyttää tutki-

mukseen osallistuminen milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta. Haastateltava suostuu haastat-

teluaineiston käyttöön seuraavilla ehdoilla, joihin myös Kauppila on sitoutunut: 

 

Haastatteluja käytetään ainoastaan tutkimus- ja opetustarkoitukseen. Haastateltavan nimi ja tunnistetiedot eivät 

näy tutkimuksesta julkaistavissa kirjoituksissa eivätkä tutkijan pitämissä esitelmissä tai luennoissa. Kauppila on 

vastuussa siitä, ettei kolmannella osapuolella ole pääsyä haastateltavien tunnistetietoihin. Tutkijalla on oikeus 

käyttää haastatteluja myös muissa tutkimusprojekteissa kuin väitöstutkimuksessaan. Tutkimuksen päätyttyä tut-

kija saa arkistoida haastattelut ilman tunnistetietoja myöhempää tutkimus- ja opetuskäyttöä varten esimerkiksi 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon. 

 

 

Paikka ja aika:       

 

Opiskelija 

 

Allekirjoitus:      

 

Nimenselvennys:      

 

Huoltaja 

 

Allekirjoitus:      

 

Nimenselvennys:      

 

Yhteystiedot: 

Aarno Kauppila (KM),  

puh. xxx xxx xx xx  

sähköposti: aarno.kauppila@helsinki.fi 

Helsingin yliopisto  

PL 9 (Siltavuorenpenger 1 A) 

00014 Helsingin yliopisto 

 



Kehitys- ja vaikeavammaisten henkilöiden hallinta ja kansalaisuus vammais- ja 
koulutuspolitiikassa sekä ammatillisen erityisoppilaitoksen arjessa 

137 

Liite 7. Tiedote huoltajille 

Hyvät opiskelijoiden huoltajat, 

Teen väitöskirjatutkimusta toisen asteen ammatillisesta erityisopetuksesta. Tutkimukseni tarkoituksena on 

tuoda esiin opiskelijoiden ja henkilökunnan näkemyksiä Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulu-

tuksesta sekä siitä, miten he kokevat valmentavan koulutuksen lisäävän opiskelijoiden mahdollisuuksia osallis-

tua yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Tarkoituksenani on seurata ammatillisen erityisoppilaitoksen arkea Työhön ja itsenäiseen elämään valmenta-

vassa koulutuksessa lukuvuonna 2015–2016. Tänä aikana olen läsnä oppilaitoksen toiminnassa tehden siitä 

muistiinpanoja. Tämän lisäksi haastattelen opiskelijoita ja oppilaitoksen henkilökuntaa. Haastattelut teen oppi-

tunneilla tai oppituntien ulkopuolella silloin, kun se parhaiten sopii haastateltavalle. Haastatteluihin osallistu-

minen vie 1–2 tuntia ja se on täysin vapaaehtoista. Haastateltavilta opiskelijoilta ja heidän huoltajiltaan pyydän 

vielä erikseen kirjallisen suostumuksen, jossa kerrotaan tarkemmin haastatteluaineiston käyttötarkoitus ja -oi-

keudet. 

Haastattelujen tarkoituksena on tuoda esiin opiskelijoiden ja henkilökunnan näkemyksiä ja kokemuksia koulu-

tuksesta. Tutkimuksessa en arvioi opiskelijoiden osaamista, henkilökunnan osaamista tai opetuksen laatua. 

 

Kaikki tunnistetiedot, niin oppilaitoksien kuin tutkimukseen osallistuvien henkilöiden, tullaan muutta-

maan. 

 

Halutessanne lisätietoja voitte ottaa yhteyttä puhelimitse (040 xxx xx xx) tai sähköpostitse (aarno.kaup-

pila[a]helsinki.fi). 

 

Kaiken saamani tiedon tulen käsittelemään ehdottoman luottamuksellisesti. 

 

Haastatteluihin osallistuminen on tutkimuksen onnistumisen kannalta erinomaisen arvokasta ja toivottavasti 

mukava ja mielenkiintoinen kokemus haastateltavalle. 

Ystävällisin terveisin 

Aarno Kauppila 

KM, tohtorikoulutettava 

Käyttäytymistieteiden laitos 

PL 9 (Siltavuorenpenger 1 A) 

00014 Helsingin yliopisto 
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Liite 8. Tutkimussopimus: ammatillisen erityis-
oppilaitoksen henkilökunta 

Tutkimussopimus 

Allekirjoittanut haastateltava osallistuu Aarno Kauppilan väitöstutkimuksen “Kansalaisuuden rakentuminen 

ammatillisessa erityisopetuksessa” haastatteluihin. Haastateltava suostuu haastatteluaineiston käyttöön seuraa-

villa ehdoilla, joihin myös allekirjoittanut tutkija on sitoutunut: 

Haastatteluja käytetään ainoastaan tutkimus- ja opetustarkoitukseen. Haastateltavan nimi ja tunnistetiedot eivät 

näy tutkimuksesta julkaistavissa kirjoituksissa eivätkä tutkijan pitämissä esitelmissä tai luennoissa. Tutkija on 

vastuussa siitä, ettei kolmannella osapuolella ole pääsyä haastateltavien tunnistetietoihin. Haastatteluaineistoa 

saa käyttää myös muissa tutkimusprojekteissa. Tutkimuksen päätyttyä tutkija saa arkistoida haastattelut ilman 

tunnistetietoja myöhempää tutkimus- ja opetuskäyttöä varten esimerkiksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkis-

toon. 

 

Paikka ja aika:      

  

Haastateltava 

Allekirjoitus:      

Nimenselvennys:     

  

Tutkija 

Allekirjoitus:      

Nimenselvennys:     

  

 

 

 

 

Yhteystiedot: 

Aarno Kauppila (KM),  

puh. xxx xxx xx xx 

sähköposti: aarno.kauppila[a]helsinki.fi 

Helsingin yliopisto  

PL 9 (Siltavuorenpenger 1 A) 

00014 Helsingin yliopisto 


