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1 JOHDANTO 
 

 

Vaikka yhdenvertaisuuden tuottaminen on ollut yksi hyvinvointivaltion perimmäi-

sistä tavoitteista, on yhdenvertaisuuden käsite jäänyt varsin epämääräiseksi ja 

hahmottomaksi (Esping-Andersen, 1990). Yhdenvertaisuus onkin moniulottei-

nen käsite, jonka voidaan kuvailla liittyvän niin osallisuuteen ja vuorovaikutuk-

seen kuin rakennettuun ympäristöön ja palveluihin (Ekholm & Tuokkola, 2018). 

Yksinkertaisimmillaan yhdenvertaisuus tarkoittaa sekä kaikkien ihmisten sa-

manarvoisuutta että jokaisen oikeutta syrjimättömyyteen minkään henkilöön liit-

tyvän syyn perusteella (Rauhankasvatusinstituutti, 2016).  

Vuonna 2015 uudistunut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa oppilaitokset sitoutu-

maan suunnitelmalliseen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Vuoden 2017 alusta 

lähtien kaikki esi- ja perusopetuksen, toisen asteen sekä korkeakouluasteen op-

pilaitokset ovat olleet velvoitettuja laatimaan oppilaitoskohtaisen yhdenvertai-

suussuunnitelman, jonka tulee sisältää arvio yhdenvertaisuuden toteutumisesta 

oppilaitoksen kaikessa toiminnassa sekä tarkoituksenmukaisiksi katsotut toi-

menpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Laki velvoittaa siten koulutuksen 

järjestäjät sekä heidän ylläpitämänsä oppilaitokset arvioimaan yhdenvertaisuu-

den toteutumista kaikessa toiminnassaan sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpi-

teisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. (Yhdenvertaisuuslaki 

1325/2014.)  

Peruskoulu-uudistuksen myötä tasa-arvo nousi myös koulutuksessa julkilausu-

tuksi tavoitteeksi (Mietola, Lahelma, Lappalainen & Palmu, 2005), syrjäytymisen 

ehkäisyn muodostuessa koulun ja opettajien tehtäväksi enenevissä määrissä 

kasvatuksen ohella (Itkonen & Talib, 2013). Tasa-arvon käsite näyttäytyy koulu-

tuspoliittisessa puheessa varsin vaikeasti hahmotettavana, kilpailukyvyn kehittä-

misen haastaessa tasa-arvon tavoittelun koulutuspolitiikan keskeisenä tavoit-

teena (Varjo, 2007; Kalalahti & Varjo 2012). Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön 

lähtökohtana tuleekin olla kunkin oppilaitoksen toimintakulttuurin tiedostamisen 

lisäksi oppilaitoksen toimintaa määrittävien tapojen, sääntöjen ja ohjeiden nor-
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mikriittinen tarkastelu mahdollisten syrjivien rakenteiden tunnistamiseksi pyrki-

myksessä niiden muuttamiseen. Huolimatta oppilaitosten lakiin perustuvasta 

velvollisuudesta toimia syrjinnän vastaisesti osoittavat useat tutkimukset oppilai-

toksissa tapahtuvan ominaisuuksiin tai sukupuoleen liittyvää syrjintää, syrjin-

nälle alttiita ollen erityisesti henkilöt, joita määrittävät negatiiviset stereotypiat tai 

joihin kohdistuu yhteiskunnassa rakenteellista syrjintää. (Honkala ym., 2019.)  

Tässä pro gradu -työssä tarkastelen yhdenvertaisuussuunnitelmissa hahmottu-

vien diskurssien tuottamaa tietoa vammaisuudesta ja vammaiselle oppilaalle 

diskursseissa mahdollistuvia positioita (Hall, 1999). Ymmärrän yhdenvertaisuus-

suunnitelmat inklusiivisina dokumentteina, joiden syntyehtoja tyhjiön sijaan 

määrittää instituutio, koulu, jonka suojissa yhdenvertaisuussuunnitelmat ja 

niissä hahmottuvat diskurssit tuotetaan. Analyysia ja analyysin luonnetta ohjaa 

siten osaltaan kriittinen lähestymistapa koululaitoksen tuottamaan yhdenvertai-

suuteen vammaisten oppilaiden kohdalla. Koulua, koulutusta ja koulujärjestel-

mää lähestyn osana yhteiskuntaa ja valtiollista elämää irrallisten yksiköiden si-

jaan, jotka staattisina ja epäpoliittisina tiloina toteuttavat neutraalia ja epäpoliit-

tista opetusta (Varjo, 2007; Riitaoja, 2013). Analyysiprosessia värittää ja muo-

toilee mielikuva aineiston luonteesta koulutuksen arvoja ja painotuksia välittä-

vänä asiakirjana ja tekstin suhteesta laajempiin sosiaalisiin prosesseihin. Ana-

lyysi muodostuu siten tulkitsevaksi puhtaan kuvailun sijaan (Fairclough, 2003).  

Tämän tutkielman analyysimenetelmäksi valikoitui aineiston luonteen ja synty-

ehdot huomioiden diskurssianalyysi. Diskurssianalyysin avulla on mahdollista 

tutkia merkityksien sosiaalisen rakentumisen ja kielenkäytön, sosiaalisen toimin-

nan ja yhteiskunnallisen kontekstin väistämätöntä yhteen kietoutuneisuutta. Tut-

kielman taustalla on näkemys kielestä ja kielenkäytöstä sosiaalisena toimintana, 

joka järjestäytyy sosiaalisten normien mukaan ja johon on mahdollista paikan-

taa tietyt, vakiintuneet normit ja arvot sekä kulttuuriset ja poliittiset prosessit ja 

jännitteet (Pietikäinen & Mäntynen, 2020).  

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella vammaisuuden diskursseja ja koulussa 

vammaisille oppilaille tarjolla olevia positioita. Tutkielman taustalla ja lähtökoh-

tana vaikuttaa yhteiskunnallinen, vähemmistöjä koskeva keskustelu, joka vii-
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meistään 2020-luvulla on laajentunut feminismin, kolonialistisen ajattelun tie-

dostamisen ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien tunnustamisen myötä 

kuulemaan myös niiden ääniä, joita perinteisesti ei ole kuultu. Myös tässä kon-

tekstissa vammaisuus vaikuttaa usein asettuvan marginaalin marginaaliin. Tut-

kielmassani pyrin hahmottamaan kulttuurista konstruktiota ja stereotypioita, 

asenteita ja mielikuvia, jotka ylläpitävät sitkeää syrjintää, toiseutta ja ulossulke-

mista (Reinikainen, 2007). Ensimmäinen tutkimuskysymykseni keskittyy hah-

mottamaan vammaisuuden diskursseja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Asetta-

mani toinen tutkimuskysymys nostaa keskiöön diskurssin merkityksen ja tarkas-

telee diskurssissa vammaiselle oppilaalle tarjoutuvaa positiota ja toimijuutta.  
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2 YHDENVERTAISUUS 
 

Seuraavassa luvussa määrittelen yhdenvertaisuuden käsitteen. Lähtökohtani yh-

denvertaisuuden tarkastelussa on käsitteen laillinen perusta Suomen lainsäädän-

nössä sekä laista seuraavista velvoitteista yhdenvertaisuussuunnitelmien laati-

minen perusopetuksen oppilaitoksissa. Tarkastelen lisäksi aiempaa tutkimusta 

yhdenvertaisuustyöstä ja toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien toteutuksesta. 

 

2.1 Yhdenvertaisuus Suomen lainsäädännössä 

 

Yksinkertaisimmillaan yhdenvertaisuus merkitsee samanarvoisuutta riippumatta 

ihmisen sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, alkuperästä, kielestä, vammasta 

tai seksuaalisesta suuntautumisesta (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014). Suomen 

perustuslaki (1999/731) kieltää syrjinnän ja eri asemaan asettamisen ilman hy-

väksyttävää perustetta sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuk-

sen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 

perusteella.  

 

Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä säädetään perustuslain, rikoslain 

sekä yhdenvertaisuuslain lisäksi koulutusta koskevassa lainsäädännössä. Pe-

rusopetuslaki (628/1998) määrittelee tasa-arvon edistämisen ja yhdenvertaisuu-

den turvaamisen koulutuksen laissa säädetyiksi tavoitteiksi. Perusopetuslakia 

täydentää oppilas- ja opiskeluhuoltolaki, joka määrittää oppilaiden oikeuden tur-

valliseen opiskeluympäristöön ja velvoittaa kouluja suojelemaan oppilaita kiusaa-

miselta, väkivallalta ja häirinnältä (1287/2013). Edellisiä täydentää valtioneuvos-

ton asetus (1435/2001), jossa säädetään peruskoulun velvollisuus vahvistaa yh-

denvertaisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Myös pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS, 2014) huomioi koulun vel-

vollisuuden edistää lain määritelmien mukaan yhdenvertaisuutta sekä tunnistaa 

yhdenvertaisuusperiaatteen perusopetuksen kehittämisen ohjaajana. Yhdenver-

taisuuden edistämiseen monin tavoin sitoutuneessa opetussuunnitelmassa huo-

mioidaan yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen 

perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä. Perusopetuksen opetussuunni-
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telma edellyttää yhdenvertaisuuden huomioimista myös opetuksen suunnittele-

misessa, opetus- ja oppimisympäristöjen luomisessa, opetusmenetelmien valin-

nassa sekä oppimismateriaalien sekä työtapojen valinnassa (POPS, 2014). 

 

2.2 Yhdenvertaisuussuunnitelmien laillinen perusta 

 

Vuonna 2015 voimaan tullut lakimuutos velvoittaa koulutuksen järjestäjiä laati-

maan suunnitelman yhdenvertaisuuden edistämiseen tarvittavista toimenpiteistä 

(Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 6 §). Siten velvollisuus laajeni tasa-arvolain 

(1986/608) edellyttämästä toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimisvelvoit-

teesta koskemaan myös yhdenvertaisuuden edistämistä. Erotuksena tasa-arvo-

suunnitelmaan, jonka painopiste on sukupuolten tasa-arvoisessa kohtelussa 

sekä sukupuolivähemmistöjen ja sukupuoleen liittyvän moninaisuuden huomioi-

misessa, on yhdenvertaisuussuunnitelman lausuttuna tavoitteena tarkkailla kou-

lussa tapahtuvaa toimintaa kaikkia koskevan yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin velvoite koulukohtaisen yhden-

vertaisuussuunnitelman laatimiseen lisättiin vuonna 2017. Uudistettu laki velvoit-

taa opetuksen järjestäjän arvioimaan yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa 

toiminnassaan sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden to-

teutumiseksi (Yhdenvertaisuuslaki 6 § 1). Laki ei sisällä suoria säännöksiä yh-

denvertaisuuden edistämistoimien kohdentamisesta, mutta hallituksen esitys yh-

denvertaisuuslaista sisältää velvollisuuden kiinnittää huomiota kiusaamista ja 

häirintää ehkäiseviin toimiin, opetustilanteisiin liittyvään yhdenvertaisuuteen, op-

pimateriaaleihin, opintosuoritusten arviointiin sekä opettajien yhdenvertai-

suusosaamiseen (Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi, 2014).   

 

Nykyinen yhdenvertaisuuslaki samanaikaisesti tarjoaa välineet yhdenvertaisuu-

den edistämiseen sekä asettaa oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille velvoit-

teen niin yhdenvertaisuuden edistämiseen kuin konkreettisen yhdenvertaisuus-

suunnitelman laatimiseen (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018).  Honkala ym. 

(2019) kuvaavat yhdenvertaisuussuunnitelmia työkaluna, joka tukee yhdenver-

taisuuden edistämistä kaikessa oppilaitoksen toiminnassa ja antaa edellytykset 
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mahdollisesti ilmenevien epäkohtien puuttumiselle. Yhdenvertaisuussuunnitel-

miin kirjataan yhteisesti sovitut toimintatavat, toimenpiteet sekä toimintaa ohjaa-

vat arvot. Suunnitelman on tarkoitus varmistaa, että oppilaitoksessa tehtävä tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuustyö on järjestelmällistä, tavoitteellista, tehokasta ja tar-

koituksenmukaista. Yhdenvertaisuuden edistäminen vertautuu jatkuvaan kehittä-

mistyöhön, jonka tulisi nivoutua luontevaksi osaksi oppilaitoksen toimintaa ja vas-

tata kunkin oppilaitoksen paikallisia ja tilanteisia olosuhteita. Tästä syystä laki 

velvoittaa suunnitelmien laatimiseen oppilaitoskohtaisesti sen sijaan, että suun-

nitelmat annettaisiin koulutuksen järjestäjän taholta tulevina ohjeina tai määräyk-

sinä (Honkala ym., 2019). Oppilaitoskohtaisen suunnitteluvelvollisuuden asetta-

misella pyritään varmistamaan, että suunnitelmat perustuvat kunkin oppilaitoksen 

todellisiin tarpeisiin (Yhdenvertaisuusvaltuutettu, 2018).  

 
2.3 Aiempi tutkimus toiminnallisista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-

telmista 

 

Nykyisen lain edellyttämien yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisvelvollisuus 

on astunut voimaan vuoden 2017 alussa, joten lain voi katsoa olevan edelleen 

suhteellisen tuore. Tutkimustuloksia ja päätelmiä peruskouluissa laadittujen yh-

denvertaisuussuunnitelmien sisällöstä, toteutuksesta ja mahdollisista seurauk-

sista on tätä kirjoittaessa vielä varsin vähän saatavilla.  Seuraavassa kappa-

leessa tuon esiin ja viittaan saatavilla olevaan tutkimustietoon ja selvityksiin kun-

tien toteuttamasta yhdenvertaisuustyöstä, uudistetun lain arvioinnista ja perus-

kouluissa laadituista toiminnallisista tasa-arvosuunnitelmista. 

 
2.3.1 Tutkimuksia ja selvityksiä 

 

Valtioneuvoston vuonna 2020 teettämässä uudistetun yhdenvertaisuuslain arvi-

oinnissa kuntatasolla todettiin lakimuutoksesta seuranneet hyödyt yhdenvertai-

suuden sekä toisaalta syrjintätapausten näkyvyytenä ja esille tulona (Nieminen 

ym., 2020). Selvityksessä tuotiin esiin yhdenvertaisuuden laajentuminen koske-

maan oppilaitoksia lähtökohtaisesti hyvänä muutoksena, todeten kuitenkin, että 

velvoitteen ulottuminen koulutuksen järjestäjiin on tuonut esiin myös yhdenver-
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taisuuteen liittyvän oikeusturvavajeen sekä piilevän syrjinnän. Yhdenvertaisuus-

suunnittelussa nähtiin ristiriita periaatteen ja käytännön toteutuksen välillä, joka 

nähtiin automaattisena ja staattisena ja siten kykenemättömänä sitouttamaan yh-

denvertaisuuden tavoitteluun myös toiminnan tasolla. Puutteita nähtiin myös yh-

denvertaisuussuunnitelmien seurannassa ja toteutumisessa. (Nieminen ym., 

2020.) 

 

Opetushallituksen vuonna 2020 teettämässä tasa-arvosuunnitelmien seuran-

nassa todettiin, ettei perusopetuksessa toteutetun tasa-arvosuunnittelun käytän-

teet kykene vastaamaan lain edellyttämiin velvoitteisiin. Kyselyyn vastanneista 

perusopetuksen oppilaitoksista lähes puolessa noudatettiin suunnitelmaa, jota ei 

lain vastaisesti ole laadittu oppilaitoksen sisällä ja toimesta. Selvityksessä nousi 

myös esiin, että suunnitelmat sisälsivät lain edellytysten vastaisesti varsin vähän 

tasa-arvoa edistäviä konkreettisia toimenpiteitä. Lain edellytysten toteutumatto-

muuden tulkittiin olevan seurausta sekä lainsäädännön tuntemuksen puutteesta 

että suunnittelun merkityksen väheksymisestä toiminnan kehittämisessä. (Mik-

kola, 2020.)  

 

Opetushallituksen selvityksen muodostaneessa kyselyssä selvitettiin myös tasa-

arvosuunnitelmien laadinnasta seuranneita vaikutuksia koulun ilmapiiriin ja tasa-

arvoa edistäviin käytänteisiin. Suuri osa vastaajista arvioi tuolloin, ettei suunnitel-

mien laatimisella ole ollut vaikutusta näihin käytänteisiin tai vaikutus on ollut vä-

häinen. Usea kyselyyn vastannut koulussa työskentelevä henkilö toi myös esille, 

ettei heidän edustamassaan koulussa ole tasa-arvoon liittyviä ongelmia, jolloin 

myös suunnitelmat niiden poistamiseksi näyttäytyvät tarpeettomina. Mikkolan 

(2020) mukaan osasta vastauksia oli tulkittavissa tasa-arvosuunnittelun mieltä-

minen koulun käytännön toimista eroavaksi, kirjallisten selvitysten tuottamiseen 

painottuvaksi toiminnaksi, mikä näyttäytyi todellisesta tasa-arvotyöstä poik-

keavana ja siten tarpeettomana toimintana. Vastauksissa kyseenalaistettiin siten 

lain määrittelemän suunnitteluvelvoitteen tarpeellisuus sinänsä merkittäväksi 

nähdyn tasa-arvotyön toimeenpanijana. Suunnitelman laatiminen koettiin vaival-

loisena ja työläänä, ylimääräisenä toimintana, jonka toteuttamiseen ei koettu ole-

van sen enempää tahtoa kuin resurssejakaan. (Mikkola, 2020.) Kyselyssä nousi 

esille myös se, että osassa kouluja tasa-arvon toteutumiseen liittyvät asiat olivat 
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esillä lähinnä suunnitelmien päivittämisen yhteydessä, jolloin tasa-arvoa koskeva 

keskustelu tapahtuu vain harvakseltaan. 

 

Ekholmin ja Tuokkolan julkaisu vuodelta 2018 keskittyy puolestaan selvittämään 

kuntien yleistä tilannetta toiminnallisten yhdenvertaisuussuunnitelmien osalta. 

Selvityksessä kartoitettiin yhdenvertaisuussuunnitelmien sisältöihin sekä laati-

misprosesseihin liittyviä käytäntöjä sekä kehittämisen kohteita. Peruskoulujen 

osalta yhdenvertaisuustyötä kartoitettiin kaikille Suomen kunnille kohdistetussa 

kyselyssä kuntien oppilaitosten yhdenvertaisuussuunnitelmien tilasta. Tieduste-

luun suunnitelman olemassaolosta vastasi myöntävästi 65% kunnista eli 82 kun-

taa. 12% eli yhteensä 15 kuntaa ilmoitti, ettei heillä ole asiasta tietoa ja 7% eli 9 

kuntaa ilmoitti, ettei yhdelläkään kunnan oppilaitoksista ole laadittuna toiminnal-

lista yhdenvertaisuussuunnitelmaa (Ekholm & Tuokkola, 2018). Suunnitelmien 

tekemättömyyden syynä näyttäytyivät kunnissa yleisesti ajan puute sekä koetun 

hyödyn puute suhteessa vaivannäköön, joka suunnitelman laatimisesta koettiin 

aiheutuvan.  

 

Tässä kappaleessa esille tuodut tutkimukset kohdistuvat tasa-arvosuunnittelun 

asettamien velvollisuuksien ja edellytyksien toteutumiseen (Mikkola, 2020), laki-

muutoksen vaikutusten arvioimiseen yhdenvertaisuuden toteutumisessa (Niemi-

nen ym., 2020) sekä kuntien toteuttamaan yhdenvertaisuussuunnitteluun (Ek-

holm & Tuokkola, 2018). Yksikään näistä tutkimuksista ei siten suoranaisesti kä-

sittele peruskouluissa laadittujen yhdenvertaisuussuunnitelmien lainvoimai-

suutta, sisältöjä tai toimijoiden näkemyksiä laista ja lain määrittämästä suunnitte-

luvelvollisuudesta. Tulkitsen kuitenkin edellä mainittujen selvitysten ja tutkimus-

ten, jotka sivuavat tämän tutkielman aihetta, laajentavan näkemystä ja ymmär-

rystä myös peruskouluissa laadittavista yhdenvertaisuussuunnitelmista. Oletan, 

että edellä mainittujen tutkimusten ja selvitysten tulokset ovat pääosin sovelletta-

vissa myös pääasiassa samojen toimijoiden laatimiin yhdenvertaisuussuunnitel-

miin, joiden sisältöjen ja lainvoimaisuuden tulkitsen määrittyvän samoissa synty-

ehdoissa ja samoin perustein. 
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2.3.2 Vähemmistöt, syrjintä ja yhdenvertaisuus oppilaitoksissa  

 

Yhteenvetona saatavilla olevasta tutkimuksesta toteaisin tasa-arvo- ja yhdenver-

taisuustyön toimeenpanon olevan edelleen kesken. Huolestuttavaa on, että sel-

vityksissä todettiin yhdenvertaisuustehtävän olevan laajempi ja tarpeen tälle 

työlle suurempi, kuin mihin käytössä olevat resurssit antavat mahdollisuuden 

(Nieminen ym., 2020). Myös Yhdenvertaisuusvaltuutettu (2018) on esittänyt huo-

lensa viime vuosien poliittiseen murrokseen ja polarisoituneeseen ilmapiiriin liit-

tyvästä asenteiden kovenemisesta ja keinotekoisen vastakkainasettelun lisään-

tymisestä, joka on aiheuttanut pelkoja yhdenvertaisuuden heikkenemisestä. Yh-

denvertaisuutta uhkaava yhteiskunnallinen tilanne näkyy valtuutetun mukaan syr-

jintänä, ennakkoluuloina ja vihapuheena sekä perus- ja ihmisoikeuksien kyseen-

alaistamisena (Yhdenvertaisvaltuutettu, 2018).  

 

Huolimatta oppilaitoksille asetetusta velvollisuudesta toimia syrjintää vastaan 

osoittavat useat tutkimukset ja selvitykset kuitenkin oppilaitoksissa tapahtuvan 

syrjintää. Syrjinnän käsitteessä on kyse vallankäytöstä ja poissulkemisesta, joka 

aiheuttaa lapsille ja nuorille moninaisia psyykkisiä ja fyysisiä ongelmia. Syrjintä-

kokemukset heikentävät oppilaan hyvinvointia, välittävät viestiä eriarvoisuudesta 

ja vaikuttavat opiskelukykyyn. (Honkala ym., 2019.) Oppilaitoksissa syrjinnän 

kohteeksi joutuvat useimmiten ryhmät, joihin kohdistuu sekä stereotypioita että 

ennakkoluuloja (Rauhankasvatusinstituutti, 2016). Syrjintää kokevat muun mu-

assa romanit, saamelaiset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat, seksuaali- ja suku-

puolivähemmistöt, sateenkaariperheiden lapset sekä maahanmuuttajataustaiset 

ja uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä edustavat oppilaat (Talib & Itkonen, 

2013). Vähemmistöihin kohdistuva syrjintä kouluissa ilmenee niin oppilaiden koh-

telussa, arvioinnissa ja opetuksen toteutuksessa kuin opiskelijavalinnoissa ja op-

pilaaksi otossa. Yhdenvertaisuuden ei voi katsoa toteutuvan vähemmistöjen koh-

dalla myöskään asenteisiin, johtamiseen ja ilmapiiriin liittyvissä tekijöissä (Jau-

hola & Vehviläinen, 2015).  

 

Tilastollisesti syrjinnän kokemukset ja niistä seuraavat hyvinvoinnin haasteet ko-

rostuvat tietyissä vähemmistöissä (Honkala ym., 2019). Jauholan ja Vehviläisen 
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(2015) mukaan eri tavoin vammaiset tai pitkäaikaissairaat sekä seksuaalivähem-

mistöihin kuuluvat lapset ja nuoret näyttävät olevan keskimääräistä alttiimpia syr-

jinnälle. Sen sijaan, että vammaisuus olisi luonnollinen osa koulua, on vammais-

ten oppilaiden ulkopuolisuus muodostunut luonnolliseksi osaksi koulua ja sen toi-

mintaa, ulkopuolisuuden status quon näyttäytyessä väistämättömänä ja jopa oi-

keudenmukaisena (van Dijk, 2008).  

 

Seuraavassa luvussa tarkastelen vammaisuutta ilmiönä ja osana koulujärjestel-

mää, vammaiseksi luokitellun oppilaan kategoriaa sekä koulutuksellisen yhden-

vertaisuuden toteutumista. 
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3 VAMMAISUUS 
 

Seuraavassa kappaleessa tarkastelen vammaisuutta tälle tutkielmalle asetta-

massani viitekehyksessä. Kiinnostukseni kohdistuu vammaisuuteen diskursiivi-

sesti tuotettuna ilmiönä sekä vamman kanssa elävää henkilöä kuvaaviin ja mää-

rittäviin diskursseihin. Tuon lyhyesti esiin vammaisuuden sosiaalisen mallin kä-

sitteen sekä vammaisten oppilaiden opetuksen ja koulutuksellisen yhdenvertai-

suuden toteutumisen. Lisäksi tarkastelen vammaisuuden kategorian syntymistä.  

 

3.1 Vammaisuuden käsitteestä ja vammaisuutta kuvaavista diskursseista 

 

Vammaisuus sanana, konseptina, ilmiönä ja käsitteenä kantaa samanaikaisesti 

monia merkityksiä ja sävyjä, jääden silti epämääräiseksi ja hahmottomaksi. Vam-

maisuuden käsitettä käytetään useimmiten kuvaamaan puutetta ja puutteelli-

suutta, joka voi näyttäytyä joko henkisenä tai fyysisenä rajoitteena (Grue, 2015). 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus määrittelee vammaisuu-

den pitkäaikaisena ruumiillisena, henkisenä, älyllisenä tai aisteihin liittyvänä vam-

mana, joka vuorovaikutuksessa yhteiskunnallisten esteiden kanssa voi estää te-

hokkaan ja täysimääräisen osallistumisen yhteiskuntaan sen yhdenvertaisina toi-

mijoina (Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 27/2016).  

 

Wendell (1996) näkee vammaisuuden määrittelyn väistämättömyyden lisäksi 

välttämättömyytenä, määrittelyn ja vammaisuuden tunnistamisen vaikuttaessa 

käytännön tasolla lainsäädäntöön, oikeuksiin ja vammaiseksi luokitellun henkilön 

saamaan tukeen. Edellä mainittujen lisäksi Wendell korostaa vammaisuuden 

määrittelyn merkitystä myös vammaisen henkilön identiteetin muodostumiseen. 

Vammaisuuden määrittely ja yksilöiden tunnistaminen vammaisiksi näyttäytyvät 

siten sosiaalisina tekoina, joilla on mittavat taloudelliset, poliittiset, sosiaaliset ja 

psykologiset seuraukset (Wendell, 1996).  

 

Samanaikaisesti kuin on syytä tunnistaa vammaisuuden mallien rajoitukset ja ky-

kenemättömyys selittää vammaisuutta tyhjentävästi, on vammaisuudesta Gruen 

(2015) mukaan käytännössä mahdotonta puhua niihin viittaamatta. Grue näkee 
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vammaistutkimuksen kenttänä, joka muodostuu monista eri koulukunnista, kilpai-

levista teorioista ja vammaisuuden malleista, jossa eri traditiot ovat esittäneet 

vammaisuuden eri tavoin ilmenevänä ongelmana. Länsimainen kulttuuri on pe-

rinteisesti esittänyt vammaisuuden sekä yksilöllisenä, lääketieteellisenä ongel-

mana että henkilökohtaisena tragediana (Barnes, 2019).  

 

Tässä tutkielmassa ymmärrän vammaisuuden Vehmasta (2009) mukaillen moni-

tahoisena ilmiönä, joka muodostuu luonnollisissa ja institutionaalisissa faktoissa. 

Käsittelen biologisen todellisuuden ja vammaisuuden sosiaalisen rakentumisen 

eroa häilyvänä ja vammaisuutta näiden ilmiöiden vuorovaikutuksessa rakentu-

vana (Wendell, 1996). Käsitykseni vammaisuudesta kotiutuu siten vammaisuu-

den sosiaalisen mallin käsitteisiin. Vammaisuuden sosiaalisen mallin mukaisesti 

käsitän vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen asemoitumisen selittyvän 

vamman olemassaolon sijaan seurauksena yhteiskunnassa läsnä olevista raken-

teellisista esteistä ja syrjinnästä (Oliver & Barnes, 2010).  

 

Vammaisuuden määrittely ei ole useinkaan niiden käsissä, jotka kantavat ja vas-

taanottavat määrittelyn seuraukset (Wendell, 1996). On tarpeellista kysyä, kuka 

määrittelee, mitä tarkoitusta varten ja minkälaisin seurauksin (Grue, 2015). Näen 

vammaisen oppilaan Riitaojan (2013) ajatusta lainaten koulun odotuksista ja vaa-

timuksista tiedollisesti tai taidollisesti poikkeavana. Pyrin siten siirtämään tarkas-

teluni vammaisen oppilaan ominaisuuksista ja määrittelystä sen ympäristön tar-

kasteluun ja ymmärtämiseen, jossa vammaisen oppilaan yhdenvertaisuuden to-

teutuminen näyttäytyy tulkintani mukaan kyseenalaisena. Valitsemani näkökulma 

vammaisuuteen teoreettisena käsitteenä rakentuu vammaisuuden ja vammaisen 

oppilaan kuvauksessa osana yhdenvertaisuuteen sitoutunutta koulua. Siten tar-

kastelen vammaisuutta ja vammaisuuden laajaa käsitettä siinä viitekehyksessä, 

jonka ymmärrän koulun instituutiona sille asettavan ja mahdollistavan.  

 

Vammaisuuteen liittyvällä kielenkäytöllä on merkityksensä niin vammaisten hen-

kilöiden identiteetin muodostumisessa kuin ideologioiden, arvojen ja normien 

sekä niiden muutosten välittäjänä (Richardson & Powell, 2011). Vammaisuuden 

diskurssit ovat historiallisesti kietoutuneet niin lääketieteellisiin kuin poliittisiin, ta-
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loudellisiin, kulttuurisiin ja institutionaalisiin diskursseihin (Grue, 2015). Lääketie-

teellisen ja sosiaalisen lähestymistavan diskurssit käsitteellistävät vammaisuutta 

eri tavoin ja erilaisista lähtökohdista, lääketieteellisen diskurssin paikantaessa 

vamman ja vammaisuuden yksilöön, sosiaalisen puolestaan ympäristöön ja yh-

teiskuntaan, jotka vuorovaikutuksessa keskenään tuottavat ja ylläpitävät vam-

maisuutta (Haegele & Hodge, 2016).  

 

Vammaisuutta koskeva retoriikka ei ole missään historiallisessa vaiheessa ollut 

varsinaisesti ystävällistä vammaiseksi luokitelluille henkilöille (Brueggemann & 

Fredal, 1999). Yhteiskunnallisen vammaistietoisuuden lisääntyessä muun mu-

assa lainsäädännön kehityksen ja yhteiskunnan moniarvoistumisen myötä saat-

taa vammaisiin kohdistuva syrjintä muuttua hienovaraisemmaksi ja vaikeammin 

todettavaksi (Haarni, 2006). Vammaisuuden käsitettä tuotetaan ja uusinnetaan 

sekä päivittäisissä kohtaamisissa että institutionaalisessa puheessa syntyvissä 

diskursseissa, jotka ilmaisevat passiivisuutta, riippuvaisuutta ja haavoittuvai-

suutta (Priestley, 1999). Siinä missä vammaisia koskevaa hallinnollista ja viran-

omaispuhetta sävyttää välittäminen ja ystävällisyys (Aspis, 1999), on vammai-

suuteen liittyvää puhetta ja kielenkäyttöä muovannut pyrkimys eufemismien ja 

poliittisesti korrektien ilmaisujen käyttöön. Kielenkäytön muutokset ovat nähtä-

vissä kuitenkin rutiininomaisina hyväntahdon ilmaisuina ja osoituksina ja pyrki-

myksinä välttää stigmaa ja syrjintää, ilman konkreettisia seurauksia esimerkiksi 

koulunkäyntiä ohjaaviin rakenteisiin (Richardson & Powell, 2011).  

 

3.2 Vammainen lapsi koulussa ja vammaisen oppilaan kategoria 

 

Vuonna 1997 voimaan astuneen lakimuutoksen myötä syvästi ja vaikeasti kehi-

tysvammaiset lapset hyväksyttiin peruskoulun oppilaiksi (Laki peruskoululain 

muuttamisesta 1368/1996). Edeltävästi vuonna 1985 perusopetuksen muutok-

sen myötä oikeus peruskoulussa opiskeluun oli ulottunut vammaisiin lapsiin lu-

kuun ottamatta erityishuollon piiriin jääneitä lapsia (Peruskoululaki 476/1983), 

jotka lakimuutos toi viimeinkin vuonna 1997 peruskoulun oppilaiksi. Vaikeimmin 

vammaisten lasten koulutusta koskevaa uudistusta voidaan siten tarkastella kes-

keisenä rajapyykkinä sekä oppivelvollisuuden että yhtäläisten koulutuksellisten 
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oikeuksien toteutumista (Jahnukainen, 2021). Tätä ennen, satavuotisen oppivel-

vollisuuskoulun aikana, vammaisten oppilaiden koulutus oli toteutettu 1850-lu-

vulta alkaen aistivammalaitoksissa ja erityiskouluissa (Kivirauma, 2015) sekä yk-

sityisten henkilöiden ja hyväntekeväisyysjärjestöjen toimesta, monien vammais-

ten lasten jäädessä oppivelvollisuuskoulun ulkopuolelle (OPM, 2007).  

 

2000-luvulla sekä erityisopetus että vammaisten oppilaiden opetus ovat vakiintu-

neet osaksi peruskoulujärjestelmää (esim. OPM, 2007) ja vuonna 2020 tilaston 

mukaan 9 prosenttia peruskoulun oppilaista sai erityistä tukea opintoihinsa (Ti-

lastokeskus, 2020). Vammaisten oppilaiden koulutuksellisen yhdenvertaisuuden 

toteutumista turvaavista laista ja kansainvälisistä sopimuksista ja niistä seuraa-

vasta poliittisesta sitoumuksesta huolimatta vammaisiin oppilaisiin ulottuvien kou-

lutuksellisten lupausten, yhdenvertaisuuden sen enempää kuin syrjimättömyy-

den tai oppimistulosten, kohdalla ei voi kuitenkaan katsoa toteutuneen. Vam-

maisten ihmisten syrjintäkokemukset alkavat jo esikoulusta ja jatkuvat läpi elä-

män (Teittinen & Vesala, 2022). Koulutuspoliittisessa puheessa rakentuvan me-

nestystarinan sijaan koulutusjärjestelmä ei näyttäydy vammaisten henkilöiden 

tasa-arvon mahdollistajana myöskään tarkasteltaessa vammaisten henkilöiden 

koulutustasoa, työhön osallistumisen astetta tai sosioekonomista asemaa (Mie-

tola, 2016). Vammaisten oppilaiden koulutus näyttäytyy päinvastoin lunastamat-

tomien lupauksien lisäksi jo lähtökohtaisesti vammaiselle oppilaalle saavuttamat-

tomiksi asetetuissa tavoitteissa (Kauppila, Mietola & Niemi, 2016).  

 

Ei-vammaisen oppilaan ehdoilla toimiva koulu luo yhdenvertaisuuden sijaan yh-

teiskuntaan eriarvoisuutta (Teittinen & Vesala, 2022). Vammaisten lasten perus-

kouluissa saama tuki on usein puutteellista ja vaihtelevaa, johtuen niukaksi koe-

tusta koulujen henkilömitoituksesta ja opetuksen ja annetun tuen vähäisistä re-

sursseista. Siten kokonaisvaltainen ja yksilöllinen tuki jää toteutumatta vammais-

ten lasten kohdalla erityisesti yleisopetuksen luokissa ja ryhmissä opiskelevilla 

oppilailla. (Valjakka, Krokfors, Meriläinen & Vesala, 2021.)  

 

 

 

 



 

16 
 

 

Koulutuksellisen tasa-arvon ja koulutuksessa toteutuvan yhdenvertaisuuden ar-

vioinnin perusteena ja lähtökohtana toimivat ne luokitteluista seuraavat katego-

riat, joihin yksilöt katsotaan kuuluvan luonnostaan (Mietola, Lahelma, Lappalai-

nen & Palmu, 2005). Yhdenvertaisuuslaissa määritellään vammaisuus yhtenä 

syrjintäperusteista, jolloin seurauksena lain määritelmästä sisältyy myös perus-

kouluissa laadittuihin yhdenvertaisuussuunnitelmiin kategoria, joka kokoaa sisäl-

leen vammaiseksi luokitellut oppilaat. Wendellin (1996) mukaan kategoria syntyy 

oletuksessa vammaisten ihmisten samanlaisuudesta, nähden vammaisuuden 

kategorian ja siihen liittyvän yleistämisen taustalla medikaaliseen vammaiskäsi-

tykseen johdettavan tarpeen tiivistää vammaisuuden kokemus selitettävään, 

yleistettävään ja siten hallittavissa olevaan muotoon. Wendell näkee kategorioi-

den erottelun sinällään välttämättömänä toimintana, jonka ei-toivottuna seurauk-

sena on kuitenkin vammaisuuden diversiteetin häivyttyminen kategorioiden ja 

luokitusten sisälle.  

 

Potterin ja Wetherellin (1987) mukaan kategorisoinnin seurauksena ihmiset ku-

vataan, arvioidaan ja ymmärretään yksilöllisten ominaisuuksien sijaan sen kate-

gorian kautta, joihin he asettuvat tai heidät asetetaan. Kategorioiden muodosta-

mista on mahdollista tarkastella myös Faircloughin (2003) tavoin keinona esittää 

ja pelkistää tiettyyn kategoriaan asetetut toimijat osana tiettyä kokonaisuutta ja 

siihen liittyviä prosesseja. Fairclough näkee geneerisen viittauksen kategoriaan 

mahdollistavan sen sisälle asetettujen toimijoiden pelkistymisen persoonatto-

miksi osiksi kokonaisuutta, joka mahdollistaa sosiaalisten toimijoiden puhuttelun 

yhtenäisenä ryhmänä sekä toimenpiteiden kohdistamisen tälle tietylle ryhmälle. 

Useinkaan kategoria ei kuitenkaan ole riittävä määrittämään tai kohdentamaan 

niitä resursseja, jotta kategorian sisälleen sulkema moninaisuus tulisi huomioi-

duksi sen vaatimalla tavalla (Wendell, 1996).  

 

Potterin ja Wetherellin (1987) mukaan jokainen kategoria ankkuroituu tiettyyn 

prototyyppiin, jonka ympärille kategoria muodostuu. Wendell (1996) tuo puoles-

taan esiin ongelmallisuuden kategorisoinnin seurauksina muodostuvien stereo-

tyyppien muodostumisessa. Hall (1999) kuvaa stereotypioita symbolista ja sosi-
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aalista järjestystä ylläpitävinä ennakkoluuloina ja oletuksina, jotka muutamiin piir-

teisiin pelkistyen liioittelun ja yksinkertaistamisen kautta sulautuvat yhdeksi ku-

vaksi ja jähmettyvät vailla mahdollisuutta kehitykseen tai muutokseen. Stereo-

tyyppien määrittelyn myötä mahdollistuu normaalin ja hyväksyttävän erottelu ei-

normaalista ja epämiellyttävästä (Hall, 1999). Siten samanaikaisesti, kun katego-

riat mahdollistavat mukaan ottamisen, mahdollistavat samaiset kategoriat ulko-

puolelle jättämisen ja syrjinnän (Popkewitz & Lindblad, 2000).  

 

Koulu ja koulutus ovat olennainen osa vammaisuuden, seksuaalisuuden, etnisen 

alkuperän, kansalaisuuden ja sosiaalisen aseman perusteella määräytyvien ka-

tegorioiden syntymisessä (Youdell, 2011). Koulutuksessa todellisuutta rakenne-

taan kategorioiden avulla. Vammaisen oppilaan osaamiseen tai oppimistuloksiin 

perustuva kategoria nähdään epäpoliittisena, todellisuutta heijastavana ja siten 

luonnollisena ja ongelmattomana (Mietola, Lahelma, Lappalainen & Palmu, 

2005). Kategoria, joka muodostetaan vammaisiksi luokitelluista henkilöistä, ei 

kuitenkaan ole lähtökohtaisesti neutraali (Campbell, 2015). Wetherellin ja Potte-

rin (1992) mukaan vammaisten kategoria nähdään homogeenisenä ja vammai-

sen oppilaan luonnollisesti eroavan ”normaalista” oppilaasta, joiden ryhmä näh-

dään, jopa paradoksaalisesti, vaihtelevana diversiteetiltään. Vammaisuuden ka-

tegorioiden tunnistaminen ja kategorioihin jaottelu määrittelee vammaisuuden il-

miötä ja sitä muovaavia piirteitä. Vammaisuuden kategoriaan kuuluminen mää-

rittää lisäksi kategoriaan liitettävän identiteettiä myös vammaisille henkilöille tyy-

pillisessä tilanteessa, jossa kategoriaan kuuluminen ei useinkaan ole seurausta 

valinnan vapaudesta. (Richardson & Powell, 2011.) 

 

Tässä tutkielmassa ymmärrän vammaisen oppilaan kategorian rakentuneen ni-

menomaan kyvykkään oppilaan kuvauksessa, kyvykkäälle oppilaalle tarkoite-

tussa ja suunnitellussa koulussa, jossa erojen tuottaminen ja niiden hierarkkinen 

järjestäminen näyttäytyvät järjestelmän sisään rakennettuna ominaisuutena (Rii-

taoja, 2013). Koulua koskevassa puheessa ja koulutuksen asiakirjoissa muodos-

tuvat diskurssit ymmärrän vammaisen lapsen kuvaa ja sosiaalista konseptia ra-

kentavina (Priestley, 1999). Kuten Haegele ja Hodge (2016) käsittelen diskurs-

seja, joilla vammaisuudesta puhutaan, vammaisiin oppilaisiin suhtautumista ja 
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heidän opetustaan koskevia toimintamalleja määrittävinä. Käsityksellä vammai-

suudesta ja sen olemuksesta uskon väistämättä olevan merkityksensä myös käy-

tännön koulutusjärjestelyihin (Vehmas, 2005).  

 

Seuraavassa kappaleessa esittelen asettamani tutkimuskysymykset, jotka ohjaa-

vat tarkastelemaan peruskouluissa laadituissa yhdenvertaisuussuunnitelmissa 

rakentuvia vammaisuuden diskursseja ja vammaisille tarjoutuvia ja mahdollistu-

via positioita ja toimijuutta yhdenvertaisuuteen sitoutuneessa koululaitoksessa. 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisina vammaisuuden dis-

kurssit näyttäytyvät peruskouluissa laadituissa yhdenvertaisuussuunnitelmissa ja 

yhdenvertaisuuden edistämiseen sitoutuneessa koulussa. Tutkimukseni kiteytyy 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Millaisia vammaisuuden diskursseja peruskoulussa laadituissa yhden-

vertaisuussuunnitelmissa tuotetaan? 

 

2. Millä tavoin vammaisuus näyttäytyy kouluissa yhdenvertaisuussuunni-

telmia tarkastelemalla ja millaisia positioita diskursseissa avautuu vam-

maisiksi luokitelluille oppilaille? 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrkii siten hahmottamaan diskurssit, joiden 

kautta vammaisuus rakentuu suunnitelmissa ja kuinka nämä diskurssit rakentu-

vat. Toinen tutkimuskysymys ohjaa tarkastelemaan diskursseissa avautuvia mer-

kityksiä yhdenvertaisuuden näkökulmasta sekä niitä mahdollisia positioita, joihin 

vammaisen oppilaan on toisaalta mahdollista asettua tai joihin hänet asetetaan. 

Diskursseissa rakentuvia oletuksia vammaisuudesta tarkastellaan diskurssiana-

lyysiä metodina käyttäen.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tavoittaa käsitys vammaisuudesta sosiaali-

sesti tuotettuna ilmiönä sosiaalisissa käytännöissä. Sosiaalisten käytäntöjen ku-

vaajiksi tulkitsen tutkielman aineistona käytetyt, kouluissa laaditut yhdenvertai-

suussuunnitelmat. Tutkimukseni on laadullinen ja tutkimusmetodiksi ja analyysin 

välineeksi olen valinnut diskurssianalyysin.  

 

Seuraavassa luvussa esittelen diskurssianalyysin tutkimuksen analyysin väli-

neenä. Tämän jälkeen tuon esiin katsauksen diskurssien seurauksiin ja diskurs-

seissa muodostuviin subjektipositioihin sekä interdiskursiivisuuden ja -tekstuaali-

suuden käsitteisiin. Lopuksi esittelen tutkielmassa käyttämäni aineiston sekä 

analyysin kulun ja muodostan käsityksen sekä aineistosta että vammaisuuden 

näkymisestä aineiston muodostavissa peruskouluissa laadituissa yhdenvertai-

suussuunnitelmissa.   

 

5.1 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimusmetodiksi valikoitui diskurssianalyysi. Tutkimuk-

sen taustalla ja lähtökohtana toimii oletus kielestä sosiaalisen todellisuuden ra-

kentajana sekä käsitys kielenkäytön seurauksia tuottavasta luonteesta. Diskurs-

sit ymmärrän ideologisten vaikutusten alla muuttuviksi, identiteettejä sekä tietä-

myksiä ja uskomuksia muovaaviksi rakennelmiksi. Tutkielmani lähtökohtana on 

olettamus, jonka mukaan kielenkäyttö järjestelee ja rakentaa havaintojamme 

sekä uskomus, että kielen avulla luodaan sosiaalisia maailmoja ja niiden välisiä 

eroja. (mm. Fairclough, 1992, 2003; Potter & Wetherell, 1987). Gruen (2015) mu-

kaan diskurssianalyysi paljastaa kuinka sanoja käytetään luomaan mielikuvia il-

miöstä sekä kuinka jotkut asiat näyttäytyvät tietyissä sanavalinnoissa ja niiden 

seurauksena. Sen lisäksi, että diskurssit mahdollistavat aiheen näyttäytymisen 

tietyllä tavalla, rajoittaa se muita tapoja, joilla aiheen on mahdollista näyttäytyä 

(Hall, 1999).  
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Diskurssit ovat puhetapojen lisäksi tapoja ajatella (Hall, 1999). Fairclough (2003) 

kuvailee diskurssianalyysin luonnetta aaltoliikkeenä tekstin ja sen sosiaalisen ra-

kenteen välillä, jonka seurauksena erillisten diskurssien analyysi näyttäytyy mah-

dottomana ilman kontekstin määrittelemistä (Wetherell & Potter, 1992). Van Dijk 

(2008) näkee kontekstin huomioimisen tarjoavan kielellisten rakenteiden tarkas-

telua laajemman näkökulman aineistoon, jolloin analyysissä huomioidaan dis-

kurssin takana vaikuttava poliittinen, sosiaalinen, historiallinen ja kulttuurinen ym-

päristö.  Tässä tutkielmassa ymmärrän Faircloughin kuvaileman sosiaalisen ra-

kenteen ulottuvan kouluun, koulutusjärjestelmään sekä politiikkaan ja valtaan, 

joka ohjaa ja määrittelee koulun ja koulutuksen toimintaa. Koulun toimintaa ku-

vaavat diskurssit käsitän foucaultlaisittain historiallisesti kehittyneinä katkelmina 

(Foucault, 2005), jolloin oletan diskurssien muodostavan tärkeän osan sekä ins-

tituutioiden toimintaa, että kulttuurista ymmärrystä (Wetherell & Potter, 1992).  

 

5.1.1 Diskurssien seurauksia ja diskursseissa muodostuvat positiot  

 

Vammaistutkimuksen ja diskurssianalyysin yhtymäpintana voidaan Gruen (2015) 

mukaan pitää niiden yhteneväisiä mielenkiinnon kohteita; epäsymmetrisiä valta-

suhteita, marginalisointia sekä sosiaalisten kategorioiden uusintamista ja tuotta-

mista. Diskurssianalyysi auttaa hahmottamaan vammaisuutta politiikan, instituu-

tioiden ja kielen kautta tuotettuna ilmiönä, antaen siten mahdollisuuden tarkas-

tella kielen roolia vammaisuuden sosiaalisessa konstruktiossa (Grue, 2015).  

 

Kielenkäyttö vaikuttaa tiedon lisäksi uskomuksiin, asenteisiin ja arvoihin, jolloin 

kielessä syntyvillä diskursseilla on väistämättä sosiaalisia, poliittisia, kognitiivisia, 

moraalisia ja materiaalisia seurauksia (Fairclough, 2003). Diskurssianalyysin nä-

kökulmasta kieli ja kielenkäyttö nähdään lausumina todellisuudesta ja tiettyä tar-

koitusta varten rakentuneina käytänteinä, joiden tavoitteena on saavuttaa tiettyjä 

seurauksia neutraalin todellisuuden välittämisen sijaan (Wetherell & Potter, 

1988). Hall (1999) kuvaa diskurssia joukoksi lauseita tai uskomuksia, jotka tuot-

taessaan tietoa palvelevat tietyn ryhmän etuja ja siten antavat diskurssille väistä-

mättä ideologisen ulottuvuuden. Institutionaalisessa kontekstissa diskurssien 

seuraukset ovat usein ovat neutraalin, todellisuutta välittävän olemuksen sijaan 

tahattomia ja hienovaraisia ja siten hankalia hahmottaa (Wetherell & Potter, 
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1988), jolloin diskurssien ja sosiaalisen eriarvoisuuden välinen suhde näyttäytyy 

usein monimutkaisena selkeästi havaittavan korrelaation tai kausaliteetin sijaan 

(van Dijk, 2008). Diskurssianalyysi ei tutki toimintaa, mutta diskurssianalyysin 

avulla on mahdollista muodostaa olettamus kielenkäytön ja diskurssin seurauk-

sista (Wetherell & Potter, 1988). Diskurssien seurauksiin perehtymiseen liittyy 

erityisesti kritiikki niitä diskursseja kohtaan, jotka luovat, pitävät yllä ja uusintavat 

eriarvoisuutta ja alistussuhteita.  

 

Diskurssit rakentavat ja määrittävät kategorioita ja identiteettejä. Sen sijaan, että 

identiteetit olisivat itsestäänselvyyksiä tai muuttumattomia, rakentuvat ne diskur-

siivisesti ajateltuna kielenkäytössä ja sen seurauksena (Pietikäinen & Mäntynen, 

2019). Hall (1999) kuvailee identiteetin muodostumista minän ja yhteiskunnan 

välisessä vuorovaikutuksessa, jossa minuus muokkautuu ja muotoutuu jatkuvasti 

tarjolla olevissa identiteeteissä. Potterin ja Wetherellin (1987) mukaan minäkuva 

muodostuu ja on väistämättä riippuvainen kielenkäytöstä, jolloin käsitys itsestä, 

kuten myös tarjolla oleva positio, muodostuu niin historian ja yhteiskunnan piir-

teissä kuin arkipuheessa, joka määrittelee osaltaan tarjolla olevat minuudet. Dis-

kursseissa muodostuvat positiot, niihin liittyvät valtasuhteet ja erityisesti institu-

tionaalisesta vallan asemasta tuotetut positiot ja niiden epäsymmetrisyys ovat 

diskurssianalyysille keskeisiä tutkimusaiheita (Wetherell & Potter, 1992).   

 

Tässä tutkielmassa vammaiselle oppilaalle tarjoutuvat ja mahdollistuvat positiot 

tulkitsen määrittyvän niissä diskursseissa, joissa puhe vammaisuudesta rakentuu 

(Grue, 2015), jonka seurauksena ymmärrän vammaisen oppilaan position synty-

vän ulkoapäin määriteltynä (Davies, 2004). Subjektin todelliseen luonteeseen 

kohdistumisen sijaan pyrin diskurssianalyysin avulla selvittämään, kuinka sub-

jekti muodostuu puheessa diskursiivisesti tuotettuna ja teoretisoituna (Potter & 

Wetherell, 1987). Tietyn diskurssin käyttäminen ja minuuden rakentuminen dis-

kurssissa mahdollistaa ja säilyttää valtasuhteiden säilymisen, hallinnan ja alista-

misen käytänteet, jolloin mahdollisuus vaihtoehtoisille minuuden rakentumisille 

Potterin ja Wetherellin mukaan on vähäinen tai olematon. Tukahduttavat diskurs-

sit tuottavat tietynlaisen subjektin, jolloin diskurssin seuraukset näyttäytyvät sekä 

yksilöllisinä että laajempina sosiaalisina seurauksina (Potter & Wetherell, 1987).  
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5.1.2 Intertekstuaalisuus ja interdiskursiivisuus 

 

Intertekstuaalisuuden eli moniäänisyyden ja monimerkityksellisyyden käsite ku-

vaa sekä kielenkäytön historiallisuutta että sen sosiaalisuutta, kierrätettyjä mer-

kityksiä ja ilmauksia (Pietikäinen & Mäntynen, 2019). Intertekstuaalisuus ja inter-

diskursiivisuus antavat merkityksen diskursseille osana laajempaa kokonaisuutta 

(Hall, 1999). Tässä tutkielmassa ymmärrän intertekstuaalisuuden ja -diskursiivi-

suuden ulottuvan sekä vammaisuutta että koulutusta koskevaan historialliseen 

puheeseen ja niihin elementteihin, jotka muokkaavat ja ovat historiallisesti muo-

kanneet tuota puhetta. 

 

Kielen ja kielenkäytön rakentuminen on seurausta yhteiskunnallisista tilanteista, 

sosiaalisista normeista sekä vallalla olevista rakenteista.  Diskurssianalyysi tutkii 

kielenkäytössä rakentuvia ilmiöitä niin tutkittavassa aineistossa kuin laajem-

massa historiallisessa, yhteiskunnallisessa, institutionaalisessa ja myös poliitti-

sessa kontekstissa (Pietikäinen & Mäntynen, 2019). Diskurssianalyysin käytön 

analyysimenetelmänä näen siten mahdollisuutena lukea tutkielman aineistona 

toimivia yhdenvertaisuussuunnitelmia yksinkertaisten kuvailujen sijaan monimut-

kaisina kulttuurisina tuotoksina (Potter & Wetherell, 1987). Ymmärrän yhdenver-

taisuussuunnitelmat Faircloughin (2003) ajatukseen tukeutuen osana jatkumoa 

ja intertekstuaalista ketjua, joka muodostuu koulutuspoliittisista ja koulun toimin-

taa ohjaavista dokumenteista ja niissä ilmenevistä prioriteeteistä- mitä dokumen-

teissa tehdään erityisen merkitykselliseksi, mitä jätetään vähemmälle huomiolle 

tai jopa kokonaan mainitsematta. 

 

5.2 Aineiston ja analyysin esittely 

 

Seuraavassa luvussa esittelen tutkielmassa käyttämäni aineiston. Paikannan tut-

kimusprosessini lähtökohdat ja analyysin kulun diskurssianalyysin teoreettisessa 

viitekehyksessä. Kuvailen analyysiprosessia ja esittelen yleiskatsauksen aineis-

toon keskittyen suppean sisällöllisen analyysin lisäksi yhdenvertaisuussuunnitel-

mien edellytyksiin täyttää lain niille asettamat vaatimukset. Lopuksi tarkastelen 

vammaisuuden ilmenemistä suunnitelmien sisällössä. 
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5.2.1 Tutkielman aineiston keruu ja analyysiä ohjaavia käsitteitä 

 

Tässä tutkielmassa käytetty aineisto koostui Uudellamaalla sijaitsevan suuren 

kunnan peruskouluissa laadituista yhdenvertaisuussuunnitelmista. Kunta valikoi-

tui tämän tutkimuksen kohteeksi siinä oletuksessa, että väkiluvusta ja tiedossa 

olevasta väestörakenteesta päätellen kunnan alueen peruskouluissa opiskelee 

ja käy koulua oppilaita kaikista niistä vähemmistöryhmistä, joiden oikeutta yhden-

vertaisuuteen suunnitelmat suoraan koskettavat. Vaikka yhdenvertaisuussuunni-

telmien laadinta kuuluu lain määrittelemänä kaikkien kuntien ja niissä toimivien 

peruskoulujen velvollisuuksiin, pidin tarkoituksenmukaisena tutkia suunnitelmia, 

jotka on laadittu ympäristössä, jossa oppilaiden diversiteetti on läsnä ja määritte-

lemässä osaltaan koulun arkea ja toimintatapoja.  

 

Aineisto pyydettiin kouluilta maaliskuussa 2021 lähestymällä yksittäisten koulu-

jen rehtoreita sähköpostitse. Koska aineisto pyydettiin suoraan kouluilta, oli tie-

dossani koulun nimi analyysiä tehdessäni. Opinnäytetyön tekijänä en kuitenkaan 

ole kiinnostunut yksittäisistä toimijoista ja heidän tekemistään ratkaisuista, joten 

analyysiä tehdessäni häivytin aineistosta kouluihin viittaavat tiedot ja siten infor-

maation, joka ohjaisi huomioimaan ja analysoimaan yksittäisiä toimintamalleja. 

Tutkimuksen luonne säilyi siten ilmiöpohjaisena yksittäisten toimijoiden tarkaste-

lun ja vertailun sijaan.   

 

Tutkielmani aineisto koostuu institutionaalisista dokumenteista, jotka on laadittu 

tästä tutkielmasta ja sille asetetuista tavoitteista irrallisina. Piergiorgion (2003) 

mukaan vastaavien dokumenttien ongelmallisuus analyysin kannalta syntyy ole-

tuksessa, etteivät dokumentit todellisuudessa kuvaa instituutioiden todellisuutta 

tai arkipäivää. Todellisuuden kuvaamisen sijaan dokumentit pyrkivät tuottamaan 

ja representoimaan ”virallista” totuutta, joka taasen on riippuvainen säännöksistä 

ja määräyksistä, jotka vaikuttavat dokumentin laadinnan taustalla.  Siten doku-

mentit tuottavat ja ylläpitävät haluttua imagoa niiden taustalla olevasta instituuti-

osta, todellisuuden kuvaamisen sijaan. Piergiorgion esiin tuoma ongelmallisuus 

realisoituu joiltain osin Mikkolan (2020) selvityksessä peruskouluissa laadittujen 

tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutuksesta ja seurannasta. Ope-



 

25 
 

tushallituksen toteuttamassa selvityksessä todetaan, ettei suunnitelmien laatimi-

sella ole useiden koulujen kohdalla ollut vaikutusta sen enempää koulun käytän-

töihin kuin ilmapiiriinkään. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kirjaami-

nen koettiin lähinnä koulun käytännöistä erillisenä asiakirjojen ja selvitysten tuot-

tamisena ja siten nähtiin vaivalloisena ja tarpeettomana, työmäärää lisäävänä ra-

sitteena (Mikkola, 2020).  

 

Ymmärrän tässä tutkielmassa käytetyn aineiston luonteen artefakteihin ja esimer-

kiksi peruskoulujen opetussuunnitelmiin vertautuvina dokumentteina, jotka sää-

televät ja määrittelevät koulun rakenteellisia tavoitteita ja ehtoja, kuitenkaan si-

nällään kuvaamatta koulun arkea. Kuten opetussuunnitelmat, näen yhdenvertai-

suussuunnitelmat koulutuspoliittisen tahdon ilmauksina ja siten tulkitsen niiden 

kuvaavan myös niitä arvoja, joita koulu instituutiona pyrkii tavoittelemaan (vrt. Rii-

taoja, 2013). Analyysiprosessia ja suhtautumista aineistoon ohjasi jo lähtökohtai-

sesti diskurssianalyysin valinta tutkimusmenetelmäksi. Diskurssianalyysi edellyt-

tää ja sisältää jo sinällään itsestään selvinä pidettyjen oletusten kyseenalaistami-

sen ja hylkäämisen (Potter & Wetherell, 1987). Analyysiä väistämättä värittää ja 

muotoilee myös tutkijan tulkinta laajemmista sosiaalisista prosesseista tutkitun 

tekstin taustalla (Fairclough, 1992). Aineiston luonne koulua ja koulutusta, koulu-

tusta ohjaavana asiakirjana ohjasi analyysiä siinä taustaoletuksessa, ettei vam-

maisten yhdenvertaisuus ole toteutunut sen enempää yhteiskunnallisena kuin 

koulutuksellisenakaan ilmiönä. En tulkitse diskursseja siten yksittäisinä tai itse-

näisinä objekteina, vaan väistämättä riippuvaisina sosiaalisesta, kulttuurisesta, 

historiallisesta ja poliittisesta tilanteesta (van Dijk, 2008).  

 

Analyysiprosessissa tukeuduin myös Fetterleyn (1978) käsitykseen ”vastusta-

vasta” luennasta ja lukijasta, the resisting reader. Fetterleyn alun perin feministi-

sen lukutavan omaksunut lukija kieltäytyy hyväksymästä ja tietoisesti hätistelee 

mielestään ajatusmalleja ja käsityksiä, jotka sitovat lukijaa ja tämän ymmärrystä 

sekä kyseenalaistaa oletukset ja tekstissä ilmenevät arvot (ks. myös Riitaoja, 

2013). Tässä tutkielmassa ajatus vastustavasta luennasta näyttäytyy niin yhden-

vertaisuussuunnitelmien toteutukseen kuin laajemmin yhteiskunnalliseen tilan-

teeseen kohdistuvana kritiikkinä ja vastustuksena. Grue (2015) näkee diskurssi-
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analyysin luonnostaan kriittisenä lähestymistapana aineistoon, nimeten ”epäilyk-

sen hermeneutiikan” diskurssianalyysin perustaksi. Aineiston analyysiprosessi 

muodostui siis varsin kriittiseksi.  

 

Etenin analyysissä tietoisena myös siitä, ettei suunnitelmia ole alun perin laadittu 

analysoitavaksi tai tietoisena niihin kohdistuvasta tulevasta analyysistä, eikä tar-

koitukseni ole osoittaa tai vastuuttaa yksittäisiä toimijoita, joilla ei ole mahdolli-

suutta vastata esitettyyn kritiikkiin (vrt. Honkasilta, 2016). Tulkitsen puhetapojen 

ja positioiden palautuvan yksittäisten toimijoiden ajatteluun tai ajattelussa ilme-

nevien arvojen sijaan syvälle juurtuneisiin merkityksiin ja ajattelumalleihin (ks. 

Vehkakoski, 2006), jolloin näen yksittäisten toimijoiden vastuun sijaan yhdenver-

taisuussuunnitelmat osana jatkumoa, jonka muodostavat niin koulutuspoliittiset 

asiakirjat kuin vammaisten oppilaiden asema laajemmin tarkasteltuna. Siten tä-

män tutkielman tarkoituksena ei ole arvioida tai analysoida yksittäisiä toimijoita, 

asenteita tai motiiveja, vaan yhdenvertaisuussuunnitelmissa rakentuvia diskurs-

seja, joiden tulkitsen kiinnittyvän laajemmin vammaisuuteen ja heijastelevan 

vammaisen oppilaan asemaa yhdenvertaisuuteen sitoutuneessa koulutusjärjes-

telmässä.  

 

5.2.2 Analyysin kulku ja analyysiprosessi 

 

Aineisto, joka koostui kolmestakymmenestä Uudellamaalla sijaitsevassa kun-

nassa laaditusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, silmäiltiin analyy-

sin ensimmäisessä vaiheessa läpi yleisluontoisen kuvan saamiseksi. Suunnitel-

mien laajuus vaihteli yhden ja 15 sivun välillä. Toinen luenta keskittyi huomioi-

maan yhdenvertaisuussuunnitelmia erityisesti lain asettamien edellytysten näkö-

kulmasta. Lain edellyttämät vaatimukset liittyvät suunnitelmien sisällöllisen katta-

vuuden ja laadintaan liittyvien vaatimusten lisäksi niiden päiväyksiin ja voimassa-

oloihin.  

 

Yleiskuvan saamisen jälkeen prosessi jatkui aineiston koodaamisella. Asetta-

mani tutkimuskysymykset ohjasivat huomioimaan ja erottelemaan vammaisuutta 

koskevat tekstin osiot yhdenvertaisuussuunnitelmien sisällöstä. Siten erottelin ja 

jäsentelin aineistosta ne kohdat, joissa tuotiin esiin vammaisuus tai vammainen 
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oppilas ja siten vammaiseksi luokitellun oppilaan yhdenvertaisuuden toteutumi-

nen. Potter ja Wetherell (1987) määrittävät analyysin vaiheista koodaamisen ta-

voitteet käytännöllisiksi, koodaamisen jäsennellessä ja valmistellessa tekstiä var-

sinaista analyysiä varten. Koodaamisvaiheessa analysoitavaan tekstiin sisällytet-

tiin laajasti se aineisto, joka myös väljemmin tulkittuna käsitteli vammaisuutta tai 

vammaista oppilasta. Potter ja Wetherell kutsuvat tätä tutkijan pyrkimykseksi olla 

asettamatta rajoja tutkittavalle aineistolle, vaan päinvastoin analysoitavaan teks-

tiin tulisi pystyä sisällyttämään myös rajatapaukset ja epäselvät alueet niiden ai-

heuttamasta epämukavuudesta huolimatta. Tässä tutkimuksessa Potterin ja Wet-

herellin (1987) kuvaamat rajatapaukset konkretisoituivat vammaiseksi luokitellun 

oppilaan kuvauksessa ja päädyin sisällyttämään analysoitavaan aineistoon myös 

kohdat, joissa vammaiseen oppilaaseen viitattiin erilaisin eufemismein erityisen 

tuen oppilaina tai terveydentilan käsittein.  

 

Diskurssianalyysille ominaisesti koen hyödyntäneeni aineiston arvioinnissa ja tie-

don muodostumisessa moninaisia tarkastelutapoja ja analyysin vaiheita (van 

Dijk, 2008). Potter ja Wetherell (1987) kuvaavat diskurssianalyysin kulkua pro-

sessina, jossa aineisto ensimmäisissä silmäilyissä ja lukukerroissa näyttäytyy jär-

kevänä, ehjänä ja yhtenäisenä, jolloin tutkittava ilmiö näyttäytyy ongelmattomana 

tai jopa puuttuvan kokonaan. Toistuvat lukukerrat, tekstiin perehtyminen ja sy-

ventyminen muuttavat tekstin luonteen, jolloin sen erinäiset merkitykset, sirpalei-

suus ja moniulotteisuus näyttäytyvät lukijalle kokonaisuudessaan. Pynnönen 

(2013) näkee diskurssianalyysin kolmivaiheisena prosessina, joka etenee teks-

tuaalisesta, mekaanisesta analyysistä tulkitsevaan ja lopulta kriittiseen kuvauk-

seen diskurssin saamista merkityksistä. Sekä Potterin ja Wetherellin että Pynnö-

sen näkemykset diskurssianalyysistä kuvaavat myös tämän tutkielman analyysin 

kulkua. Koodatut tekstit muodostivat sen aineiston, josta diskurssit hahmottuivat 

yksityiskohtaisemman analyysin myötä. Seuraavissa kappaleissa esittelen kat-

sauksen tutkielman aineiston sisältöön ja palaan varsinaisiin tutkimuskysymyk-

siini, vammaisuuden diskurssien hahmottumiseen, luvussa 6. 
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5.3 Yleiskatsaus suunnitelmiin 

 

Kunnassa, jonka alueella sijaitsevista kouluista yhdenvertaisuussuunnitelmat 

pyydettiin maaliskuussa 2021, on 41 peruskoulua. Tutkielmassa käytettävissä 

oleva aineisto koostui lopulta kolmestakymmenestä tasa-arvo- ja yhdenvertai-

suussuunnitelmasta. Analyysin kohteeksi muodostui vähemmistöihin ja erityisesti 

vammaisiin oppilaisiin liittyvän sisällön tarkastelun lisäksi lain edellytysten toteu-

tuminen yhdenvertaisuussuunnitelmien toteutuksessa ja vähimmäissisällössä. 

Jokainen analyysissä käytetty suunnitelma oli toteutettu yhdistettynä tasa-arvo- 

ja yhdenvertaisuussuunnitelmana, joten hyödynnän tarkastelussani myös tasa-

arvolain suunnitelmien laadinnalle asettamia edellytyksiä. 

 

Oppilaitoksen on suunnitelmaa laatiessaan otettava huomioon niin yhdenvertai-

suus- kuin tasa-arvolain asettamat vaatimukset ja vähimmäisedellytykset (Hon-

kala ym., 2019). Tasa-arvolakia edeltävä esitys kehottaa opetuksen järjestäjiä 

tarkastelemaan suunnitelmien sisältämien toimenpiteiden toteutumista vuosittain 

(Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi, 2014). Yhdenvertaisuus-

laki puolestaan ei säädä suunnitelmien uusimisen tai päivittämisen määräaikoja, 

mutta velvoittaa opetuksen järjestäjän arvioimaan suunnitelman toteutumista tar-

peen mukaan (Yhdenvertaisuuslaki 6 § 1). Laki edellyttää siten oppilaitoksen ar-

vioivan yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhtyvän tarvittaviin toi-

menpiteisiin, mikäli yhdenvertaisuuden ei arvioida toteutuvan oppilaitoksessa. 

Lain mahdollistama tulkinnanvara päivitysten ja arvioinnin tarpeellisuudesta näyt-

täytyi tarkasteltaessa tämän aineiston yhdenvertaisuussuunnitelmiin kirjattuja 

päivämääriä. Osa suunnitelmista (n=4) oli päivätty vuosina 2017-2019 ja kahdek-

sasta suunnitelmasta päiväys puuttui kokonaan. Tulkitsen kirjatut päivämäärät 

osoituksena suunnitelman arvioimisesta tai päivittämisestä, joten päiväämättö-

mien suunnitelmien osalta jää epäselväksi, onko suunnitelmia tarkistettu tai arvi-

oitu lain edellyttämällä tavalla.  

 

Tasa-arvolaki (5 a § 1) edellyttää niin koulun henkilöstön kuin oppilaiden osallis-

tumista suunnitelman laadintaan kaikissa sen vaiheissa. Yhdenvertaisuuslaki 

puolestaan sisältää säännöksiä, jotka velvoittavat opetuksen järjestäjän kuule-

maan sekä oppilaiden että heidän huoltajiensa näkemyksiä yhdenvertaisuuden 
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edistämistoimenpiteistä (Yhdenvertaisuuslaki 6 § 3). Yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvotyön tavoitteiden täyttyminen edellyttää organisaation jäsenten näkemysten 

ja kokemusten kuulemista nykytilasta, jolloin koulutuksen järjestäjän tai johdon 

laatima yhdenvertaisuussuunnitelma ei noudata lain asettamia vaatimuksia (Hon-

kala ym., 2019). Tutkimastani aineistosta noin puolessa (n=17) tuotiin esiin oppi-

laiden osallistuminen suunnitelman laadintaan, yleisimmin mainittiin oppilaiden 

näkemyksiä ja kokemuksia kartoittavan kyselyn tekeminen osallistumisen väli-

neenä. Huoltajien mielipiteiden kuuleminen ja ottaminen huomioon mainittiin kah-

dessa eri suunnitelmassa.  

 

Tässä aineistossa esille tulleen määrällisen informaation tulkitsen vastaavan hy-

vin opetushallituksen selvitystä (Mikkola, 2020) tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-

suunnitelmien seurannasta ja toteutuksesta. Oppilaiden ja huoltajien osallistumi-

nen aineistossani vastaa suhteellisesti tarkasteltuna opetushallituksen selvityk-

sen vastaavia lukuja. Aineistoa kerätessäni lähetin aineistopyynnön 41 kouluun, 

jonka seurauksena sain, pyynnön kertaalleen uusittuani, käyttööni 30 yhdenver-

taisuussuunnitelmaa. Yhdestä koulusta sain pyyntööni kieltävän vastauksen, 

mutta loppujen osalta jään epätietoiseksi, liittyykö vastaamattomuus haluttomuu-

teen luovuttaa yhdenvertaisuussuunnitelma opinnäytetyön aineistona tutkimus-

käyttöön vai siihen, ettei suunnitelmaa ole ylipäätään laadittu. Suhteellisessa ver-

tailussa Mikkolan huomattavasti laajempaan aineistoon oletan kuitenkin, että tar-

kastelemassani kunnassa yhdenvertaisuussuunnitelmien määrä vastaa todennä-

köisesti opetushallituksen selvitystä; Mikkolan mukaan kyselyyn vastanneista op-

pilaitoksista suurimmassa osassa ((93 %; n=928) oli laadittu yhdenvertaisuus-

suunnitelma lain edellytysten mukaisesti.  

 

5.3.1 Vammaisuus yhdenvertaisuussuunnitelmissa 

 

Yhdenvertaisuussuunnitelmien taustalla vaikuttavan lakiuudistuksen keskeisiä 

tavoitteita oli saattaa eri syrjintäperusteet samalle viivalle (Nieminen ym., 2020). 

Yhdenvertaisuussuunnitelmien tulee perustua oppilaitosten ja siellä olevien op-

pilaiden tarpeisiin ja tarpeiden arviointiin. Laki ohjaa opetuksen järjestäjät arvioi-

maan nykytilaansa ja laativan siten omia tarpeitaan ja olosuhteitaan vastaavan 

suunnitelman, painottaen tärkeinä pitämiään toimenpiteitä. Suunnitteluvaiheessa 
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laki velvoittaa kuitenkin arvioimaan tilaa kaikkien syrjintäperusteiden osalta siitä 

riippumatta, opiskeleeko oppilaitoksessa vähemmistöryhmään kuuluvia henki-

löitä. Velvoite suunnitella toimintaa kaikki syrjintäperusteet huomioiden ulottuu 

niin saavutettavuuteen kuin toimintatapoihin. (Honkala ym., 2019.) Siten sillä, tie-

detäänkö koulussa opiskelevan esimerkiksi vammaisia tai sukupuolivähemmis-

töihin kuuluvia oppilaita, ei ole merkitystä lain asettaman velvoitteen kannalta 

(Mikkola, 2020).  

 

Opetushallituksen selvityksen mukaan oppilaitoksissa on kuitenkin epäselvää, tu-

leeko yksittäisiä syrjintäperusteita käsitellä suunnitelmissa, mikäli oppilaitok-

sessa ei sillä hetkellä ainakaan tiettävästi opiskele kyseisiin vähemmistöihin kuu-

luvia oppilaita (Mikkola, 2020). Tämän tutkielman aineiston sisällölliset painotuk-

set vastaavat Mikkolan selvitystä syrjintäperusteiden huomioimisesta yhdenver-

taisuussuunnitelmissa. Etninen tausta tai alkuperä huomioitiin selkeästi yleisim-

pänä syrjintäperusteena myös oman tutkielmani aineistoissa, muiden syrjintäpe-

rusteiden, uskonnon tai katsomuksen, kansalaisuuden, seksuaalisen suuntautu-

misen ja vammaisuuden lisäksi. Yksityiskohtana mainittakoon ja huomioitakoon, 

että saamelaiset ja romanivähemmistöön kuuluvat oppilaat mainittiin vain yh-

dessä yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Vammaisuus ja vammaisten oppilaiden 

yhdenvertaisuus puolestaan oli nostettu yksityiskohtaisemman tarkastelun koh-

teeksi noin kolmasosassa aineistoani (n=11). Tulkitsen määrän vähäisenä ja kä-

sittelen vammaisuuden vähäistä näkymistä aineistossa yhtenä tutkimustulok-

sena.  

 

Tulkitsen vammaisuuden ja vammaisen oppilaan vähäisen näkyvyyden aineis-

tossani lähtökohtaisesti heijastelevan vammaisten henkilöiden asemaa sekä kou-

lutuksessa, koulutuspolitiikassa että laajemmin yhteiskunnassa. Riitaoja (2013) 

kuvaa koulua yhteiskunnan rakenteena, johon on historiallisissa vaiheissa, poliit-

tisten ja sosiaalisten intressien myötä kerrostunut monia eri käytäntöjä ja usein 

keskinäisessä ristiriidassa olevia päämääriä. Koulutus ja sen julkilausutut arvot 

ovat vahvasti muotoutuneet uusliberalistisessa reformissa, joka siten muokkaa ja 

uusintaa sekä koulutuksen sisältöä että sille asetettuja tavoitteita (Youdell, 2011). 

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta ristiriita rakentuu jännitteessä, joka syntyy 



 

31 
 

elinkeinoelämää ja taloutta palvelevan koulutuksen ja yksilön kohtaamisen ja mo-

ninaisuuden huomioimisen välillä. Pulkki (2018) kuvaakin tulkintani mukaan osu-

vasti koulutusta kilpailun loisteputkivalona, jossa ”hauraat ihmisyyden idut itävät 

ja kasvavat”. 

 

Fairclough kuvailee myös koulutuspolitiikassa tapahtunutta retoriikan muutosta 

markkinoiden ehdoilla rakentuneeksi sekä koulutuksen muutoksia seurauksina 

kapitalismista, sosiaalisen koheesion diskurssin näyttäytyessä vieraana uuslibe-

ralismin tehokkuutta ja kilpailukykyä korostavassa puhetavassa (Fairclough 

1992; 2003). Ikävalkon ja Brunilan (2011) mukaan myös tasa-arvoa itsessään on 

Suomessa lähestytty ja perusteltu ensisijaisesti liiketalouden termein, jolloin tasa-

arvosuunnittelu on tämän seurauksena valjastettu talouden ja työelämän palve-

lukseen. Suunnittelun markkinahenkinen toteutuksen seuraus on Ikävalkon ja 

Brunilan mukaan käsikirjoituksenomainen tuotos, jota on vaikea kritisoida ja josta 

on vaikea löytää uusia luovia tai yllättäviä näkökulmia.  

 

Pihlaja ja Ketovuori (2016) huomioivat puolestaan koulutuspoliittisissa dokumen-

teissa ja koulutusta ohjaavissa asiakirjoissa erilaisuuden hyväksymisen ja ihmis-

ten kunnioittamisen näyttäytyvän heikkona viestinä puheessa, joka korostaa kor-

keatasoisen osaamisen ja hyvien oppimisvalmiuksien merkitystä. Pihlaja ja Ke-

tovuori nostavat esiin koulutuspolitiikan retoriikassa rakentuvan ”ihannekansalai-

sen”, peruskoululaisen ominaisuuksia määrittävän, kapeutuvan kuvan puheessa 

tuottavuudesta ja tehokkuudesta samanaikaisesti, kun erilaisuus ja oppimiseen 

liittyvät eroavaisuudet vaikuttavat heidän mukaansa häivyttyneen tekstien sisäl-

löistä. Koulutuspoliittisessa puheessa korostuu siten vahvan, aktiivisen oppilaan 

ja toimijan malli, jonka vastuulla on kilpailukyvyn ylläpitämien ja saavuttaminen. 

Siten koulutuspolitiikka oikeuttaa ja myös edellyttää tilanteen syntymisen, jossa 

tasa-arvo pelkistyy mahdollisuuksien tasa-arvoksi (Pihlaja & Ketovuori, 2016).  

 

Erilaisuuden, vammaisuuden häivyttäminen tutkimuksen aineistosta käytetyistä 

inklusiivisista asiakirjoista näyttäytyy ristiriitaisena tekona. Tervasmäki (2022) kä-

sittelee vammaisuuden puuttumista opetussuunnitelmapuheesta segregoivan 

ulottuvuuden lisäksi viittauksena laitosparadigmaan, jossa pyrkimys on eristää 



 

32 
 

vammaiset yhteiskunnasta laitoksiin. Ikävalko (2016) havaitsi väitöstutkimukses-

saan tasa-arvosuunnittelussa piilevänä vaarana tasa-arvon tavoittelun pelkisty-

misen taloudellisen tehokkuuden tavoitteisiin. Vammaisuuden häivyttymisen yh-

denvertaisuussuunnitelmista voi tulkita myös Ikävalkon havaintoon peilaten, mi-

käli yhdenvertaisuuden tavoittelua tarkastelee ilmiönä, jota käytetään koulutus-

politiikassa julkilausuttujen ihanteiden, tehokkuuden, tuottavuuden ja yrittäjyyden 

tavoitteluun. Vammaisen oppilaan mahdollinen tiedollinen ja taidollinen eroavai-

suus sopii huonosti koulutuksen tuottamaan kuvaan muokattavissa olevasta, yrit-

täjämäisestä subjektista, jonka ihanteeseen sitoutuminen kaventaa toimijuuden 

ja toisin tekemisen mahdollisuuksia (Keskitalo-Foley, Komulainen ja Naskali, 

2010). Mielikuva vammaisuudesta liittyykin usein yksityiseen, heikkouteen ja sai-

rauteen, muodostaen siten vastakohdan julkiselle ja julkilausutulle (Wendell, 

1996). 

 

Van Dijkin (2008) mukaan diskurssianalyysin tekijä kohtaa ja päätyy väistämättä 

käsittelemään vallan ja kontrollin monimutkaisia rakennelmia. Kouluun ja koulu-

tukseen liittyviä diskursseja Van Dijk kuvaa itsessään stereotyyppisinä ja ennak-

koluuloisina, sekä kontroversiaaleja aiheita ja teemoja välttelevänä ja niiden kä-

sittelyyn vastahakoisesti suhtautuvana. Myös Mietola (2014) huomioi väitöskir-

jassaan ristiriidan tasa-arvoa korostavan koulutuspolitiikan ja vammaisuudesta 

vaikenemisen välillä. Vammaisuuden vähäisen näkymisen tämän tutkielman ai-

neistossa voi tulkita aiemmin mainituista lähestymistavoista poiketen myös kie-

lenkäytön leimaavuuteen liittyvänä harkittuna valintana (Pihlaja & Ketovuori, 

2016), jolloin vammaisuudesta vaikeneminen näyttäytyy poliittisena korrektiutena 

tietoisen poisjättämisen sijaan. Huomioitavaa toki myös on, että huolimatta lain 

velvoitteesta tarkastella kaikkia syrjintäperusteita suunnitelman laadintavai-

heessa, jää yhdenvertaisuussuunnitelmiin väistämättä kirjaamatta osa syrjintä-

perusteista ja kohderyhmistä, yhdenvertaisuustyön julkilausutun haasteen ol-

lessa suunnittelutyöhön liittyvien sisältöjen laajuus ja jopa rajattomuus (Ekholm 

& Tuokkola, 2018). Suunnitelmat eivät joka tapauksessa synny tyhjiössä, vaan 

heijastelevat yhteiskunnan tilaa, koulutuspoliittisia ihanteita ja tavoitteita. Vam-

maisuuden häivyttäminen suunnitelmista näyttäytyy siten joko tahattomana, olo-

suhteista johdettavana tilanteena tai tiedostettuna valintana jättää vammaiset op-
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pilaat sivuun yhdenvertaisuussuunnittelun julkilausutuista tavoitteista. Kummas-

sakin tapauksessa lopputuloksena on kuitenkin tilanne, jossa vammaiset oppilaat 

näyttäytyvät Pihlajaa ja Ketovuorta (2016) edelleen lainaten näkymättömänä ryh-

mänä. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTAA 
 

 

6.1 Vammaisuuden diskurssit peruskouluissa laadituissa yhdenvertaisuus-

suunnitelmissa 

 

Tässä luvussa esittelen ne diskurssit, jotka aineistosta hahmottuivat analyysipro-

sessissa. Vammaisuutta kuvattiin peruskouluissa laadituista yhdenvertaisuus-

suunnitelmista neljässä diskurssissa. Nimesin diskurssit tuen ja tarpeen, esteet-

tömyyden, erilaisuuden ja terveydentilan diskursseiksi. Edellä mainitut diskurssit 

kuvaavat vammaisuutta kulttuurisesti vakiintuneella ja ennalta-arvattavaksi tulkit-

semallani tavalla. Seuraavassa luvussa esittelen diskurssit ja niiden hahmottumi-

sen aineistossa sekä tarkastelen diskursseissa vammaiselle oppilaalle avautuvia 

positioita. Koska tutkimuksen tarkoituksena ei ole vertailla tai tutkia suunnitelmien 

laatijoita, ei diskursseja havainnollistavia aineisto-otteita ole numeroitu tai nimetty 

viittaamaan niihin kouluihin, joissa ne on laadittu.  

 

6.1.1 Tuen ja tarpeen diskurssi 

 

Tuen ja tarpeen diskurssissa vammaisuus näyttäytyi osaamisen ja oppimisen 

sekä kyvykkyyden eroina ja näistä eroista seuraavana tuen tarpeena. Tuen käsite 

rakentui ja konkretisoitui oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä toisaalta erityis-

opetuksen käsitteissä ja termistössä. Koulunkäynnin tukea kuvattiin yhdenvertai-

suussuunnitelmissa kolmiportaisen tuen käsitteistä erityiseen tukeen viitaten.  

 

Diskurssi rakentui kuvauksissa tuen järjestämisen tavoista, tuen käytänteistä 

sekä tarkemmin määrittelemättömästä ja siten kyseenalaistamattomaksi jää-

neestä tarpeesta, joka aineistossa vammaisiin oppilaisiin liitetyn ominaisuuden 

lisäksi määritteli niitä toimenpiteitä, joihin koulu sitoutui yhdenvertaisuuden edis-

tämiseksi. Tuen tarve esiintyi siten sekä vammaisen oppilaan ominaisuutena, 

joka oikeuttaa tuen saamiseen, että ilmeisenä haasteena yhdenvertaisuuden 

saavuttamisen näkökulmasta.  
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Tuen diskurssissa tarpeen käsite piirtyi jonain erityisenä, normaalista sekä nor-

maalin oppilaan tarpeista poikkeavana. Tästä esimerkkinä seuraava aineisto-ote, 

jossa kuvaillaan sekä erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta että tämän mahdolli-

suuksia ja oikeutta yhdenvertaisuuteen.  

Eri tavoin koulua käyvien ja oppivien oppijoiden huomioiminen erityistarpeineen 
koulun     arjessa on tärkeää…--- Yhdenvertaisuuden takaamiseksi, onkin tärkeää 
pohtia keinoja, miten resurssit jaetaan mahdollisimman objektiivisesti tarpeisiin pe-
rustuen---. 

 

Kuten edellä olevasta otteesta on tulkittavissa, huomioidaan aineisto-otteessa 

sekä tarpeen tunnistamisen merkitys, että näiden tarpeiden mahdollinen vaikutus 

yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Samanaikaisesti kuin tarpeiden huomioimi-

nen nähdään keinona yhdenvertaisuuden saavuttamiseen, näyttäytyvät nämä 

samaiset, erityisiksi määritellyt tarpeet esteenä yhdenvertaisuuden saavuttami-

selle.  

 

Tarpeen erityisyyttä ja normaalista poikkeavuutta sekä erityisen tuen oppilasta 

kuvaa myös seuraava aineisto-ote. 

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti eri syistä tukea tarvitseville oppilaille pyri-
tään    takaamaan mahdollisimman yhdenvertainen oikeus osallistua kouluyhtei-
sön toimintaan ja kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta muihin ikätovereihin. Mah-
dollisuuksien mukaan integrointia yleisopetuksen ryhmiin pyritään tarjoamaan eri-
tyisesti niissä oppiaineissa, joissa erityisen tuen oppilaiden vahvuudet pääsevät 
esiin.  

 

Aineisto-otteessa tuodaan esiin erityisen oppilaan oikeus osallistumiseen sekä 

yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Kuvaus tukea tarvitsevasta oppilaasta sisältää 

edeltävässä aineisto-otteessa lähtökohtaisesti oletuksen ulkopuolisuudesta. Ai-

neisto-otteen sanavalinnat asemoivat tukea tarvitsevan oppilaan kouluyhteisön 

ulkopuolelle, tukea tarvitsevan oppilaan muodostuessa kuvauksessa integraation 

kohteeksi ja siten normaalista oppilaasta poikkeavaksi. Tukea tarvitsevan oppi-

laan oikeus osallistua kouluyhteisön toimintaan tai kokea yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ikätovereihinsa nähdään keinona yhdenvertaisuuden toteutumiseen 

vammaiselle oppilaalle olennaisesti kuuluvan oikeuden sijaan.  

 

Myös seuraavat aineisto-otteet kuvaavat yksilöllisiä tarpeita samanaikaisesti 

sekä esteenä yhdenvertaisuuden (tässä otteessa tasa-arvon) toteutumiselle että 

näiden tarpeiden huomioimista yhdenvertaisuuden toteutumisen edellytyksenä.  
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(Tasa-arvon) periaatteisiin kuuluu myös yksilöllisten tarpeiden huomiointi opetus-
tilanteissa, jotta haasteita tavanomaista enemmän opinnoissaan kohtaaville oppi-
laille voidaan myös antaa mahdollisuus onnistumisiin koulutyössään. 
---opetus järjestetään siten, että opiskeluympäristö sopii jokaiselle oppilaalle huo-
limatta sukupuolesta tai muista ominaisuuksista.  

 

Kuten edellä olevat otteet kuvaavat, kiinnittyy tuen tarpeen diskurssi voimak-

kaasti yksilöön, yksilön ominaisuuksiin ja osaamiseen. Tavanomaisesta poik-

keavien haasteiden ja haasteita kohtaavien oppilaiden tunnistaminen näyttäytyy 

edellytyksenä yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Tuen tarvetta kuvataan siten 

normaalista ja tavanomaisesta poikkeavana tilana, jonka huomioiminen näyttäy-

tyy yhdenvertaisuuden edellytyksenä. Siten yksilöllisten, mutta tarkemmin mää-

rittelemättömien tarpeiden huomiointi ja tunnistaminen näyttäytyy samanaikai-

sesti esteenä yhdenvertaisuudelle, että mahdollisuutena saavuttaa yhdenvertai-

suus.   

 

Tässä diskurssissa vammaisuus sai siten merkityksensä opetuksen erityisjärjes-

telyiden ja erityisinä näyttäytyvien tarpeiden käsitteissä. Vammaisten oppilaiden 

oikeus ja mahdollisuus yhdenvertaisuuteen liitettiin erottamattomasti erityisen 

tuen ja erityisopetuksen käsitteisiin, jolloin mahdollisuus erityiseen tukeen ja eri-

tyisopetukseen näyttäytyi peruskouluissa laadituissa yhdenvertaisuussuunnitel-

missa väylänä yhdenvertaisuuteen. Olennaista diskurssin sisällöllisessä muo-

dostumisessa oli johdonmukainen selkeys ja itsestäänselvyys, jolla vammaisuus 

esitettiin erityisen tuen tarpeena, ilman että erityistä tukea tai tuen tarpeeseen 

liittyvää diversiteettiä olisi määritelty tarkemmin tai ylipäätään tunnistettu. Kuva 

vammaisesta oppilaasta rakentuu siten osana geneeristä ryhmää, jonka jäsenyy-

den määrittää oletus erityisen tuen tarpeesta. 

 

6.1.2 Esteettömyyden diskurssi 

 

Esteettömyyden diskurssi rakentui niiden mukautusten kuvailuissa, joita vammai-

sen oppilaan osallistuminen koulun toimintaan edellyttää. Esteettömyydestä pu-

huttiin pääasiassa fyysisen esteettömyyden käsittein.  

Esteettömyys tarkoittaa fyysisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista niin, että 
jokainen voi ominaisuuksistaan huolimatta toimia yhdenvertaisena muiden 
kanssa. (esim. liikuntaesteiset oppilaat). Rakenteet, jotka estävät esim. liikuntaes-
teisen pääsemisen koulun tiloihin, on syrjimistä. (Kursiivi lisätty) 
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--- Oppimisympäristöjä suunniteltaessa otetaan huomioon myös esteettömyyden 
vaatimukset. Esteettömät kulkureitit merkitään selkeillä opasteilla ja niihin pääsy 
pidetään vapaana. Esteettömän liikkumisen varmistamiseksi tehdään yhteistyötä 
kiinteistöt omistavan --- kanssa. 

 

Kuten yllä olevat aineisto-otteet kahden eri koulun suunnitelmasta kuvaavat, 

esiintyi esteettömyyden tematiikka sekä yksilöön että ympäristöön kiinnittyvänä 

puheena. Tulkitsen diskurssin avautuvan siten samanaikaisesti sekä tilan että 

yksilön ominaisuuksiin. Kuten tuen ja tarpeen diskurssissa, vammaisen oppilaan 

ominaisuudet, joita tässäkään diskurssissa ei tarkemmin eritellä, esitetään es-

teenä yhdenvertaisuudelle, rakenteellisen esteettömyyden huomioiminen puo-

lestaan näyttäytyessä ratkaisuna yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Esteettö-

myyden diskurssi rakentuu siten samanaikaisesti yksilön ominaisuuksista kuin 

myös esteettömien tilojen puutteesta seuraavalle problematiikalle.  

 

Diskurssin rakentumista kuvaa myös seuraava aineisto-ote, jossa tarkastellaan 

esteettömyyden vaatimusta yhdenvertaisuuden edellytyksenä.  

Haasteena meillä on vanha koulurakennus, joka ei ole esteetön. Tällä hetkellä 
koulussamme ei opiskele tai työskentele liikuntarajoitteisia henkilöitä, mutta ajoit-
tain oppilaalla voi olla kepit esim. murtuneen jalan vuoksi. Nämä tilanteet ovat kou-
lussamme haastavia.  

 

Aineisto-otteessa kuvataan vaatimusta esteettömyydestä haasteena, joka kou-

lussa joudutaan ajoittain kohtaamaan. Toteamus, ettei koulussa opiskele tai työs-

kentele liikuntarajoitteisia henkilöitä, täydennetään huomiolla esteettömyyden 

vaateen tilanteisuudesta ja ohimenevyydestä. Tulkitsen aineisto-otteen vammai-

suutta häivyttävänä ja jopa ableistisena retoriikassa, jossa liikkumiseen liittyvät 

rajoitteet tietoisesti ilmaistaan ajoittaisina ja muuttuvina tilanteina, jotka koulu on 

satunnaisesti pakotettu kohtaamaan.  

 

Esteettömyyden diskurssissa vammaisuutta kuvattiin retorisin keinoin, jotka näyt-

täytyvät paikoin harkitsemattomina. Esimerkkeinä esteettömyyden diskurssin 

muodostumisesta ja retoriikasta, jonka varassa kuva vammaisuudesta rakentui 

tässä diskurssissa seuraavat aineisto-otteet, jotka kuvaavat niitä keinoja, joiden 

avulla vammaisen oppilaan yhdenvertainen osallistuminen pyritään mahdollista-

maan.  
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…TET-harjoittelupaikat liikuntarajoitteiselle ---Retkien esteettömyyden huomiointi 
ja suunnittelu ajoissa, jotta liikuntarajoitteinen voi osallistua. Sähköpöydät luokkiin, 
joissa liikuntarajoitteiset oppilaat opiskelevat---  
 
Esteettömyyskartoituksen avulla varmistetaan, että oppilaitoksen tilat ovat saavu-
tettavia myös erilaisista toimintarajoitteista kärsiville.  

 

Edellä lainatuissa, eri koulujen yhdenvertaisuussuunnitelmista poimituissa ai-

neisto-otteissa vammaisuus piirtyy rajoitteena ja kärsimyksenä. Mielikuva vam-

maisuudesta rajoitteena tuotetaan kielellisin keinoin myös kuvailuissa vammai-

sen eli liikuntarajoitteisen oppilaan osallistumisen edellytyksistä. Retoriikka näyt-

täytyy tahattomana, mutta tulkintani mukaan ilmentää vakiintuneita ja mahdolli-

sesti tiedostamattomia käsityksiä vammaisuudesta nimenomaan rajoitteena ja 

kärsimyksenä.  

 

Esteettömyyden diskurssissa vammaisuus rajoittui esteettömyyden osalta fyysi-

sen esteettömyyden vaatimuksien kuvailuun, samalla jättäen huomioimatta vam-

maisuuteen ja siten myös esteettömyyden vaatimuksiin liittyvän moninaisuuden. 

Esteettömyyden diskurssi rakentui voimakkaasti rajoitteen käsitteelle ja niiden ra-

joitteiden kuvailuun, jotka diskurssissa tuotettiin esteinä yhdenvertaisuudelle.  

 

6.1.3 Erilaisuuden diskurssi 
 

 

Erilaisuuden diskurssissa vammaisuus merkityksellistyi suhteessa ei-vammai-

seen, ”normaaliin” oppilaaseen. Tässä diskurssissa vammaisuus näyttäytyi siten 

eroavaisuutena normaaliin ja näistä eroista seuraavana toiseutena. Erilaisuus, 

joka aineistossa hahmottui, jäi kuitenkin määrittelemättömäksi, kuten myös nor-

maali, johon ”erilaista” verrattiin ja johon verraten erilainen oppilas sekä erilaisuu-

desta seuraava haaste yhdenvertaisuuden toteutumiselle tunnistettiin. Siten sekä 

normaali että normaalista poikkeava erilainen jäivät tulkinnanvaraiseksi, vaikka 

”erilaisuus” tunnistettiin aineistossa syrjinnän syynä ja siten esteenä yhdenvertai-

suudelle. 
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Esimerkkinä erilaisuuden ja normaalin välisen eron rakentumisesta seuraava ote 

aineistosta, jossa kuvaillaan erityisen tuen oppilaiden oikeutta yhdenvertaisuu-

teen sekä käytännön toimia, joiden avulla yhdenvertaisuutta on pyritty edistä-

mään. 

---koulussa erityisopetuksen luokkatilat ovat lukuvuoden --- alussa siirretty koulu-
rakennuksen erillisestä pääty-yksiköstä muiden luokkatilojen yhteyteen. Tällä fyy-
siseen toimintaympäristöön liittyvällä ratkaisulla on haluttu viestiä koko kouluyhtei-
sölle tasavertaisen kohtelun merkitystä ja myös haastettu koulun muut oppilaat 
sekä henkilökunta kohtaamaan ne mahdolliset erityispiirteet, joita erityisopetuksen 
oppilaiden käyttäytymisessä tai olemuksessa ilmenee. Toisaalta koulun yhteisten 
sääntöjen noudattamista vaaditaan kaikilta, joten myös erityisopetuksen piirissä 
olevien oppilaiden tulee mukautua samoihin käytäntöihin, joita muiltakin oppilailta 
koulussa edellytetään. Tämä omalta osaltaan antaa valmiuksia sopeutua uusiin 
haasteisiin jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä, jossa yhdenmukaisten 
toimintatapojen vaatimukset kasvavat (kursiivit lisätty).  

 

Aineisto-otteessa kuvaillaan integraatiota fyysisenä toimenpiteenä, jossa erityis-

opetuksen luokkatilat ja näissä tiloissa opiskelevat oppilaat on ”siirretty--- muiden 

luokkatilojen yhteyteen”. Erityisopetuksen oppilaat tunnistetaan otteessa koulun 

tiloihin integroiduiksi, erilaisiksi ja sekä käyttäytymiseltään että olemukseltaan 

normaalista poikkeaviksi. Kuvaus koulun muista oppilaista ja henkilökunnasta 

tuottavat normaalin, jonka tehtäväksi määritellään kohdata ja hyväksyä käyttäy-

tymisen ja olemisen erityispiirteet.  

 

Kuten tuen tarpeen diskurssissa, jää myös tässä aineisto-otteessa erilaisuus 

määrittelemättömäksi, eikä mahdollisia erityispiirteitä, joihin otteessa viitataan, 

tarkenneta millään tavalla. Määrittelemättömiksi jäävät myös ne piirteet, jotka 

mahdollisesti yhdistävät koulun muita, ilmeisen normaaliksi luokiteltuja oppilaita. 

Viittaus edellä olevan lainauksen lopussa yhdenmukaisten toimintatapojen vaati-

muksiin, joihin erityisen tuen oppilaiden tulee sopeutua, rakentaa myös osaltaan 

oletusta ja vaatimusta normaalin oppilaan lisäksi normaaleista toimintatavoista, 

joiden vaatimuksiin erityisopetuksen oppilaat eivät lähtökohtaisesti ole kykeneviä 

vastaamaan. Vaatimus yhdenmukaisten toimintatapojen tunnistamisesta ja 

omaksumisesta ulotetaan koskemaan myös jatko-opintoja ja työelämää, joiden 

haasteisiin sopeutumiseen ei erityisopetuksen oppilaalla aineisto-otteessa ilmei-

sesti nähdä lähtökohtaisesti olevan valmiuksia. Vaatimus yhdenmukaisista toi-

mintatavoista näyttäytyy siten vaatimuksena normaalista, jota koulun muut edus-

tavat, jota muiltakin oppilailta koulussa edellytetään ja jota erityisen tuen oppilas 

ei lähtökohtaisesti voi olla. 
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6.1.4 Terveydentilan diskurssi 

 

Terveydentilan diskurssissa vammaisuus koulussa näyttäytyi sairauden ja ter-

veyden välisessä rajanvedossa. Tässä diskurssissa vammaisen ja sairaan oppi-

laan käsitteet esiintyivät rinnakkain, jonka seurauksena vammaisuus ja sairaus 

näyttäytyivät toisiinsa liittyvinä ja myös rinnastettavina ilmiöinä. Yhdenvertaisuus-

työ ja toimenpiteet, joihin koulu yhdenvertaisuuteen pyrkiessään tunnusti sitoutu-

vansa, muodostuivat siten samoiksi vammaiseksi tai sairaaksi luokitelluille oppi-

laille.  

 
Laki kieltää syrjinnän vammaisuuden ja terveydentilan perusteella. Oppilaalla on 
oikeus saada tukea opiskeluunsa sairauden aikana. Ketään ei syrjitä vamman tai 
terveydentilan perusteella. Ihmisen kohtelu on yhdenvertaista ja asiallista riippu-
matta siitä onko kyse psyykkisestä tai fyysisestä sairaudesta tai vammasta. Op-
pilaalla (ja henkilökuntaan kuuluvalla) on oikeus päättää, mitä hän kertoo yhtei-
sönsä henkilöille terveydentilastaan tai vammastaan. Oppilaiden kohdalla asi-
asta sovitaan aina oppilaan huoltajan kanssa. Koulussa tehdään mahdollisuuk-
sien mukaan erityisjärjestelyjä. 

 

Edellä olevassa aineisto-otteessa vammaisuuden, sairauden ja terveydentilan 

käsitteitä käytetään rinnakkain, eikä otteessa muodostu erontekoa vammaisuu-

den, vamman tai sairauden käsitteiden välille. Tässä diskurssissa tulkitsen ter-

veydentilan ja sairauden käsitteet myös eufemismina vammaisuudelle, jolloin 

vammaisuutta ja vammaisuuden ilmiötä häivytetään puheessa terveydentilasta 

tai sairaudesta. Myös seuraava aineisto-ote kuvaa vammaisuuden rinnastamista 

ja toisaalta häivyttämistä terveydentilan diskurssissa.  

 
---koulussa ei suvaita vammaan tai terveydentilaan perustuvaa syrjintää tai häi-
rintää. Epäasialliseen kielenkäyttöön ja käyttäytymiseen puututaan. Koulussa 
tehdään tarvittaessa erityisjärjestelyjä koulunkäynnin sujuvuuden ja mielekkyy-
den takaamiseksi oppilaalle hänen terveydentilastaan huolimatta. 

 

Kuten aiempien diskurssien kohdalla on todettu, jää vammaisuus myös tervey-

dentilan diskurssissa määrittelemättömäksi ja vammainen oppilas hahmotto-

maksi, vammaisen oppilaan kuvan rakentuessa lähinnä implisiittisten viittausten 

varassa. Puheen sekoittuminen ja risteäminen limittäin vammaisuuden ja sairau-

den käsitteissä samanaikaisesti muodostaa kuvaa vammaisuudesta sairauteen 

liitettävänä ilmiönä sekä häivyttää ja hämmentää kuvaa vammaisuudesta ja vam-

maisesta oppilaasta osana koulua.  
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6.2 Diskursseissa rakentuvia merkityksiä ja positioita 

 

Kuten edellä on tuotu esiin, tulkitsen vammaisuuden ilmenevän peruskouluissa 

laadituissa yhdenvertaisuussuunnitelmissa neljässä eri diskurssissa, jotka olen 

nimennyt tuen ja tarpeen, esteettömyyden, erilaisuuden ja terveydentilan diskurs-

seiksi. Tulkitsen jokaisen näistä diskursseista kuvaavan vammaisuutta ennalta-

arvattavalla ja kulttuurisesti vakiintuneella tavalla. 

 

Seuraavassa kappaleessa tarkastelen edellä mainittuja diskursseja ja niitä käsit-

teitä, joissa diskurssit muodostuvat sekä diskursseissa rakentuvia merkityksiä. 

Paikannan vammaiselle oppilaalle diskursseissa avautuvia mahdollisia positioita 

ja vastaan asettamaani toiseen tutkimuskysymykseen.  

 

6.2.1. Vammaisuuden saamat merkitykset ja vammaiselle oppilaalle tarjou-

tuva positio tuen ja tarpeen diskurssissa 

 

Puhe erityisestä tuesta ja erityisen tuen tarpeesta muodostui esiintymistiheydel-

tään yleisimmäksi tavaksi, jolla vammaisuuteen eksplisiittisesti viitattiin analyy-

sissä aineistona käytetyissä yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Vammaisuus ja eri-

tyinen tuki kietoutuivat yhteen lähes jokaisessa niistä suunnitelmista, joissa vam-

maisuuteen viitattiin. Tuen ja tarpeen diskurssissa vammaisen oppilaan hahmo 

rakentui tarpeen käsitteen kautta, jolloin tarpeet näyttäytyivät sekä esteenä yh-

denvertaisuuden toteutumiselle että näiden tarpeiden täyttäminen välttämättö-

myytenä yhdenvertaisuuden tavoittelussa. 

 

Vehmaksen (2005, 2010) mukaan viime vuosikymmeninä tapahtuneen termino-

logian uudistuksen myötä tarpeen diskurssi on korvannut aiemmat, poik-

keavuutta ja alempiarvoisuutta kuvaavat diskurssit. Tuen tarpeen diskurssi arvo-

latautuneena eufemismina poikkeavuudelle ja vammaisuudelle heijastelee sekä 

koulun että laajemmin yhteiskunnan normeja ja oletuksia siitä, mikä on toivottua 

ja suotavaa. Erityispedagoginen retoriikka tuen tarpeesta luo mielikuvaa löydet-

tävissä olevista, tiettyihin oppilaisiin paikantuvista vioista, joiden korjaaminen on 
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sekä mahdollista että myös toivottavaa. Vehmas näkee siten erityisen tuen tar-

peen määrittelyn perustuvan yksilöpatologisille ominaisuuksille, jotka selittävät 

suorituskykyä, joka ei vastaa koulun asettamiin odotuksiin. Normaalin ja erityisen 

tarpeen välinen raja ei ole luonnollinen tai empiirinen, vaan tuo normatiivisesti 

ilmi sen mitä pidetään tärkeänä ja tavoiteltavana. Erityisen tarpeen määrittely 

edellyttää poikkeuksetta toivotun, tärkeän ja välttämättömän määrittelyä, jolloin 

erityiseksi luokiteltu tarve määräytyy niillä perusteilla, mitä pidetään arvokkaana, 

minkä seurauksena erityisen tuen tarpeen määrittely samanaikaisesti luo jännit-

teisen lähtökohdan ja asetelman myös käytännön opetustyöhön. (Vehmas, 2005, 

2010.) Toisin kuin erityistä tukea saava oppilas, ei yleisen tuen oppilas näyttäydy 

tarpeen käsitteen määrittelemänä, mikä Simonsin ja Masscheleinin (2015) mu-

kaan on seurausta koulun kyvystä vastata yleisen tuen oppilaan normaaleiksi 

luokiteltuihin tarpeisiin, jolloin tarpeet häivyttyvät ja lopulta katoavat. Määritelmä 

vammaisesta lapsesta rakentuukin pitkälti ”tarpeen” käsitteen ympärille 

(Priestley, 1999).  

 

Ife (2012) näkee tarpeen käsitteen arvolatautuneena sekä erilaisten ideologioi-

den sävyttämänä. Vehmas (2010) puolestaan näkee tarpeen lähtökohtaisesti 

neutraalina käsitteenä, johon liittyy erottamattomana oletus kyvyistä, joiden 

avulla tarpeen on mahdollista täyttyä. Erityinen tarve puolestaan ei sisällä ole-

tusta näistä kyvyistä, eikä erityinen tarve, special need, lähtökohtaisesti ole tul-

kittavissa hyväntahtoisena tai edes neutraalina, vaan päinvastoin rajoittavana ja 

vammauttavana käsitteenä (Allan, 2015; Runswick-Cole & Hodge, 2009). Vaikka 

tarpeet jakautuvat Vehmaksen mukaan normaaleiksi ja erityisiksi luokiteltuihin, ei 

erityisen tarpeen käsitettä tai sen eroa ”normaaliin” tarpeeseen ei ole tyhjentä-

västi määritelty tai selitetty, vaan huomio on pääasiassa kiinnittynyt erilaisten 

ominaispiirteiden tunnistamiseen ja nimeämiseen erityisiksi tarpeiksi sekä keinoi-

hin vastata näihin erityisiksi määriteltyihin tarpeisiin (Vehmas, 2010).  

 

Tarpeen käsitettä määrittää myös ristiriita, joka rakentuu vammaisen oppilaan 

todellisten tarpeiden ja opettajan näkemysten välisessä eroavaisuudessa. Allan 

(2015) kutsuu näitä kilpaileviksi diskursseiksi oppilaan halujen ja opettajan nä-

kemysten välillä, jolloin useimmiten vahva, ammattikieleen tukeutuva tarvepe-
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rustainen diskurssi hiljentää oppilaiden äänen. Honkasilta puolestaan perään-

kuuluttaa aiheellisesti syvempää ymmärrystä koulutuksellisista tarpeista, joiksi 

Honkasilta nimeää muun muassa kuulluksi tulemisen sekä kunnioituksen ja hy-

väksytyksi tulemisen tarpeet. Tarveretoriikka kätkee sisälleen edellä mainittujen 

tarpeiden sijaan akateemisiin tavoitteisiin tai sosiaaliseen järjestykseen liittyviä 

institutionaalisia tarpeita, joihin vastaaminen ei siten vastaa oppilaan todellisia 

tarpeita (Honkasilta, 2016, 2017).  

 

Richardson ja Powell (2011) määrittävät erityisen tuen tarpeen institutionaalisina 

ja kulttuurisesti määrittyneinä käsityksinä käytöksestä, älyllisestä toiminnasta 

sekä terveydestä, joiden seurauksena tietyt ihmisyyteen liittyvät piirteet näyttäy-

tyvät tuen tarpeena. Kuten erityisen tarpeen kohdalla on todettu, ei myöskään 

erityisen tuen retoriikka ole lähtökohdiltaan neutraali, vaan päinvastoin ylläpitää 

osaltaan yksilöön kohdistuvia diskurssia, jotka osaltaan määrittävät ja tuottavat 

vastakkainasettelua normaalin ja poikkeavaksi määritellyn välillä (Honkasilta, 

2019). Vehmaksen (2005, 2010) mukaan erityinen tuki liitetään vammaisuuteen 

erottamattomana siitä huolimatta, ettei vammaisuus yksilöllisesti tarkasteltuna 

sitä millään tavalla edellytä. Vammaisuuden ja erityisen tuen tarpeen liittäminen 

yhteen selittyy Vehmaksen mukaan tarpeella hoitaa ja parantaa yksilö sekä yri-

tyksellä tehdä hänestä vähemmän vammainen. ”Erityistä tarvetta” ympäröivä, tie-

toisesti käytettyjen kiertoilmaisujen sävyttämä ja sinällään sisällötön retoriikka pe-

rustuu oletukselle erityisen tuen tarpeen määrittelystä sekä vammaisuudesta yk-

silöllisten poikkeavien piirteiden ja yksilöpatologisten ominaisuuksien seurauk-

sena. (Vehmas, 2005, 2010.) 

 

Sen lisäksi, että tarvediskurssi heijastelee varsin perinteistä kahtiajakoa poikkea-

viin ja normaaleihin, on Honkasilta (2019) todennut tarvediskurssin tuottavan toi-

seuttavia identiteettikategorioita. Vehmas (2010) näkee erityiseksi määritellyn 

tuen tarpeen lähtökohdan oletuksessa, jonka mukaan yhä useammat yksilölliset 

piirteet tulkitaan kouluympäristössä ongelmallisina. Tuen ja tarpeen diskurssi viit-

taa siten yksilöön kohdistuvaan problematiikkaan ja yksilöllisiin piirteisiin, jotka 

kouluympäristössä näyttäytyvät haasteellisina (Runswick-Cole & Hodge, 2009). 

Vammaisen oppilaan positio tuen ja tarpeen diskurssissa hahmottuu tulkintani 
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mukaan näissä ehdoissa, muodostuen erityiseen tukeen liittyvää määrittelyä seu-

raavissa käsityksissä ja oletuksissa poikkeavana ja epähaluttavana (Vehmas, 

2010).  

 

Vammaisen oppilaan positio rakentuu tuen ja tarpeen diskurssissa tarpeen käsit-

teen lisäksi erityisen tuen käsitteen eri ulottuvuuksille. Erityisen tuen käsitteeseen 

liitetään heterogeeninen joukko oppilaita sosiaalisesti, kielellisesti, etnisesti, fyy-

sisesti ja älyllisesti eroavine piirteineen. Erityisen tuen oppilaita yhdistää kuitenkin 

erityisen tuen tarpeeseen sisäänrakennettuna liittyvät yleisopetuksen oppilaisiin 

verrattuna vähäiset tai olemattomat odotukset. Tulkitsen vammaisen oppilaan po-

sition muodostuvan erityisen tuen tarpeen mielikuvan lisäksi näissä vähäisem-

missä odotuksissa. (Richardson & Powell, 2011.) Kriittisesti tarkasteltuna erityi-

sen tuen toteutukseen liittyvien käytänteiden seurauksena vammaisista oppi-

laista tulee mitä heidän oletetaan jo etukäteen olevan: osaamattomia, lukutaidot-

tomia ja ei-tuottavia jäseniä sekä koulussa että myöhemmin yhteiskunnassa (Pe-

ters, 1999), erityisen tuen päätöksen kaventaessa mahdollisesti jo lähtökohtai-

sesti tulevia koulutusvalintoja (Niemi, 2022).  

 

Erityisen tuen tarpeeseen liittyy erottamattomasti tasapainottelu sen hyvien ja 

huonojen puolien välillä. Richardson ja Powell (2011) nimeävät erityiseen tu-

keen liittyvinä positiivisina tekijöinä resurssit ja erityistä tukea seuraavat mah-

dolliset oikeudet, negatiivisina puolestaan erityistä tukea seuraava stigma ja 

mahdollinen syrjintä. Runswick-Colen ja Hodgen (2009) mukaan pyrkimys 

muuttaa diskurssia erityisen tuen tarpeista puheeseen koulutuksellisista oikeuk-

sista avaisi mahdollisuuden tarkastella tuen tarvetta yksilöstä ja yksilön vajavai-

suuksista irrallaan. Puhe vammaisten ihmisten oikeuksista tarpeiden sijaan 

avaisi myös mahdollisuuden asettua vastakkain hyväntekeväisyysajattelun 

kanssa (Wendell, 1996). Allan (2015) puolestaan näkee tarkoituksenmukaisena 

puheen vammaisen oppilaan toiveista (desire) tarpeiden sijaan, tarpeiden ol-

lessa Allanin mukaan useimmiten ammattikielessä rakentuneita ja muovautu-

neita. Joka tapauksessa on todettava, että koulutuspolitiikassa ja sitä seuraava 

koulutusjärjestelmässä, jossa vammaiset henkilöt esitetään osana hankalasti 



 

45 
 

hahmottuvaa ja heterogeenistä joukkoa, jota yhdistää tarkemmin määrittelemä-

tön erityisen tuen tarve (Mietola, 2014), jää vammainen oppilas hahmottomaksi 

ja vammaisen oppilaan positio epämääräiseksi ja näköalattomaksi.  

 

6.2.2 Vammaisuuden saamat merkitykset ja vammaiselle oppilaalle tarjou-

tuva positio esteettömyyden diskurssissa 

 

Esteettömyyden käsite on alun perin liittynyt ensisijaisesti rakennetussa ympä-

ristössä ilmeneviin liikkumisen esteisiin, mutta laajentunut merkittävästi huomi-

oimaan pedagogisen, psyykkisen ja sosiaalisen saavutettavuuden fyysisen es-

teettömyyden ohella (Huotari, Törmä & Tuokkola, 2011). Pyrkimys esteettö-

mään ja saavutettavaan oppimisympäristöön mahdollistaa yhdenvertaiset opis-

kelumahdollisuudet myös asenteelliset, sosiaaliset, psyykkiset ja vuorovaikutuk-

selliset lähtökohdat huomioiden, asenteellisen ja sosiaalisen esteettömyyden 

viitatessa myös osallistumiseen ja osallisuuden tunteeseen. Koulutuksen näkö-

kulmasta esteettömyydellä on yhteys inkluusioon ja inkluusiota määrittäviin kä-

sitteisiin (Jauhola & Vehviläinen, 2015).  

Tutkimassani aineistossa esteettömyyden problematiikkaa ja saavutettavuutta 

tarkasteltiin fyysisen esteettömyyden ja siten niiden vammaisiksi luokiteltujen 

oppilaiden näkökulmasta, joiden yhdenvertaisuuden toteutuminen näyttäytyy 

suhteessa esteettömiin kulkureitteihin ja liikkumiseen apuvälineiden avulla. Fyy-

sinen esteettömyys on konkreettinen ja varsin helposti lähestyttävä asia (Ek-

holm & Tuokkola, 2018), minkä tulkitsen selittävän diskurssin rakentumista 

edellä mainitun esteettömyyden kuvailuna. Esteettömyys, saavutettavuus ja yh-

denvertaisuus merkitsevät ja pitävät sisällään kuitenkin huomattavan paljon 

enemmän kuin rampit, hissit tai levennetyt oviaukot (Anderson, 2015). Yhden-

vertaisuuden toteutumiseen viittaaminen rakennetun ympäristön ja esteettömän 

liikkumisen seurauksena esteettömyys ja siten vammaisuus redusoituu siten tul-

kintani mukaan varsin yksiulotteiseksi ilmiöksi. 

Andersonin (2015) mukaan rakennettu ympäristö ja siihen liittyvät diskurssit al-

leviivaavat vammaisuutta erilaisuutena ja rajoitteena, luoden samanaikaisesti 

oletusta normaalista, pystyvästä ruumiista sekä normaalista toimintakyvystä. 
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Esteettömyyden diskurssi, jossa mielikuva vammaisuudesta välittyy ainoastaan 

pyörätuoliesteettömyyden kautta avautuvana ilmiönä, kuvaa vammaisuutta klas-

sisella ja stereotyyppisellä tavalla (WHO, 2011). Diskurssin voi siten tulkita kie-

toutuvan myös Gruen (2015) kuvaaman ihanteellisen vammaisen- pyörätuolin 

käyttäjän ilman terveyshaittoja- ympärille. Tulkitsen vammaisen oppilaan posi-

tion esteettömyyden diskurssissa rakentuvan edellä mainitun ihanteellisen vam-

maisen kuvauksessa. Esteettömyyden suppea kuvailu kaventaa vammaiselle 

oppilaalle tarjoutuvaa positiota, mikäli vammaisuuden ymmärretään liittyvän ai-

noastaan julkisten tilojen fyysiseen esteettömyyteen. Huomiotta jää siten sekä 

sosiaalinen ja psyykkinen että pedagoginen ja kulttuurinen saavutettavuus.  

Fyysisten koulurakennuksien tilojen kuvailun lisäksi esteettömyyden diskurssi 

avautuu yksilön ominaisuuksiin, joiden aineistossa tulkitsen määrittävän dis-

kurssissa avautuvaa toimijuutta. Swainin ja Cameronin (1999) mukaan vammat-

toman oppilaan positio muodostuu oletuksessa kyvykkyydestä vastakohtana 

vammaisen oppilaan position syntyehdoille, joiden lähtökohtana on oletus siitä, 

mihin vammainen oppilas ei pysty, vaan tarvitsee apua ja erityisiä järjestelyjä. 

Tässä aineistossa vammaiselle oppilaalle tarjolla olevan positio hahmottuu reto-

risessa analyysissä, joka paljastaa tekstin ja siinä syntyvien positioiden rakentu-

van yksittäisten sanojen ja ilmaisujen käytössä (Potter & Wetherell, 1987). Vam-

maisuutta kuvattiin aineistossa kärsimyksen ja rajoitteen käsitteiden kautta, jol-

loin vammaisen oppilaan positio syntyy näiden käsitteiden luomissa oletuksissa 

ja mielikuvissa kärsimyksestä ja rajoittuneesta toimijuudesta.  

 

6.2.3 Vammaisuuden saamat merkitykset ja vammaiselle oppilaalle tarjou-

tuva positio erilaisuuden diskurssissa 

 

Erilaisuuden diskurssissa vammaisuus merkityksellistyi sekä ”normaalin” ja eri-

laiseksi määritellyn oppilaan kuvailussa, että rajanvedossa vammaisen ja ei-

vammaisen oppilaan välillä. Tässä diskurssissa vammainen oppilas hahmottui 

siten vastakohtana normaalille oppilaalle, joka aineistossa tuotettiin kuvaamaan 

ei-vammaista, käytökseltään ja olemukseltaan tyypillistä oppilasta.  
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Kuten edellä olevassa, erilaisuuden diskurssia kuvaavassa luvussa (ks. 6.1.3) 

on todettu, ei aineistossa eritelty tai määritelty niitä piirteitä, jotka erottavat ”nor-

maalin” ja vastakohtana tälle normaalille ”erilaisen”, erityisopetuksen, erityisen 

tuen tai vammaisen, oppilaan. Waldschmidt (2015) määrittelee normaalin ku-

vaavan käytöstä ja olemusta, jotka seuraavat vallitsevia normeja, normatiivisuu-

den käsitteenä viitatessa puolestaan niihin sosiaalisiin ja lain määrittelemiin nor-

meihin, joiden seuraaminen ja joihin sopeutuminen nähdään normaaliuden ja 

normaalina olemisen edellytyksenä. Goffmanin (1963) mukaan normaali yksilö 

ei eroa niistä odotuksista, joita hänelle on asetettu.  

Edellä kuvailtu ”normaali” vaatii kuitenkin rakentuakseen vastakohdan, vammai-

sen, marginalisoidun, ideaalista eroavan ”toisen”, patologiseksi rakentuvan op-

pilaan, johon normaalin vaatimukset täyttävää oppilasta on mahdollista verrata 

(Hughes, 2015; Swain & Cameron, 1999; Teittinen, 2008). Vammaisuuden ym-

märtämisen edellytyksenä näyttäytyy siten normaalin tarkastelu, minkä seurauk-

sena yhdenvertaisuuden näkökulmasta ”ongelma” ei ole vammainen oppilas, 

vaan vahva käsitys normaalista. Normaalin määrittelyn seurauksena vammai-

suus ja erilaisuus näyttäytyy ongelmallisena ja vammainen oppilas kouluympä-

ristössä väistämättä poikkeavana (Davis, 2013). 

Kuten instituutiot ylipäätään, luo ja ylläpitää koulu ”normaalia” ja normaalin oppi-

laan kuvaa (Deegan, 2010), käsityksen ”normaalista” toimiessa samanaikaisesti 

koulussa toteutettavan kasvatuksen lähtökohtana ja tavoitteena (Foucault, 

2000). Riitaoja (2013) toteaa väitöstutkimuksessaan koulun arjen käytäntöjen 

rakentuvan oletukselle ja puheelle normaalista oppilaasta, jolloin koulun yhdeksi 

tehtäväksi muodostuu oppilaiden välisten erojen tuottaminen, kategorisoiminen 

sekä hierarkkiseen järjestykseen asettaminen. Siten koulu samanaikaisesti tuot-

taa sekä normaaliutta että yhteenkuuluvuutta ja niiden kääntöpuolena epänor-

maaliutta. Normaaliksi oppilaaksi tuotettiin Riitaojan väitöstutkimuksessa ”val-

koihoinen suomalainen, suomenkielinen, keskiluokkainen, kahden vanhemman 

heteroperheessä asuva, sekulaari luterilainen sekä normaalille oppilaille asetet-

tujen tavoitteiden mukaan etenevä ja käyttäytyvä, tytöksi tai pojaksi nimetty op-

pilas.” (Riitaoja, 2013, kursiivi lisätty.) Vallitsevat, normalisoivat diskurssit tuotta-

vat stigmaa ja ulossulkemista niiden oppilaiden kohdalla, jotka eroavat koulun 

asettamasta ”normaalista” etniseltä tai sosiaaliselta taustaltaan, seksuaaliselta 
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suuntautumiseltaan tai luokittelussa vammaiseksi (Pihl, Holm, Riitaoja, Kjaran & 

Carlson, 2018). Youdellin (2011) mukaan tuottaessaan tietynlaisia oppijoita 

koulu samanaikaisesti tuottaa sekä koulutuksellisia että sosiaalisia eroja ja ulos-

sulkemisia ja epätasa-arvoa normatiivisen tiedon ja käytänteiden kautta.  

MacArthurin, Gaffneyn, Kellyn ja Sharpin (2007) mukaan vammaisen oppilaan 

toimijuutta luokkahuoneessa ja kouluympäristössä määrittää erilaisuudesta seu-

raavat negatiiviset tuntemukset ja tulkinnat. Vammaiselle oppilaalle tarjoutuva 

positio rakentuu erilaisuuden ja vammaisuuden negatiivisessa ontologiassa 

(Campbell, 2015) ja normaalin määrittämissä oletuksissa siitä, mikä on toivottua 

ja arvokasta (Simons & Masschelein, 2015). Erilaisuuden diskurssissa vammai-

sen oppilaan positiota ja mahdollisuuksia toimijuuteen määrittää edellä kuvatun 

”normaalin” tavoittelun lisäksi erilaiseksi luokitellun tai vammaisen oppilaan pa-

tologisoinnin mahdollistama kontrolli erityisopetuksen ja segregaation muo-

dossa (Teittinen, 2008). Vammaiseksi luokitellun oppilaan positiota muovaa 

koulun toiminnassa sisäänrakennettu oletus vammattomuudesta ja vammatto-

masta oppilaasta (Swain & Cameron, 1999), jolloin vammaisen oppilaan positio 

rakentuu lähtökohtaisesti oletuksessa erilaisuudesta ja ulkopuolisuudesta.  

 

6.2.4. Vammaisuuden saamat merkitykset ja vammaiselle oppilaalle tarjou-

tuva positio terveydentilan diskurssissa 

 

Terveydentilan diskurssissa vammainen oppilas hahmottui terveyttä ja sairautta 

ja niiden välistä eroa kuvaavassa retoriikassa. Reinikainen (2007) nostaa esiin 

vammaisuuden rinnastamisen terveyteen ”tavallistakin tavallisempana” tapana 

kuvata vammaisuutta, joten tulkitsen myös terveydentilan diskurssin kuvaavan 

vammaisuutta kulttuurisesti vakiintuneella ja siten ennalta-arvattavalla tavalla.  

Vamman ja vammaisuuden sekä terveyden ja sairauden käsitteiden rinnakkai-

nen käyttö heijastelee tulkintani mukaan vammaisuuden lääketieteellisen mallin 

levittäytyneisyyttä ja vaikutusta käsityksiin ja puheeseen vammaisuudesta. 

Vammaisuuden lääketieteellinen malli luokittelee yksilön terveisiin ja sairaisiin, 

erotellen siten normaalin poikkeavasta sekä sairauden ja sairautta seuraavan 
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mahdollisen parannuskeinon. Vammaisuuden lääketieteellinen diskurssi kiinnit-

tyy siten ruumiillisuuteen ja ruumiin rajoitteisiin, pyrkien selittämään ja ymmärtä-

mään vammaisuutta lääketieteellisen kielen ja tietämyksen välityksellä. Vam-

maisuuden lääketieteellisen mallin ongelmallisuus ilmeneekin viimeistään mallin 

pyrkimyksessä selittää ja ymmärtää vammaisuutta ainoastaan lääketieteen ter-

mein ja käsittein. (Grue, 2015, 2017.) 

Tässä aineistossa tulkitsen terveydentilan ja vammaisuuden käsitteiden risteä-

vän ja päällekkäisen käytön heijastelevan vammaisuuden lääketieteellisen mal-

lin vaikutuksen lisäksi vammaisuuden häivyttämistä suunnitelmista. Vammai-

suus sanana kantaa suurempaa stigmaa kuin sairaus, minkä seurauksena sai-

raan identiteetti on positiivisempi ja tavoiteltavampi kuin vammaisidentiteetti. 

Sairauden ja terveydentilan käsitteiseen liittyy vammaisuudesta poiketen useim-

miten toivo ja mahdollisuus parantumisesta. (Grue, 2015.)  

Yhteneväisesti muiden aineistossa hahmottuneiden diskurssien kanssa näyttäy-

tyy terveydentilan diskurssissa vammaiselle oppilaalle tarjolla oleva positio var-

sin kapeana ja yksiulotteisena. Vammaisen oppilaan position terveydentilan dis-

kurssissa tulkitsen rakentuvan sekä vammaisuuden vertautumisessa sairauteen 

että erityisesti eufemismien käytön myötä tapahtuvassa häivyttämisessä, kuvan 

vammaisesta oppilaasta kadotessa puheeseen sairaudesta ja terveydentilasta. 

Positiossa mahdollistuva toimijuus jää kapeaksi ja määrittelemättömäksi, eikä 

vahvista kuvaa vammaisesta oppilaasta osana yhdenvertaista peruskoulua.  

 

6.3 Yhteenveto vammaisuuden diskursseista peruskouluissa laadituissa 

yhdenvertaisuussuunnitelmissa 

 

Edellä olen esitellyt vammaisuuden diskurssit peruskoulussa laadituissa yhden-

vertaisuussuunnitelmissa sekä tarkastellut vammaisuuden näissä diskursseissa 

saamaa merkitysten kirjoa. Alla olevaan taulukkoon olen koonnut vammaisuuden 

diskurssit, niitä kuvaavat kielelliset piirteet sekä diskursseissa hahmottuvan, vam-

maiselle oppilaalle tarjolla olevan position. 
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TAULUKKO 1. Yhdenvertaisuussuunnitelmissa rakentuvat diskurssit, diskurssia 
kuvaavat kielelliset piirteet ja vammaiselle oppilaalle diskurssissa tarjoutuva po-
sitio  
 

 Diskurssia 
kuvaavat kie-
lelliset piirteet 

Vammaiselle 
oppilaalle tar-
joutuva posi-
tio 

  

    

Tuen ja tarpeen diskurssi Erityinen tuki, 

erityinen tarve 

Haavoittuvai-

nen, riippuvai-

nen oppilas 

 

Esteettömyyden diskurssi 
 
 
 
 
Erilaisuuden diskurssi 
 
 
 
 
Terveydentilan diskurssi 

Fyysinen es-

teettömyys 

 
 
Normaalin ja 
erilaisen väli-
nen rajanveto 
 
 
Terveyden ja 
sairauden väli-
nen rajanveto 
 

”Ihanteellinen” 

vammai-

nen/kärsivä, 

rajoittunut 

Ulkopuolinen, 
normaaliutta 
tavoitteleva 
oppilas 
 
Parannetta-
vissa 
oleva/hahmo-
ton 

 

 

 

Vammaisuuden diskurssit hahmottuvat aineistossa varsin selkeästi ja lopulta yh-

teneväisesti, ilmaisten sekä diskurssien kulttuurista vakiintuneisuutta että kielen-

käyttöä määritteleviä ja ohjaavia sääntöjä ja konventioita (Grue, 2015). Positio 

rakentuu ristiriidattomasti diskurssista toiseen, vammaisen oppilaan hahmottu-

essa normaalista oppilaasta eroavana, tuesta riippuvaisena, rajoittuneena, ulko-

puolisena ja lopulta hahmottomana. Kuva vammaisesta oppilaasta rakentuu Rei-

nikaista (2007) lainaten epämääräisenä standardivammaisena, jonka toimijuutta 

vammaisuus säätelee ja määrittää. 

 

Ollin, Vehkakosken ja Salanterän (2012) mukaan vammaisen lapsen institutio-

naalinen toimijuus sekä mahdollistuu että estyy toteutumasta niiden valintojen 

kautta, kenellä on oikeus ja mahdollisuus osoittaa toimijuutta. Tässä aineistossa 

diskursseissa tarjoutuva positio ja niissä avautuva toimijuus näyttäytyy varsin ka-

peana ja yksiulotteisena. Vammaisuuden diversiteetin häivyttyminen aineistossa 
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sekä vammaisuuden näyttäytyminen negatiivisena ja ei-toivottuna osana yhden-

vertaista koulua kaventaa tulkintani mukaan vammaisen oppilaan toimijuuden 

mahdollisuuksia, toimijuuden rakentuessa kuulluksi tulemisen, osallisuuden sekä 

mahdollisuuksien vaikuttaa sekä omaan että muiden toimintaan lisäksi yksilölli-

syyden tunnustamisessa ja kunnioittamisessa (Olli, Salanterä, Karlsson & Veh-

kakoski, 2021). Yksilöön suuntautuvat diskurssit ja yksilön ominaisuuksien taha-

tonkin esittäminen muutoksen tai yhdenvertaisuuden toteutumisen esteenä ohjaa 

huomiota yksittäisen oppilaan ominaisuuksiin rakenteiden tarkastelun sijaan.   
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7 POHDINTA 

 

Seuraavassa kappaleessa tarkastelen tutkielman luotettavuutta sekä pohdin niitä 

hankaliksikin kokemiani eettisiä kysymyksiä, joita vähemmistötutkimusta tehtä-

essä väistämättä on velvoitettu kohtaamaan ja ottamaan huomioon. Tarkastelen 

vielä tutkielmani tuloksia ja aineistossa havaitsemiani diskursseja sekä pohdin 

vaihtoehtoisten diskurssien mahdollisuutta ja merkitystä vammaiseksi luokiteltu-

jen oppilaiden yhdenvertaisuuden saavuttamisessa.  

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuudesta 

 

Tutkielmani on laadullinen, diskurssianalyyttista lähestymistapaa hyödyntävä 

tutkimus, jonka aineistona toimivat peruskouluissa laaditut yhdenvertaisuus-

suunnitelmat. Olen kuvannut kappaleessa 5.2.1 tulkintaani aineiston luonteesta 

sekä lähestymistapaani aineiston analyysiin. Tässä kappaleessa tarkastelen tut-

kimukseni luotettavuutta suhteessa aikaisempaan tutkimukseen sekä katsauk-

sella analyysiprosessin kulkuun ja analyysiprosessia määrittäviin lähtökohtiin. 

Aineistona käytetyt yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat luonnollisia aineistoja, 

joita ei ole tuotettu tämän tutkielman käyttöön. Koska yhdenvertaisuussuunnitel-

madokumentteja ei ole tuotettu tutkimustarkoituksiin, huomauttaa Bowen (2009) 

puhtaan dokumenttianalyysin olevan harvoin tarpeeksi kattava ja perusteellinen 

keino tuoda esiin aineiston ja siten ilmiön monipuolisuus ja erilaiset vivahteet. 

Valitsemalla diskurssianalyysin tutkimusmenetelmäksi tavoitteeni oli tarkastella 

dokumenttien sisällön lisäksi niissä avautuvia vammaisuuden merkityksiä sekä 

diskursseissa vammaiselle oppilaalle avautuvia positioita. Siten arvioin tutkiel-

mani luotettavuutta dokumenttianalyysin ehtojen ohella diskurssianalyysin viite-

kehyksessä. 

Diskurssintutkimuksen näkökulmasta kieli näyttäytyy monitasoisena resurssina, 

joita käyttämällä on mahdollista kuvata samaa ilmiötä monin eri tavoin ja seu-

rauksin (Pietikäinen & Mäntynen, 2019). Tulkitsen aineistossani hahmottunei-

den diskurssien kulttuurisen vakiintuneisuuden ja ennalta-arvattavuuden myö-

täilevän aikaisempaa tutkimusta vammaisuuden diskursseista, joissa vammai-

suus pääsääntöisesti esitetään tragediana (mm. Oliver, 2013) ja vammainen 
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henkilö avuttomana ja riippuvaisena uhrina (mm. Priestley, 1999). Siten tulkit-

sen tutkielmani tulokset, vammaisuuden diskurssit peruskouluissa laadituissa 

yhdenvertaisuussuunnitelmissa, kuvaavan vammaisuutta johdonmukaisesti ja 

uskottavasti.  

Aineistossa hahmottuneiden diskurssien universaaliuden ja itsestäänselvyyden 

tulkitsen selittyvän myös seurauksena aineiston intertekstuaalisesta luonteesta. 

Fairclough (2003) kuvailee intertekstuaalisuutta tekstin sisältäminä lukuisina 

teksteinä ja ääninä. Tämän tutkielman aineistossa tulkitsen aineistossa rakentu-

vien diskurssien sisältävän sekä implisiittisiä että eksplisiittisiä viitteitä ja heijas-

tumia koulutuspoliittiseen ja koulua koskevaan vakiintuneeseen puheeseen, 

jonka kautta vammaisuus on luonteva ja vaivaton tuoda esiin. Erityisen tuen tar-

peen diskurssin vahvuus vammaisuuden rakentumisessa näyttäytyy johdonmu-

kaisena koulutukseen liittyvässä puheessa, jossa erityisen tuen diskurssi on pe-

rinteisesti vahva (Runswick-Cole & Hodge, 2009). Puheessa erityisestä tuesta 

ja erityisopetuksesta vedotaan Wetherellin ja Potterin (1992) mukaan ulkopuoli-

siin, yleisessä tiedossa oleviin järjestelmiin ja päätöksiin ja edelleen yhteisiin kri-

teereihin ja luokitteluihin, jotka erottavat erityisen tuen oppilaan ”normaalista” 

oppilaasta. Erityisen tuen diskurssi muodostaa siten kulttuurisen kontekstin, jo-

hon vammainen oppilas erottamattomasti kuuluu ja jota oletusarvoisesti on vai-

kea kyseenalaistaa. Siten tuen diskurssi näyttäytyy ”pakollisena” sekä kouluun 

että vammaisuuteen liittyvässä puheessa (Wetherell & Potter, 1992).  

 

Tutkielmani luotettavuutta arvioidessani tiedostan henkilökohtaiset lähtökohtani 

ja ennakko-oletukseni vammaisuudesta ja niin koulutuksellisen kuin yhteiskun-

nallisen yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Kuten on jo todettu, muodostui ai-

neiston analyysi ja lukutapa varsin kriittiseksi seurauksena jo lähtökohtaisesti 

kyseenalaistavasta tutkimusotteesta ja näkemyksestä tutkittavaan aiheeseen. 

Faircloughin (2003) mukaan tekstien analyysi on väistämättä valikoivaa, tutkijan 

kysyessä aineistolta tietyt kysymykset toisten mahdollisten kysymysten sijaan. 

Motivaationi sekä tutkielman aiheen sekä kysymyksenasettelun taustalla kitey-

tyy vamman kanssa elävien henkilöiden marginaaliseen asemaan liittyvään 

epäkohtaan, joten tutkielmani ei edes lähtökohtaisesti ole puolueeton tai objek-
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tiivinen. Fairclough ei näe tätä lähtökohtaa kuitenkaan ongelmallisena tutkimuk-

sen luotettavuutta tarkastellessa, vaan kysymysten heräämistä tietystä näkökul-

masta ja motivaatiosta pikemminkin väistämättömänä. Tutkimukseni luotetta-

vuutta tarkastellessa näen kuitenkin välttämättömänä tuoda esiin kriittisen asen-

toni niitä yhteiskuntaan ja koulutukseen liittyviä rakenteita kohtaan, jotka mah-

dollistavat eriarvoisuuden ja syrjinnän ilmiön.  

 

7.2 Eettisiä pohdintoja ja näkökulmia  

 

Tutkimuksen, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa vammaisuudesta tai vähem-

mistöistä yleisemmin, voi lähtökohtaisesti sanoa sisältävän eettisesti ongelmalli-

sia lähtökohtia (Irvine, 2010). Tässä tutkielmassa Irvinen kuvailema ongelmalli-

suus kulminoituu omassa kirjoittajan positiossani sekä tutkielmani toteutuksessa, 

joka näyttäytyy jatkumona yhdenvertaisuussuunnitelmien muodostamalle aineis-

tolle.   

 

Tarkastelen tutkielmani aineistoa, tietyn kunnan alueella sijaitsevissa peruskou-

luissa laadittuja yhdenvertaisuussuunnitelmia aineistona, jossa vähemmistöjen 

äänet eivät ole kuultavissa. Siitä huolimatta, että laki velvoittaa opetuksen järjes-

täjän kuulemaan niitä oppilaita, joita yhdenvertaisuuden edistämistä toimenpiteet 

koskevat (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014), ei tutkimassani aineistossa ole viit-

teitä siitä, että ne olisivat todellisuudessa laadittu yhteistyössä niiden vähemmis-

töjen kanssa, joiden yhdenvertaisuutta niiden on tarkoitus edistää. Tutkielmani 

aineistossa, peruskouluissa laadituissa yhdenvertaisuussuunnitelmissa, piirtyvät 

vilpittöminä näyttäytyvien tavoitteiden lisäksi epätasapainoiset valtasuhteet, jotka 

määrittävät ja kontrolloivat kohteensa, joiden ääntä ei suunnitelmissa ole kuultu 

(van Dijk, 2008). Siten vähemmistöillä ei vaikuta olevan valtaa sen enempää nii-

den diskurssien muodostumiseen kuin muuttamiseenkaan, jotka suunnitelmissa 

rakentuvat.  

 

Kuten yhdenvertaisuussuunnitelmat, on myös tämä tutkielma syntynyt ilman kon-

taktia niihin vähemmistöihin, joiden yhdenvertaisuuden toteutumattomuuden 
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problematiikka on toiminut alkuperäisenä kimmokkeena tutkielman aiheen valin-

nassa ja voimaannuttajana kirjoitusprosessin etenemisessä. Tämän tutkielman 

kirjoittajana asetun siten sille ongelmalliselle jatkumolle, jossa enemmistön edus-

tajana kirjoitan vähemmistöistä, heidän näkemystään kuulematta ja heitä tutki-

mukseen osallistamatta. Atkinson, Coffey ja Delamont (2001) kyseenalaistavat 

edellä kuvailemani tutkimuksen oikeutuksen tuoden esiin valtasuhteen, jossa vä-

hemmistön on mahdollista näkyä ja kuulua vain valtaväestön edustajan näke-

myksen ja tulkinnan kautta. Tämän seurauksena vähemmistöt näyttäytyvät edel-

leen ainoastaan niiden kategorioiden kautta, joihin heidät on valtaväestön toi-

mesta jo asetettu. Myös omassa tutkielmassani jää heidän äänensä kuulumatto-

miin ja siten myös kipu yhdenvertaisuuden toteutumattomuudesta.  

 

Tarkastellessani kriittisesti omaa positiotani opinnäytetyön kirjoittajana koen ole-

vani velvoitettu tiedostamaan myös omaan tutkielman tekijän positiooni kiinnitty-

vää ongelmallisuutta. Kirjoittaessani syrjimisestä ja vähemmistöjen ihmisoikeuk-

sista olen tietoinen siitä, etten keskiluokkaisena, valkoisena ja ainakin näennäi-

sesti vammattomana henkilönä kykene tavoittamaan vähemmistöryhmien syrjin-

täkokemusten todellisuutta ja kokemusta syrjinnän seurauksia (Talbert, 2019). 

Staubhaar (2015) nostaa esiin etuoikeutetun ajattelun (priviledged mindset) tie-

dostamisen merkityksen edellytyksenä eettiselle tutkimukselle. Ymmärrän 

Staubhaarin ajatuksen kiinnittyvän oman tutkielmani kontekstissa oman aseman 

tarkastelun lisäksi nimenomaan rakenteellisen syrjinnän ja rakenteellisen syrjin-

nän mittavien vaikutusten vähemmistöjen hyvinvointiin tiedostamiseen.  

 

 Sullivanin (2009) mukaan tutkijan position tarkastelun ja resiprookkisen tutki-

muksen vaatimuksen lisäksi eettinen tutkimus määrittyy tutkijan valinnoissa siitä, 

mitä tietoa hän päätyy käyttämään tutkimuksensa taustalla sekä lähteinä. Tämän 

tutkielman teoreettinen ja ideologinen lähtökohta tukeutuu vammaisuuden yhteis-

kunnalliseen malliin ja erityisesti sen tarjoamaan yhteiskuntakriittiseen näkökul-

maan vammaisuudesta yhteiskunnallisesti luotuna ilmiönä (mm. Reinikainen, 

2007). Tätä tutkielmaa kannattelee siten sosiaalisen vammaistutkimuksen malli, 

joka myötäilee sekä epistemologisilta että ontologisilta lähtökohdiltaan eettisesti 

kestävän tutkimuksen periaatteita (Barnes, 2009; Sullivan, 2009).  
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Pyrkimyksessä eettiseen tutkimukseen Sullivan (2009) kehottaa tutkijaa myös 

paikantamaan tutkimuksensa merkityksen tarkentamalla miksi tutkija on valinnut 

kyseisen aiheen ja mikä on kyseisen tutkimuksen oikeutus. Tämän tutkielman 

”miksi” kiinnittyy sekä vammaisten ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan laajem-

min että koulutuksellisen inkluusion hitaaseen kehittymiseen. Inkluusion hidasta 

kehittymistä on mahdollista kuvata myös Sleen (2013) ajatusta lainaten tilana, 

jossa ulossulkeminen näyttäytyy luonnollisena ja väistämättömänä mukaan otta-

misen ja osallisuuden sijaan. ”Vammaisen” oppilaan kategoria kantaa mukanaan 

stigmaa ja marginaalisuutta (Grue, 2016), todellisen yhdenvertaisuuden ja in-

kluusion ideoiden näyttäytyessä koulussa ja koulutusjärjestelmässä niin sosiaali-

sesti kuin poliittisesti radikaaleina (van Dijk, 2008). Olen edennyt tutkielmassani 

tietoisena koulun ja koulujärjestelmän normalisaatiota ja hierarkioita tuottavista 

rakenteista (Riitaoja, 2013) ja koulussa työskentelevänä henkilönä koen olevani 

velvoitettu problematisoimaan näitä rakenteita. Siten olen pyrkinyt tarkastele-

maan tutkielmani aineistoa, peruskouluissa laadittuja yhdenvertaisuussuunnitel-

mia, laajemmassa yhteiskunnallisessa ja koulutuspoliittisessa viitekehyksessä. 

Tutkielmaani on ohjannut oletus siitä, että koulussa laaditut inklusiiviset doku-

mentit dokumentoivat ja kuvaavat koulutuksen ja koulutuksellisen yhdenvertai-

suuden toimia ja sitoumuksia yhdenvertaisuuteen ja sitä edistäviin toimenpiteisiin 

kuin myös poliittisia arvoja ja linjauksia, historiallisia ja rakenteellisia kehityskul-

kuja ja prosesseja. Lopulta tutkimukseni ”miksi” on mahdollista kiteyttää Sara Ah-

media (2007) lainaten tarpeeseen paljastaa yhdenvertaisuussuunnitelmissa pii-

levä sanojen, mielikuvien ja tekojen välinen ero, mikä Ahmedia edelleen lainaten 

usein näyttäytyy myös tasa-arvoa kirjaavien dokumenttien oikeutuksena ja käyt-

tötarkoituksena.  

 

7.3 Lopuksi  

 

Vammaisuus näyttäytyy koulutusjärjestelmässä vaikeana ja myös vaiettuna 

asiana (mm. Mietola, 2014) ja kuten on jo todettu, eivät yhdenvertaisuussuunni-

telmat synny tyhjiössä, vaan siinä poliittisessa ja sosiaalisessa maaperässä, 

jossa koulu toimii ja toteuttaa opetusta. Yhdenvertaisuussuunnitelmien lakiin pe-

rustuva tavoite on selkeä- yhdenvertaisuuden toteutuminen kaikessa oppilaitok-
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sen toiminnassa. Vammaisuus tutkielman aineistossa hahmottui jonkin olennai-

sen menettämisenä- tuen tarpeena, rajoitteena, poikkeavuutena ja sairautena. 

Tulkitsen diskurssien ongelmallisuuden kiinnittyvän diskurssien näköalattomuu-

den ja yksipuolisuuden lisäksi niiden kykenemättömyyteen haastaa vammaisuu-

teen edelleen liittyvää stigmaa ja stereotypioita. Sen lisäksi, että vammaisuus ja 

erilaisuus näyttäytyvät koulujen ja koulutusjärjestelmän kipupisteenä, väitän vam-

maisuuden käsittelyn jäävän mukavuusalueelle myös näissä inklusiivisissa, kou-

lun toimintaa ohjaavissa dokumenteissa. Väitän aineistossa hahmottuvien dis-

kurssien uusintavan vammaisuuteen liittyvää toiseutta ja ulkopuolisuutta yhden-

vertaisuuden ja inkluusion arvojen toteutumisen sijaan.  

 

Kuten edellä on useasti todettu, piirtyvät vammaisuuden diskurssit aineistossa 

ennalta-arvattavina ja kulttuurisesti vakiintuneilla tavoilla, jolloin vammaiselle 

oppilaalle tarjolla oleva positio ja toimijuus näyttäytyy kapeana ja ennalta määri-

teltynä, kiinnittyen vammaiselle oppilaalle oikeutetusti kuuluviin tukitoimiin sekä 

osallistumista edellyttäviin mukautuksiin. Samanaikaisesti kun kuva vammai-

sesta oppilaasta hahmottuu yksipuolisena eivätkä diskurssit tavoita tai kuvasta 

vammaisuuden diversiteettiä, näyttäytyvät diskursseissa yksilön ominaisuudet 

yhdenvertaisuuden toteutumisen esteenä syrjivien rakenteiden tunnistamisen 

sijaan. Kuten Hall (1999) tulkitsen diskurssien kantavan sisällään ja mukanaan 

tiedostamattomia, muuttumattomia lähtökohtia sekä vaille kritiikkiä jääneitä olet-

tamuksia ja luuloja.  

Tämän tutkielman myötä tavoitteeni on haastaa ja kyseenalaistaa vammaisen 

oppilaan kuvailu tuen tarpeen sekä erilaisuuden kautta ainoana mahdollisena ta-

pana kuvata vammaisuutta ja vamman kanssa elävää henkilöä. Sen lisäksi, että 

diskurssit ovat näkökulmia maailmaan, kuvailee Fairclough (2003) diskursseja 

myös väylinä muutokseen ja ”mahdollisuuksien maailmaan”. Potter ja Wetherell 

(1987) kutsuvat tätä vaihtoehtoisten kuvailujen ja kategorioiden mahdollisuuk-

siksi.  

 

Faircloughin (2003) mahdollisuuksien maailmassa haluaisin nähdä inklusiivisen 

ja yhdenvertaisen koulun rakentuvan Deborah Youdellin (2011) kuvailemalle he-

terotopialle, monimuotoisuuden tilan ja luokkahuoneen käsitteelle. Tutkimukseni 
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aineistossa, peruskouluissa laadituissa yhdenvertaisuussuunnitelmissa, koulu-

järjestelmä tai koulun arki eivät näyttäydy heterotopisen tilan mahdollisuuksissa, 

jossa esimerkiksi erityistä tukea saava, romanivähemmistöön kuuluva tai vam-

maiseksi luokiteltu sateenkaarisaamelainen lapsi on mahdollista nähdä luonte-

vana osana yhdenvertaista peruskoulua (vrt. Olsén, Heinämäki & Harkoma, 

2017; Reinikainen, 2007). Kuten Slee (2010) näen koulutuksessa piilevän hieno-

varaisen poissulkemisen tunnistamisen ja ymmärtämisen edellytyksenä inklusii-

viselle koululle. Mikäli kouluissa laaditut yhdenvertaisuuden edistämistä kuvaavat 

dokumentit eivät kykene ilmaisemaan vähemmistöihin ja vammaisuuteen kuulu-

vaa moninaisuutta tiedostavalla ja kunnioittavalla tavalla, näen vähemmistöjen 

yhdenvertaisuuden, inkluusion ja ihmisoikeuksien toteutumisen mahdollisuuden 

valitettavan kaukaisena.  
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