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Tässä pro gradu- tutkielmassa tarkastellaan Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen talousvaliokunnan 
kuulemistilaisuudessa tuotettuja diskursseja oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista. Kansalaisaloitteen 
tavoitteena oli lopettaa vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen. Aloitteesta 
järjestettiin huhtikuussa 2018 eduskunnan talousvaliokunnassa asiantuntijakuuleminen, jossa 10 asiantuntijaa 
antoi lausuntonsa kansalaisaloitteen sisällöstä. Tutkimuksen aineisto on kuulemistilaisuuden 
verkkolähetyksen videotallenne. 

Tutkimuksen teoriatausta paikantuu ihmisoikeuskirjallisuuteen, vammaisuuden selitysmalleihin sekä 
sosiaalipolitiikkaa koskeviin tutkimuksiin. Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka teoreettismetodologinen 
viitekehys on sosiaalinen konstruktionismi. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty diskurssianalyysia. 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia merkityksiä puhujat tuottavat oikeuksista ja niihin liittyvistä 
velvollisuuksista ja vastuista. 

Tutkimuksen analyysin tuloksena kuulemistilaisuudesta jäsensin kolme päädiskurssia. Asiantuntijoiden 
lausunnoista jäsensin kaksi päädiskurssia: epäonnistuneen hyvinvointivaltion ja palvelun järjestäjän vastuun 
diskurssit. Epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssissa palvelujärjestelmä on pettänyt lupauksensa 
vammaisten ihmisten oikeuksien turvaamisessa, eikä ole toiminut YK:n asettamien velvoitteiden mukaan. 
Vammaiset henkilöt näyttäytyvät diskurssissa lunastamattomien oikeuksien haltijoina. Palvelunjärjestäjän 
vastuun diskurssi jakautui kahteen aladiskurssiin: lain mahdollistavuuden ja lain velvoittavuuden diskursseihin. 
Palvelunjärjestäjän vastuun diskurssissa korostui palvelunjärjestäjän rooli löyhän, mutta ihmisoikeuksien 
turvaamisen suhteen velvoittavan lainsäädännön soveltajana. Keskusteluosuudesta jäsensin päädiskurssiksi 
ratkaisudiskurssin sekä kolme aladiskurssia: Jaetun huolen ja vastuun diskurssin, epävarmuusdiskurssin ja 
asiantuntijuusdiskurssin. Ratkaisudiskurssissa ongelmat tunnustettiin ja ratkaisun etsiminen muodostui 
tärkeäksi ja yhteiseksi tavoitteeksi. 

Tutkimuksen tulokset kutsuvat tarkastelemaan käytäntöjä vammaisten henkilöiden palvelujen järjestämisessä. 
Lainsäädännön periaatteet lähtevät liikkeelle oikeuksien toteutumisesta, mutta lain soveltamisen seuraukset 
vammaisten henkilöiden elämässä näyttäytyvät ristiriitaisena näiden periaatteiden kanssa. Diskurssien 
havainnollistama ristiriita lainsäädännön ihmisoikeuslähtöisten periaatteiden ja koettujen 
epäoikeudenmukaisuuksien välillä kutsuu tarkastelemaan leikkauspintaa, jossa sosiaalityöntekijät 
työskentelevät käytännön toimijoina.  

 

Avainsanat: ihmisoikeudet, vammaisuus, sosiaalipolitiikka, vammaispalvelut, kansalaisaloite, sosiaalinen 
konstruktionismi, diskurssianalyysi 

 

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla. 
 
 

 
 
 
 



    

ABSTRACT 
 
 
Elisa Tervonen: ”Not for sale!” Discourses of rights, duties and responsibilities at a public hearing of a 
citizens’ initiative. 
Master’s thesis 
Tampere University 
Social work 
Supervisor: Tarja Pösö 
May 2020 
 

 
This Master’s thesis explores discourses of human rights, duties and responsibilities in public hearing in the 
Finnish Parliament concerning citizens’ initiative called ”Not for sale!”(”Ei myytävänä!”). The aim of the citizens’ 
initiative was to stop the public procurement of necessary services of help and support for people with 
disabilities. In April of 2018, a public hearing where ten experts gave oral statements to Parliament finance 
committee was held. This study utilizes the video recording of this hearing as research data. 

 
The theoretical framework of the study consists of human rights literature, different models of disability and 
social policy studies. This qualitative study uses social constructionism as its theoretical orientation and the 
data was analyzed using discourse analysis. The aim of this study was to find ways in which speakers produce 
meanings concerning human rights and their corresponding duties and responsibilities. 

 
Three main discourses of human rights, duties and responsibilities were discovered. From the oral statement 
section of the hearing I constructed two main discourses: 1) The failed welfare state and 2) service organizer’s 
responsibility. In the failed welfare state discourse, the service system has failed in its responsibilities 
concerning human rights. Disabled people are defined as rights-holders, whose rights are not properly 
enforced by the state. The service organizer’s responsibility discourse had two sub-discourses: Legislation as 
a flexible framework for practice and legislation as a framework that obligates service organizers to actualize 
human rights. The third main discourse, the discourse of solution, had three sub-discourses: discourse of 
shared concern and responsibility, discourse of uncertainty and discourse of expertise. In the solution 
discourse, problems were recognized and validified. Finding the solution to experienced injustices was a 
shared objective. 

 
The findings of the research invite us to examine disability service practices. The human rights-based 
principles of legislation seem to be at odds with the consequences of the application of laws has in disabled 
people’s lives. The dissonance between human rights-based legislation and the injustice experienced by 
service users demonstrated by the discourses invites us to scrutinize the intersection where social work is 
practiced. 
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1 Johdanto 
 

Jo ennen tutkielmaseminaarin alkua tiesin, että haluan tehdä tutkielmani vammaisuuteen tai 

vammaispalveluihin liittyen. Opiskelujeni aikana olen molemmissa harjoittelupaikoissani törmännyt 

vammaisuuteen liittyviin kysymyksiin, jotka ovat jääneet askarruttamaan minua. Kiinnostuksen 

kohteet liittyivät alussa osallisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin 

sekä vammaisuuteen liittyviin käsityksiin. Vammaiset ihmiset ovat olleet historiallisesti yksi 

merkittävimmistä vähemmistöryhmistä, jotka ovat olleet yhteiskunnallisen sorron kohteena. 

Vammaisuutta on lähestytty usein ulkopuolelta ja ylhäältä käsin, vammaisia henkilöitä kohteistavalla 

tavalla. (Ife 2014, 86.) Vammaisten henkilöiden mahdollisuudet osallistua poliittiseen 

päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen toimintaan ovat viime vuosinakin olleet kehnot (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, myöhemmin STM 2010, 56). Vammaisuutta on aikaisemmin lähestytty 

sosiaalipolitiikassa lääketieteellisestä haittakeskeisestä näkökulmasta. Sitä on pidetty 

sosiaalipoliittisena yksilöön liittyvänä ongelmana, johon on pyritty vaikuttamaan myös yksilöön 

kohdistuvilla toimenpiteillä. 2000-luvulla painopiste on siirtynyt kuitenkin vammaisten oikeuksia 

painottavaan näkökulmaan, jossa yhteiskuntaa kehitetään niin, että se turvaisi vammaisten oikeudet. 

(STM 2010, 20.) 

 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaamiseen on pyritty puuttumaan kansainvälisellä, 

kansallisella ja paikallisella tasolla. Vuonna 2006 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 

yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista (myöhemmin yleissopimus). Sopimuksen 

tavoitteena on taata vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet ja perusoikeudet kansainvälisellä tasolla. 

Sopimus velvoitti jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden 

sekä heidän perus- ja ihmisoikeuksiensa turvaamiseksi. (Suomen YK-liitto 2015, 1–7.) Suomi 

allekirjoitti yleissopimuksen, mutta sen täytäntöönpano vaati keskeisiä muutoksia Suomen 

lainsäädäntöön. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen poliittisilla ohjelmilla ja lakiuudistuksilla on 

pyritty parantamaan vammaisten henkilöiden asemaa Suomessa. Vuonna 2010 julkaistun ”Vahva 

pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle”- nimen saanut Suomen vammaispoliittisen ohjelman, eli 

VAMPO:n 2010–2015, ensisijaisena tavoitteena oli sopimuksen edellyttämien säädösmuutosten 

valmistelu ja voimaan saattaminen. Kaikkia vammaispoliittiseen ohjelmaan kirjattuja tavoitteita ei 

ollut saavutettu ohjelmakauden lopussa. (STM 2016a, 11.) Tärkeä säädösmuutos, joka saatettiin 

voimaan ohjelman seurauksena, on erityishuoltolain (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 
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1977/519) itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja itsemääräämisoikeutta koskevien 

rajoitustoimenpiteitä koskeva säädösuudistus, joka astui voimaan 20.5.2016 (2016/381). 

 

Näiden merkittävien ajankohtaisten vammaispolitiikkaan liittyvien muutosten valossa olin 

kiinnostunut osallisuuteen ja oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Pohdin alussa muun muassa 

tutkielman tekemistä itsemääräämisoikeuden rajoitustoimenpiteitä koskevasta lainsäädännön 

muutoksesta. Tehdessäni internethakuja keväällä 2018 vammaisuuteen, osallisuuteen ja 

vammaispalveluihin liittyen, törmäsin Ei myytävänä! - kansalaisaloitteen internetsivustoihin. 

Virallisesti aloite on nimetty kansalaisaloitteeksi vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja 

tuen kilpailuttamisen lopettamisesta (aloitteen virallinen tunnus on KAA 2/2018 vp). 

Kansalaisaloitteessa vedotaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen. 

Kilpailutuksen todetaan olevan yleissopimuksen ja ihmisoikeuksien vastaista. Aloite esittää 

hankintalakiin rajausta, jossa kilpailutuskäytäntöä ei sovellettaisi välttämättömästä huolenpidosta ja 

tuen tarpeesta vastaaviin vammaispalveluihin, jotka liittyvät vammaisten henkilöiden asumiseen ja 

jokapäiväiseen elämään. Tämä koskee kaikkia hankintalain piiriin kuuluvia palveluja, joita ovat muun 

muassa asumispalvelut, tulkkauspalvelut ja henkilökohtainen apu. Kilpailutusta vastustetaan 

aloitteessa sen inhimillisten ja kansantaloudellisten kustannusten vuoksi.  Aloitteen mukaan 

kilpailutusmenettelyn seurauksena vammaisilla henkilöillä ei ole osallisuutta heidän elämäänsä 

koskevassa päätöksenteossa tai tarvittavia oikeussuojakeinoja, kuten valitusoikeutta 

hankintapäätöksestä. (Ei myytävänä! -sivusto.) 

 

Aloite keräsi 72 059 kannatusilmoitusta ja se käsiteltiin eduskunnassa täysistunnossa 

lähetekeskustelussa, josta se päätettiin lähettää talousvaliokunnan mietintöön. Talousvaliokunnassa 

järjestettiin 17.4.2018 kansalaisaloitteen kuulemistilaisuus, josta videoitiin julkinen tallenne. 

Kuulemistilaisuudessa kymmenen asiantuntijaa sai puheenvuoron koskien kansalaisaloitteen 

ehdottamaa lakimuutosta eli hankintalakiin tehtävää rajausta. Kuultavina oli järjestöjen edustajia tai 

johtavassa asemassa olevia henkilöitä vammaisjärjestöistä, jotka puolsivat kansalaisaloitetta. Kolme 

kansalaisaloitteen edustajaa pitivät puheenvuoron, mukaan lukien aloitteen vireille panija, 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja Markku Virkamäki. Puheenvuoron saivat myös 

asiantuntijat muun muassa sosiaali- ja terveysministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

Asiantuntijoiden puheenvuorojen jälkeen käytiin kuullun perusteella keskustelua ja tilaisuudessa 

läsnä olevat kansanedustajat saivat esittää kysymyksiä asiantuntijoille. 
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Kuulemistilaisuus oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja huomasin jo ensimmäistä kertaa 

katsoessani tallennetta tarkastelevani puheenvuoroja analyyttisesti. Itse kansalaisaloite paikantuu 

paljon muun muassa retoriikkansa puolesta ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuspuhe näyttäytyi kaikissa 

puheenvuoroissa. Tilaisuudessa kokonaisuudessaan korostui vammaisten oikeuksien näkökulma ja 

samalla myös niihin liittyvä vastuu, johon eri toimijoiden ja lainsäädännön roolit kietoutuvat. 

Erityisesti kansalaisaloitteen merkitys suoran demokratian keinona, jonka tarkoitus oli vaikuttaa 

lainsäädäntöön ja tätä kautta vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiseen, loi pohjan tilaisuuden 

puheenvuoroille ja niissä käytetylle kielelle. 

 

Elisa Aaltola (2010) huomauttaa hyvinvointivaltiolliseen ajatteluun liittyvästä ihmisoikeuslähtöisestä 

ajattelusta, että ihmisoikeudet saattavat usein näyttäytyä lähinnä retorisena keinona. Aaltolan mukaan 

ihmisoikeudet voivat usein toimia hyvänä keinona osoittaa epäkohtia, mutta niillä ei varsinaisesti 

voida ratkaista yhteiskunnallisia epäkohtia. Hän kuitenkin peräänkuuluttaa ihmisoikeuksien tärkeyttä 

hyvinvointipolitiikkaa koskevassa diskurssissa. Ihmisoikeuksissa ilmenevää utopistista kuvaa 

yhteiskunnasta on kritisoitu, koska sitä on pidetty epärealistisena tavoitteena. Aaltola näkee tämän 

olevan ihmisoikeuksien vahvuus, sillä niihin kytkeytyvä ihannekuva yhteiskunnasta patistaa kohti 

parempia ratkaisuja yksilöiden ja yhteisöjen olojen parantamiseksi.  Ihmisoikeudet toimivat hyvänä 

välineenä tutkia ja haastaa ideologioita, politiikan alueita ja käytänteitä. (mt. 63.) YK:n yleissopimus 

vammaisten ihmisten oikeuksista ja sen seurauksena tehdyt poliittiset ohjelmat, lainsäädännön 

muutokset ja muut toimenpiteet todistavat, että ihmisoikeuksilla on suuri painoarvo käytännön ja 

arjen käytäntöjen kannalta. Oikeudet ymmärretään sopimuksessa ja poliittisissa ohjelmissa 

säädännöllisinä ja lainsäädäntö määrittelee niin yksityisten ihmisten kuin instituutioiden ja niissä 

työskentelevien ammattilaisten toimintaa. Näin ollen ihmisoikeudet palautuvat myös sosiaalityön 

käytäntöön. 

 

Lainsäädäntö on yksi keskeisimpiä sosiaalityön käytännön konteksteja, ja mielestäni kysymykset 

vastuusta ovat sosiaalityön ytimessä. Sosiaalityö ammatillisena, asiakkaan oikeuksista vastuussa 

olevana toimintana on oikeuksia turvaavasta lainsäädännöstä riippuvaista. Mikäli laki ei anna riittäviä 

lähtökohtia, joihin työntekijät voivat nojautua asiakkaiden oikeuksien turvaamiseksi, 

sosiaalityöntekijät eivät pysty pitämään huolta asiakkaan oikeuksien toteutumisesta.  (Juhila 2006, 

162.) Hyvinvointivaltioon liittyvän ihmisoikeuslähtöisen ajattelun on nähty haastavan vapaata 
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kauppaa korostavaa uusliberalismia, joka on vakiinnuttanut asemaansa sosiaalipolitiikassa ja 

horjuttanut pohjoismaisen hyvinvointivaltion perustoja (Aaltola 2010, 61-63; Kokkonen, Närhi & 

Matthies 2018; 35–37). Kyösti Raunio (2009, 232) huomauttaa, että 2000-luvun alussa on ryhdytty 

yhä enemmän puhumaan vastuiden ja oikeuksien uudelleen määrittelystä: kansalaisten odotetaan 

ottavan yhä enemmän vastuuta arjen selviytymisen kannalta välttämättömistä palveluista. Yksilön 

velvollisuudet ovat menneet julkisen vastuun ja oikeuksien edelle.  Uusliberalismin ideologian ei ole 

nähty sopivan yhteen sosiaalityön eettisten lähtökohtien kanssa, mutta siihen kytkeytyvät käytänteet 

ovat vaikuttaneet myös sosiaalityön yhteiskunnalliseen vastuuseen ja tehtävään niin Suomessa kuin 

kansainvälisesti. (Juhila 2006, 68-74; Marjanen, Spolander & Aulanko 2018, 81–84.) 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää minkälaisia ihmisoikeuksiin, velvollisuuksiin ja 

vastuisiin liittyviä diskursseja kansalaisaloitteen kuulemistilaisuuden puheenvuoroissa rakennetaan 

ja kuinka diskursseja rakennetaan kielen keinoin. Tutkimukseni kannalta on tärkeää paikantaa ne 

yhteiskunnalliset käsitteet, ilmiöt ja ideologiat, joihin kuulemistilaisuus sijoittuu ihmisoikeuksien 

näkökulmasta. Lähden liikkeelle teoriaosioni ytimestä eli ihmisoikeuksien käsittelystä. Tämän 

jälkeen käsittelen vammaisuutta ja sen selitysmalleja. Selitysmalleissa vammaiset ihmiset asettuvat 

tiettyihin rooleihin, joissa myös oikeudet saavat merkityksiä. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään 

ihmisoikeuksiin liittyviä sosiaalipoliittisia kytköksiä. Kyseisessä luvussa käyn läpi 

vammaispolitiikkaa ja lyhyesti vammaispalveluiden järjestämiseen käytäntöjä, jotka ovat tilaisuuden 

kontekstin ymmärtämisen kannalta tärkeitä. Käsittelen myös lainsäädäntöä, joka on keskeisessä 

asemassa kansalaisaloitteen ja kuulemistilaisuuden kontekstissa. Tämän jälkeen käsittelen 

viidennessä luvussa tutkimuksen toteutusta, jonka jälkeen esittelen tutkimukseni tulokset. 

Viimeisessä luvussa teen yhteenvedon tuloksista ja pohdin diskurssien välisiä merkityksiä. 

 

Tutkimukseni paikantuu postmoderniin kriittiseen sosiaalityön perinteeseen. Kriittinen sosiaalityö 

tunnustaa yhteiskunnan rakenteiden ja yksilön ongelmien vuorovaikutuksellisen suhteen.  Yksilöiden 

ja eri ryhmien kokemia ongelmia ei nähdä yksilöstä johtuvina, vaan niiden nähdään olevan seurausta 

yhteiskunnan alistavista rakenteista. Kriittinen sosiaalityö sitoutuu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

tavoitteluun ja sosiaaliseen muutokseen. Se peräänkuuluttaa sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta 

koskevan tietoisuuden lisäämistä.  Postmoderni näkökulma korostaa yhteiskunnan 

fragmentoituneisuutta ja kuinka yhteiskunta on täynnä moninaisia näkökulmia. Ei ole toisin sanoen 

mitään universaalia ja yhtä oikeaa totuutta, vaan tuotettu tieto on paikkaan, aikaan ja ympäröivään 

kulttuurin sidottu. Totuuskäsitys kietoutuu postmodernissa näkökulmassa sosiaalisen 
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konstruktionismiin ja diskurssien analyysiin. Sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtana on 

todellisuuden rakentuminen sosiaalisesti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Todellisuutta 

rakennetaan kielen keinoin. Diskurssilla tarkoitetaan tapoja, joilla luomme merkityksiä ja 

rakennamme ympäröivää maailmaa kielellä. Kieltä ei nähdä passiivisena tai neutraalina välineenä, 

jota käytämme kuvaillaksemme jonkinlaista absoluuttista yhtä todellisuutta, vaan teemme kieltä 

käyttäessämme valintoja, jolloin tietyt merkitykset nousevat esille ja tarkastelun kohteeksi ja 

samanaikaisesti toiset vaihtoehtoiset merkitykset ja tulkintatavat jäävät näkymättömiksi. (Fook 2002, 

63-66; Juhila 2006 142–145; Payne 2014; 319–320.) 

Kielenkäytöllä ja erilaisilla diskursseilla pidetään yllä yhteiskunnassa valta-asetelmia, ja valta on 

läsnä kaikissa kohtaamisissa ja se tuottaa ja muokkaa ihmisten identiteettejä. Valta nähdään siis 

produktiivisena, ja tiedon ja vallan välinen suhde tunnistetaan. (Juhila 2006, 142–145.) Jan Fook 

tunnistaa postmodernin kriittisen sosiaalityön emansipatorisen potentiaalin ja hän näkee 

mahdollisuuksia yksilöiden ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen kriittisessä analyysissa (Fook 

2002, 18). Huomio kiinnittyy kieleen ja diskursseihin, sekä paikallisesti rakentuvaan tietoon ja 

valtasuhteisiin, joiden kontekstina sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset rakenteet toimivat. 

Keskeistä on kielenkäytössä ilmenevien valtasuhteiden analyysi. Valtaa harjoitetaan kontrolloimalla 

diskursseja, jolloin valtavirtadiskursseja esiin nostamalla ja kyseenalaistamalla voidaan haastaa myös 

yhteiskunnan valtarakenteita. Kieli rakentaa useampia kulttuurisia merkityksiä, joten painotus on 

merkitysten eri kerrosten esille nostamisessa ja merkitysjärjestelmien purkamisessa. Diskurssit 

nähdään analyysin ja valtakamppailun kohteina. Kieli ei varsinaisesti tuota kokemuksia, mutta 

kokemuksia voidaan ymmärtää kielen kautta. Kokemukset ja näkemykset esimerkiksi oikeuksista 

muokkautuvat niitä koskevien diskurssien kautta. (Allan 2003, 60; Fook 2002, 63-66; Juhila 2006 

142-145.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2 Ihmisoikeudet ja sosiaalityö 
 

Tietoisuus sosiaalityössä ihmisoikeuksista ja sosiaalityön ymmärtäminen ihmisoikeusammattina on 

lisääntynyt viimeisten 20 vuoden aikana, mutta tämä niin kutsuttu uusi paradigma ei ole saavuttanut 

globaalia statusta sosiaalityön kentällä tai tutkimuksessa. Ihmisoikeuksien kehittyminen voidaan 

jakaa kahteen aikakauteen: Yhdistyneitä Kansakuntia ennen olevaan aikakauteen ja YK:n synnyn 

jälkeiseen aikakauteen. Tätä Stamm kuvaa siirtymäksi puhtaista moraalisista ja luonnollisista, 

ihmisyyteen perustuvista oikeuksista, säädännöllisiin valtion takaamiin yksilön oikeuksiin. Näin 

ollen moderni ihmisoikeusregiimi ja ihmisoikeuskäsitys ovat hyvin tiukasti kytköksissä 

Yhdistyneisiin Kansakuntiin. Vain harvat tutkijat ovat analysoineet sosiaalipolitiikan standardien ja 

ihmisoikeussopimusten välistä suhdetta (Stamm 2017, 26–27). Jim Ife (2012) on yksi 

merkittävimmistä sosiaalityön tutkijoista, joka on käsitellyt sosiaalityötä ihmisoikeusammattina. 

Hänen teoksensa ”Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice” käsittelee  sitä, 

kuinka ihmisoikeudet on historiallisesti ymmärretty ja miten ihmisoikeuksia voidaan hyödyntää 

sosiaalityössä ja sosiaaliseen muutokseen pyrkivässä työskentelyssä. 

 

2.1. Ihmisoikeuksien kolme traditiota 

Ife (2012) tarkastelee ihmisoikeuksia sosiaalityön käytännön näkökulmasta niin globaalilla kuin 

paikallisella tasolla. Hän erittelee kolme traditiota ihmisoikeuskirjallisuudessa ja ihmisoikeuksien 

historiassa. Ensimmäinen traditio käsittää ihmisoikeudet luonnollisina oikeuksina. Tässä traditiossa 

ihmisoikeuksien nähdään kuuluvan meille sisäsyntyisesti ihmisyyteemme luonnostaan kytkeytyneinä 

ja ”ylhäältä päin” luovutettuina itsestään selvyyksinä. Oikeudet ovat sidottuja ihmisarvoomme. 

Ihmisoikeuksien ymmärtäminen vaatii siis ihmisyytemme ymmärtämistä, jolloin ihmisoikeudet 

ymmärretään kuuluvan teologien, psykologien ja filosofien selitettäväksi. Toinen traditio käsittää 

ihmisoikeudet valtion velvollisuutena ja oikeudellisena kysymyksenä. Valtion velvollisuus on 

suojella, taata ja varmistaa oikeuksien toteutuminen. Tällöin huomio on ihmisyyden sijaan 

lainsäädännössä, siihen liittyvissä konventioissa ja poliittisissa ohjelmissa. Lain asiantuntijat ja 

lainsäätämisestä vastuussa olevat ammattilaiset ymmärretään ihmisoikeuksien määrittelijöiksi. 

Lainsäädännöllinen näkökulma ihmisoikeuksista on näistä kolmesta perinteestä kaikista hallitsevin, 

erityisesti ihmisoikeuksia koskevassa valtavirtadiskursseissa. (Ife 2012, 14–15.) 
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Kolmannessa traditiossa ihmisoikeudet nähdään konstruoituina oikeuksina. Kyseinen näkökulma ei 

käsitä ihmisoikeuksia objektiivisina ja itsestään selvinä. Sen sijaan traditiossa tarkastellaan, kuinka 

ihmiset yksilöinä tai kollektiivisesti määrittelevät omia ja toisten oikeuksia ja velvollisuuksia. 

Ihmisoikeudet näyttäytyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa jatkuvasti neuvoteltavissa olevina 

ja muokkautuvina. Näin ollen ihmisoikeudet näyttäytyvät historiallisesti rakennettuina ja ihmiset 

nähdään omien oikeuksiensa määrittelijöinä. Ife näkee tämän postmoderniin maailmankuvaan 

sopivan määritelmän sosiaalityön kannalta hedelmällisimpänä kaikista kolmesta traditiosta. Tämä 

näkökulma ihmisoikeuksiin on emansipatorinen. Se asettaa erilaiset vähemmistöryhmät toimijoiksi 

omien oikeuksiensa määrittelijöinä. (Ife 2012, 14–15.) Käsitys ihmisoikeuksista ajallisesti ja 

paikallisesti määriteltävinä suuntaavat huomion ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. 

Vuorovaikutustilanteet asettuvat analyysin kohteeksi, jolloin ihmisoikeuksia voidaan käsitellä 

moniulotteisemmin syyllistämättä asiakkaita, sosiaalityöntekijöitä tai muita ihmisoikeuksien parissa 

työskenteleviä toimijoita. 

Olen koonnut ihmisoikeuksien kolmen tradition keskeiset ajatukset alla olevaan taulukkoon Jim Ifen 

(2012) teosta mukaillen. 

TAULUKKO 1: Ihmisoikeuksien kolmen tradition keskeiset sisällöt: 

Luonnolliset oikeudet Säädännölliset oikeudet Konstruoidut oikeudet 

Oikeudet sisäsyntyisiä Oikeudet lakisääteisiä: lakien ja 

valtion määrittämiä ja turvaamia 

Oikeudet ihmisten yksilöllisesti 

ja kollektiivisesti 

määritteleminä 

Oikeudet sidottuja 

ihmisyyteemme 

Oikeudet sidottuja lain 

säädäntöön 

Oikeudet tilanteeseen sidottuja: 

Vuorovaikutuksessa 

neuvoteltavia ja muokkautuvia 

Filosofit, psykologit ja teologit 

oikeuksien asiantuntijoina 

Lakimiehet ja lainsäätäjät 

oikeuksien asiantuntijoina 

Ihmiset omien oikeuksiensa 

asiantuntijoina ja 

määrittelijöinä. 

Taulukossa on nähtävissä kunkin tradition ihmisoikeuksien määrittäjät ja asiantuntijuudet. 

Konstruoidut oikeudet ovat näyttäytyneet ristiriitaisena suhteessa ihmisoikeuskirjallisuutta 

dominoivaan säädännöllisten oikeuksien traditioon, johon on vahvasti vaikuttanut valistusajalle 

ominainen positivistinen totuuskäsitys, jossa korostuu rationaalinen ja objektiivinen tieto ja tiede. 

Tämä on taas korostanut ihmisoikeuksien universaalia luonnetta, jota on vahvistanut entisestään 

jaettuun ihmisyyteemme kytkeytynyt luonnollisten oikeuksien traditio. (Ife 2012, 16–17.) Näin ollen 
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on tärkeää huomioida myös säädännöllisten ja luonnollisten oikeuksien traditioiden 

konstruktivistinen luonne. Traditiot ovat kytköksissä tietyn aikakauden ideologioihin ja ovat 

historiallisesti rakennettuja. Ife näkee sosiaalityön tärkeänä tehtävänä pyrkiä lainsäädännöllisen 

ihmisoikeusdiskurssiin mukautumisen sijaan rakentamaan vaihtoehtoisia erilaisuutta arvostavia 

diskursseja, jotka perustuvat ihmisten välisiin suhteisiin ja humaaniuteen (Ife 2012, 7). 

2.2. Ihmisoikeuksien kolme sukupolvea 

Ihmisoikeuskirjallisuudessa ihmisoikeuksien nähdään kehittyneen kolmessa aallossa. Ife (2012, 43) 

kuvailee näiden kolmen sukupolven edustavan kolmea perinteistä ihmisoikeuspuhetta.  Kolme 

ihmisoikeuksien sukupolvea jakautuvat seuraavalla tavalla: 1) negatiiviset oikeudet eli yksilön 

vapauksia koskevat oikeudet, 2) positiiviset oikeudet, eli sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 

osallisuutta koskevat oikeudet ja 3) kollektiiviset oikeudet. Ife käsittelee kolmea ihmisoikeuksien 

sukupolvea ja niiden välisiä jännitteitä useissa teoksissa ja lehtiartikkeleissa alueellisella, 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. (Boulet 2003, 239–240.) 

Ensimmäinen sukupolvi käsittää kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet. Ne ovat yksilön vapauksia 

koskevia oikeuksia. Ne ajatellaan olevan välttämättömiä demokratian ja oikeudenmukaisen 

kansalaisyhteiskunnan toteutumiselle. Näihin oikeuksiin lukeutuvat muun muassa äänioikeus, 

sananvapaus, oikeus yksityisyyteen, oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, liikkumisvapaus, 

uskonnonvapaus, oikeus syrjimättömyyteen, oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen, oikeus 

turvallisuuteen ja kunnioittavaan kohteluun ja oikeus osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan. 

Yksilön vapausoikeudet määritellään negatiivisiksi oikeuksiksi. Niissä korostuu valtion vastuu 

ihmisoikeuksien takaajana ja individualismin ideologia. (Ife 2012, 43). Oikeuksien negatiivisuudella 

tarkoitetaan, että julkisen vallan on suojeltava niitä. Ne näin ollen aktualisoituvat silloin, kun niitä 

loukataan (Julkunen 2005, 191). Niiden nähdään kuuluvan jokaiselle ihmiselle sisäsyntyisesti ja ne 

kuuluvat yksilölle kansalaisena, jolloin valtion tehtävä on pitää huoli, ettei niitä loukata. Niitä 

suojellaan ja ne taataan. Ne määritellään kielellisesti yleensä siis myös luonnollisina oikeuksina. 

Sosiaalityön käytännössä tämä tarkoittaa huono-osaisten tai ihmisoikeusloukkauksia kokeneiden 

yksilöiden ryhmien puolesta puhumista (advocacy). Nämä oikeudet dominoivat länsimaista 

ihmisoikeuspuhetta.  Colleen Lundy (2011, 32) huomauttaa, että kapitalistiset yhteiskunnat 

painottavat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia, koska ne vaativat vähän taloudellisia 

resursseja, kun taas sosiaaliset oikeudet vaativat julkiselta vallalta resurssien uudelleen jakoa. 
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Toinen sukupolvi käsittää taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet (TSS-oikeudet). 

Kyseinen sukupolvi voidaan ajoittaa 1800-1900-luvulle. Näillä oikeuksilla viitataan yksilön tai 

ryhmän oikeuksiin julkisen vallan takaamiin palveluihin ja etuuksiin, kuten sosiaalipalveluihin, 

terveydenhuoltoon ja koulutukseen, joiden avulla heidän katsotaan voivan toteuttaa täyttä 

potentiaaliaan ihmisinä. Näihin oikeuksiin lukeutuvat oikeus koulutukseen, työhön, 

vähimmäistoimeentuloon, ruokaan, vaatteisiin, riittäviin asuinoloihin, terveydenhuoltoon, 

sosiaaliturvaan ja niin edelleen. Näitä oikeuksia sanotaan positiivisiksi, sillä niiden toteutumisessa 

korostuu valtion aktiivinen rooli oikeuksien takaajana ja toteuttajana, riittävien resurssien kautta (Ife 

2012, 45). Toisen sukupolven oikeuksissa korostuu kollektiivisuuden ideologia. Ne perustuvat 

demokraattisiin ja sosialistisiin ideologioihin, joiden voidaan yleistää olevan myös pohjoismaisen 

hyvinvointivaltion ja sosiaalipoliittisen mallin taustalla vaikuttava ideologia (Ife 2012, 45; Raunio 

2009, 198). 

Sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa sosiaalisista oikeuksista on puhuttu viitattaessa julkisen vallan 

tarjoamiin koulutukseen terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin (Julkunen 2006, 190). Sosiaalisten 

oikeuksien takaaminen on ehdollista ja niitä voidaan luonnehtia neuvoteltaviksi ja poliittisiksi. 

Lisäksi sosiaaliset oikeudet ovat sidottuja taloudellisiin reunaehtoihin. (Julkunen 2006, 192; Lundy 

2011, 32.) Sosiaaliset oikeudet ovat positiivisia vaatimusoikeuksia, eli niistä puhuttaessa korostuu 

niiden toteutuminen ja julkisen vallan velvollisuus oikeuksien takaamiseksi (Julkunen 2006 190–191). 

Näin ollen toisen sukupolven oikeuksien loukkaamiseen on ollut vaikeampi puuttua, sillä ajatus 

oikeuksien loukkaamisesta ei ole negatiivisten oikeuksien tavoin yhdistettävissä niihin. 

Lainsäädännölliset prosessit ovat sidottuja enemmän oikeuksien loukkaamiseen (ensimmäinen 

sukupolvi), jolloin niitä on vaikea soveltaa toisen sukupolven oikeuksiin. (Ife 2014, 45.) Sosiaaliset 

oikeudet ovat monella tapaa jääneet huomiotta ihmisoikeuksia koskevassa tieteellisessä 

tutkimuksessa (Stamm 2017, 26). Sosiaalityön käytännön näkökulmasta korostuu riittävien 

sosiaalipalvelujen tarjoaminen, käytännön ja toimintamallien kehittäminen, poliittinen toimijuus 

sosiaalisen muutoksen tavoittamiseksi ja tutkimus (Ife 2012, 59–61). 

Suomella on erityinen asema pohjoismaisena hyvinvointivaltiona toisen sukupolven oikeuksien 

takaajana. Se poikkeaa anglosaksisten maiden järjestelmästä̈ siinä, että̈ valtiolla on merkittävämpi 

rooli sosiaalipolitiikan ja sosiaalipalvelujen takaajana toteuttajana ja valvojana (Eriksson 2013, 21). 

Valtiolla on siis erityinen vastuu hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan tuottajana (Raunio 2009, 198–199). 

Sosiaalipalveluiden kohdalla, kuten vammaispalveluissa, Suomessa on katsottu olevan olemassa 

tarvittavat kulttuuriset ja taloudelliset edellytykset rakentaa verovaroin rahoitettu ja 
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yhdenvertaisuuteen perustuva, mutta samanaikaisesti yksilön tarpeet huomioon ottava 

palvelujärjestelmä (Paara 2005, 18). Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiomallissa painopiste ei ole ollut 

siis niinkään oikeuksia omistavassa liberaalissa yksilössä, vaan yhteiskunnallisesti jaetussa vastuussa. 

Pohjoismaisessa näkökulmassa sosiaalisissa oikeuksissa keskeistä on ollut luottamus valtioon, sekä 

solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteella toimivaan yhteiskuntaan.   (Julkunen 2006 

190–192.) 

Pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle tyypillisestä solidaarisuuden ja yhteisen vastuun puheesta ollaan 

siirtymässä yksilön vastuuta korostavaan puheeseen (Julkunen 2006, 190). Yksilön oikeudet ovat 

vieneet huomiota sosiaalisilta oikeuksilta.   Uusliberalismi ja sen ideologiaa edustava uusi 

julkisjohtaminen (New Public Management) ovat viime vuosikymmeninä vaikuttaneet vahvasti 

suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan ja vavisuttaneet pohjoismaiselle hyvinvointivaltion 

sosiaalipoliittiselle mallille ominaista universalismia (Julkunen 2006). Samalla valtion rooli on 

kaventunut ja kuntien asema on korostunut, mikä on asettanut eri kunnissa asuvat palvelujen käyttäjät 

eriarvoiseen asemaan valtion kunnille antamista laatusuosituksista huolimatta. Laatusuositukset eivät 

ole oikeudellisesti sitovia, mikä on näkynyt erityisesti hoitoon ja huolenpitoon liittyvien palvelujen 

laadun heikkenemisenä. (Raunio 2009, 223–229.) 

Kaksi edellä mainittua ihmisoikeuksien sukupolvea ovat nähtävissä YK:n lähestymistavassa 

ihmisoikeuksiin (Ife 2012, 45). Kolmannen sukupolven ihmisoikeuskäsitys syntyi kritiikkinä 

kahdelle ensimmäiselle. Niihin liittyvän individualistisen länsimaisen käsityksen ihmisoikeuksista ei 

koettu olevan sovellettavissa kulttuureihin, joiden normit ja arvot määrittyivät kollektiivisemmin. 

Tätä kutsuttiin aasialaiseksi kritiikiksi, joka on noussut esiin ihmisoikeuskirjallisuudessa 1900-luvun 

viimeisinä vuosikymmeninä. Oikeudet määrittyvät kollektiivisiksi, jolloin ne kuuluvat yhteisölle, 

väestölle, yhteiskunnalle tai kansakunnalle. Oikeuksia ei sovelleta tai peilata yksilöihin, vaikkakin 

yksilöiden nähdään hyötyvän kollektiivisista oikeuksista. Näihin kuuluvat oikeus taloudelliseen 

kehitykseen, maailmankaupasta ja taloudellisesta kasvusta hyötymiseen. Tärkeitä kollektiivisia 

oikeuksia ovat myös oikeus elää yhtenäisessä ja harmonisessa yhteiskunnassa. Myös ympäristölliset 

oikeudet, kuten oikeus saastumattomaan ilmaan luetaan kollektiivisiin oikeuksiin. (Ife 2012, 47.) 

Ihmisoikeuksien kolmen sukupolven mallia on kritisoitu muun muassa siitä, että se asettaa 

ensimmäisen sukupolven oikeudet hierarkiassa toisen ja kolmannen sukupolvien oikeuksia 

korkeammalle (Stamm 2017, 27). Ensimmäisen sukupolven kansalais- ja poliittiset oikeudet voivat 

näyttäytyä huono-osaisille merkityksettöminä, sillä heillä ei ole resursseja osallistua oikeudelliseen 

toimintaan. Näin ollen toisen sukupolven resurssien uudelleen jakoon perustuvat taloudelliset, 
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sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet näyttäytyvät välttämättöminä ensimmäisen sukupolven 

oikeuksien toteutumisen kannalta. (Lundy 2011, 33.) Lisäksi erottelua yksilön oikeuksien ja 

kollektiivisten oikeuksien välillä on kritisoitu. Mikäli käsitämme kolmannen sukupolven 

kollektiivisina oikeuksina niin kaksi ensimmäistä sukupolvea hahmottuvat virheellisesti yksilön 

oikeuksiksi, vaikka nekin voidaan katsoa kuuluvan ryhmille, kuten sosiaalisiin oikeuksien piirin 

kuuluvien vammaispalvelujen voidaan nähdä kuuluvan vammaisille henkilöille. Samoin yksilön 

voidaan nähdä hyötyvän kollektiivisista oikeuksista, kuten oikeudesta taloudelliseen kehitykseen. Ife 

ja Fiske ehdottavat vaihtoehtoista lähestymistapaa, jossa kaikissa oikeuksissa katsotaan olevan 

individualistisia ja kollektiivisia puolia. (Ife & Fiske 2006, 299.) Myös ihmisoikeuksien kannalta 

keskeinen kysymys velvollisuuksista voidaan hahmottaa yhteisöllisellä ja kollektiivisella tasolla. 

 

2.3. Vastuu ja velvollisuus ihmisoikeuksista 
 

Ihmisoikeuksia koskevia diskursseja ei voida käsitellä ilman velvollisuuksien ja vastuun diskurssia. 

Kysymys velvollisuuksista ihmisoikeuksien kontekstissa on kuitenkin monimutkainen. On helpompi 

todeta ihmisoikeuksien tärkeys ja vaatia oikeuksia kuin selkeästi määritellä, että mikä taho on 

vastuussa kunkin oikeuden takaamisesta ja suojelemisesta. Moderni ihmisoikeusjärjestelmä laitettiin 

täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien toimesta. YK on useiden sopimusten ja velvoitteiden kautta 

tehnyt jäsenvaltioistaan pääasiallisia vastuun kantajia ihmisoikeuksien suojelijoina ja takaajina. Tämä 

on häivyttänyt kuitenkin muiden tahojen vastuuta ja velvollisuuksia ihmisoikeuksien toteutumisessa 

ja suojelussa. Näitä tahoja ovat kansalaisjärjestöt, yritykset, yhteisöt, perheet ja yksilöt. Ife ja Fiske 

peräänkuuluttavat kuitenkin kyseisten toimijoiden velvoittamista ihmisoikeuksien turvaamisessa. (Ife 

& Fiske 2006, 298.) 

Valtioiden ja lainsäädännön painottaminen ihmisoikeuksien takaajana voi olla ongelmallista. Lait 

luovat löyhät puitteet toiminnalle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle, jossa ihmisoikeudet 

realisoituvat.  Valtion ja lainsäädännön roolin painottaminen saattaa kannustaa yksilöiden ja ryhmien 

passiivisuuteen. Mikäli valtion ja lainsäädännön katsotaan olevan pääasiallisesti vastuussa 

ihmisoikeuksien toteutumisessa, niin yksilöt, ryhmät ja yhteisöt saattavat kokea oman toimintansa 

merkityksettömänä.  Lainsäädännöllisen uudistuksen saavuttaminen voidaan nähdä ratkaisuna 

ihmisoikeuskysymykseen, jonka ratkaiseminen vaatii syvällisempää kulttuurista muutosta ja 

toimintaa yhteiskunnan kaikilla tasoilla. (Ife & Fiske 2006, 300.) Tämä voi koskea erityisesti niitä 

länsimaisia valtioita, joissa ihmisoikeudet ja erityisesti ensimmäisen sukupolven negatiiviset oikeudet 

ovat vahvasti valtion ja lakien suojelemia ja takaamia. 
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Vallitsevassa ihmisoikeusdiskurssissa velvollisuudet ymmärretään sopimuksena yksilön ja valtion 

välillä. Yksilö on velvollinen noudattamaan lakeja ja olemaan kuuliainen kansalainen, kun taas 

valtiolla on velvollisuus taata ja suojella yksilön oikeuksia niin, että hän voi toimia yhteiskunnan 

täysivaltaisena kansalaisena ja saavuttaa täyden potentiaalinsa (Ife & Fiske 2006, 299). 

Lainsäädännön korostaminen velvollisuuspuheessa voi vahvistaa elitististä diskurssia 

ihmisoikeuksista. Elitistisellä diskurssilla Ife ja Fiske viittaavat siihen, kuinka vallitseva käsitys 

vahvistaa käsitystä ihmisoikeustyön kuulumisesta lainsäädännön ammattilaisille ja asiantuntijoille, 

jolloin se sulkee ulkopuolelleen paljon erityisryhmiä, usein juuri ne, joiden jokapäiväistä elämää lait 

koskettavat (mt. 300).  Ihmisoikeusdiskurssi on tällöin vallassa olevien diskurssi niistä, joilla ei ole 

valtaa. Näin ollen erilaiset vähemmistöt ja sosiaalityön asiakkaat asettuvat kohteiksi.  Ife huomauttaa, 

että vähäosaisten sulkeminen ihmisoikeuspuheesta on itsessään ihmisoikeusloukkaus, mutta tähän on 

kiinnitetty hyvin vähän huomiota vallitsevan ihmisoikeusdiskurssin kehyksissä. (Ife 2012, 184–185.) 

Velvollisuuksien kytkeminen ihmisoikeuksiin korostaa ihmisoikeuksien interaktiivista ja 

yhteisöllistä luonnetta. Ihmisoikeudet eivät ole olemassa yksilöllä tyhjiössä, vaan ne määrittyvät 

vuorovaikutuksen ja suhteiden kautta. Yksilö ei voi julistaa oikeuttaan johonkin, ellei ole jotakin 

toimijaa, joka ei olisi vastuussa oikeuden suojelusta ja takaamisesta. (Ife & Fiske 2006, 301.) 

Ihmisoikeudet luovat itsessään pohjaa kollektivistiselle yhteiskunnalle, jota sitoo ihmisten kunnioitus 

toistensa oikeuksia kohtaan ja joka perustuu kansalaisten keskinäiseen riippuvuuteen sekä yhteiseen 

hyvinvointiin (Ife 2012, 154). 

 

2.4. Universaalit ihmisoikeudet ja erot 
 

Ihmisoikeuksia on historiallisesti problematisoitu, mutta kysymys ihmisoikeuksista kohdistaa katseen 

myös ihmisyyteen, johon ihmisoikeuksilla viitataan. Ife ehdottaakin, että itse ihmisoikeuksien 

problematisoinnin sijaan, voimme tarkastella kriittisesti itse ihmisyyttä, jota erilaiset 

ihmisoikeusdiskurssit rakentavat. Ihmisoikeuksien ihminen ei ole kategoria, vaan se edustaa 

tietynlaista ideaalia ihmisyyttä. Valistusajan ajatukset ideaalista ihmisestä ovat yhä nähtävissä 

länsimaisessa kulttuurissa ja myös tavassa, joilla ihmisoikeudet on ymmärretty. Tätä ideaalia ihmistä 

voidaan kuvailla valkoiseksi, nuoreksi, täysissä sielun ja ruumiin voimissa olevaksi, rationaaliseksi 

miesyksilöksi, jolla on valta ja vapaus hyödyntää ympäristöään edukseen. Kyseinen ideaali sulkee 

kuitenkin ulkopuolelleen paljon ihmisryhmiä. (Ife 2016, 6–7.) Se ei myöskään sovellu 

ihmisoikeuksien universaaliuden periaatteeseen ja erilaisuuden arvostamiseen, joka on merkittävä osa 

modernia ihmisoikeusajattelua. 
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Ihmisoikeudet realisoituvat niin globaalisti ihmisoikeussopimusten ja kansallisvaltioita koskevien 

velvoitteiden muodossa kuin myös ihmisten arkipäivässä (Stamm 2017, 27). Ihmisoikeuksien 

universaali luonne on vahvasti kytkeytynyt toisen maailmansodan jälkeiseen Yhdistyneiden 

Kansakuntien syntyyn vuonna 1945.  YK:n muodostuminen ja sitä seurannut vuoden 1948 

ihmisoikeusjulistus sinetöivät ihmisoikeudet ja merkitsivät uutta aikakautta ihmisoikeuksien 

historiassa. Sota ja erityisesti kansainvälisesti ihmisten tietoisuuteen tulleet keskitysleirien kauhut 

peräänkuuluttivat tarvetta yleismaailmalliselle ihmisoikeusjulistukselle.  Ihmisoikeuksissa korostui 

ihmisarvon puoltaminen ja ihmisoikeuksista tuli universaali kysymys, eikä kansallisvaltioiden ja 

kulttuurien päätettävissä oleva asia. Julistuksen perustana olevat kaksi ensimmäistä artiklaa 

korostivat kaikkien ihmisarvoa ja heidän oikeuksiensa tasavertaisuutta heidän sukupuolestaan, 

syntyperästään ja muista seikoista riippumatta. (Aaltola 2010, 42.) 

Myöhemmin julistusta on täydennetty muilla ihmisoikeussopimuksilla, jotka ottavat huomioon muun 

muassa tiettyjä ryhmiä. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu ja ihmisoikeusneuvosto tarkistavat neljän 

vuoden välein jäsenmaiden ihmisoikeustilannetta jäsenmaiden laatimien raporttien pohjalta. 

Valtioiden on tuotettava myös tiettyjen ihmisoikeussopimusten toteutumista koskevia raportteja. 

Näitä ovat esimerkiksi naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979), yleissopimus 

lasten oikeuksista (1989) ja yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006).  (Aaltola 2010, 

42–43.) 

YK:n yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen vuonna 2006 ja kansainvälisesti sopimus tuli voimaan 

vuonna 2008. Yleissopimuksen tarkoituksena on vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien ja 

perusoikeuksien takaaminen. Se ei anna siis erityisoikeuksia vammaisille henkilöille, mutta se 

velvoittaa jäsenvaltioita edistämään universaaliksi luonnehdittujen oikeuksien toteutumista 

vammaisten henkilöiden elämässä. Keskeisenä periaatteena yleissopimuksessa korostuu vammaisten 

henkilöiden itsemääräämisoikeuden edistäminen ja takaaminen. Yleissopimuksella pyritään 

vahvistamaan käsitystä vammaisista henkilöistä oikeuksien haltijoina ja aktiivisina 

kansalaisyhteiskunnan toimijoina. Keskeisiä periaatteita ovat syrjimättömyys ja esteettömyys, sekä 

vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittaminen ja yhteiskunnallinen osallisuus. Sopimuksella 

pyritään takaamaan vammaisten henkilöiden oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, sekä suojelemaan 

heitä mielivaltaiselta kontrollilta ja vapaudenriistolta.  (Suomen YK-liitto 2015, 1–7.) Ife huomauttaa 

(2012, 86), että globaalilla tasolla on tapahtunut merkittävä aatteellinen muutos sosiaalipolitiikassa 

vammaisiin ihmisiin suhtautumisessa. Vammaisuuden lokeroimisesta normaalista poikkeavaksi ja 

siihen liittyvästä normaaliuteen pyrkivästä muutosorientoituneesta suhtautumisesta on siirrytty 
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erilaisuuden tunnustamiseen ja arvostamiseen. Tämä on nähtävissä myös yleissopimuksessa, jossa 

vammaiset ihmiset huomioidaan universaalien ihmisoikeuksien näkökulmasta yksilöllisinä 

subjekteina ja omana erityisenä ryhmänään, joka on historiallisesti ollut haavoittuvainen mitä tulee 

oikeuksien toteutumiseen. 

Erilaisuuden tunnustaminen on tärkeä yhdistää universaaliin ihmisoikeusajatteluun. Sen ei tulisi 

johtaa passiivisuuteen ja kunkin asiaintilan hyväksymiseen niin, että ajateltaisiin essentialistisesti, 

ettei vammaisia ihmisiä vammaisuutensa ja ominaisuuksiensa vuoksi voi auttaa. 

Ihmisoikeusnäkökulman yhdistäminen erilaisuuden arvostamiseen tarkoittaa, että pyritään 

analysoimaan vammaisten henkilöiden huono-osaisuuden moninaisuutta ja puolustamaan 

universaaliksi luonnehdittujen ihmisoikeuksien toteutumista. Ihmiset nähdään erojen läpäiseminä ja 

vammaisuus voi olla yksi, joskaan ei määrittelyltään ongelmaton, ihmistä määrittävä seikka. Ife 

huomauttaa, että erilaisuuden arvostamisen ja tunnistamisen näkökulma tulisi kuitenkin aina yhdistää 

aina rakenteelliseen analyysiin. (Ife 2012, 86-88.) Näin voidaan ymmärtää ja arvostaa ihmisen elämän 

tilanteen erityisyyttä ilman, että yksilön ominaisuuksia nähtäisiin hänen huono-osaisuutensa syynä. 

Tällöin sosiaalityön käytäntökään ei keskity ainoastaan yksilöä patologisoivaan ja kohteistavaan 

kontrolliin, vaan pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin oikeudenmukaisemman 

yhteiskunnan saavuttamiseksi. (Lundy 2011, 18.) 

Jännite ihmisoikeuksien universaaliuden ja relativistisuuden välillä on eräs keskeisimmistä 

kysymyksistä ihmisoikeuskeskustelussa ja tutkimuksessa. Kyseinen jännite on kuvattu usein 

länsimaiselle ajattelulle tyypillisesti kaksijakoisena ihmisoikeuksia käsittelevässä kirjallisuudessa. 

Ne on nähty toisensa pois sulkevina näkökulmina. Yksinkertaisesti ajateltuna ihmisoikeuksien 

käsittäminen universalismin lähtökohdista ymmärtää ihmisoikeudet kulttuurista toiseen siirrettävinä 

ja sovellettavina kyseenalaistamattomina totuuksina. Relativistisen käsityksen mukaan ihmisoikeudet 

rakentuvat aina paikallisesti ja ovat kytköksissä kulttuurisiin ja historiallisiin konteksteihin. 

Universaali näkökulma naiivisti tulkittuna ei ota huomioon kulttuurisia konteksteja ja se voi toimia 

alistavana ja pakottavana erilaisia ryhmiä ja kulttuureja kohtaan. Naiivi relativismi ei taas anna 

moraalista pohjaa, jonka perusteella puuttua ihmisoikeusloukkauksiin, sillä ihmisoikeudet käsitetään 

kulttuurisidonnaisina. (Ife 2012, 114.) 

Ife esittää, että universaalin ja relativistisen näkökulmien tulisi kulkea rinnakkain ja ehdottaa niiden 

olevan toisistaan riippuvaisia. Ihmisoikeuksien universaali luonne saa arvonsa niiden 

ehdottomuudessa. Ihmisoikeuksien katsotaan kuuluvan jokaiselle heidän ihmisarvonsa perusteella, 

eli niitä ei tarvitse ansaita. Näin ollen ihmisoikeuksiin liitettävän universaaliuden periaatteen mukaan 
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niihin ei myöskään liitetä tietynlaista kapea-alaista näkemystä ihmisestä, jolle oikeudet kuuluvat. 

Ihmisoikeuksiin liitettävä universaali näkökulma voi antaa vahvan moraalisen pohjan käytännölle ja 

työskentelylle sosiaalisen muutoksen tavoittamiseksi. Universaalit toteamukset oikeuksista saavat 

merkityksen paikallisesti. Voidaan todeta, että jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi ihmisarvoa 

kunnioittavalla tavalla, mutta se voi saada erilaisia merkityksiä yksilökohtaisesti, riippuen kulttuurista 

ja tilanteesta, sekä yksilöstä, jonka identiteettiä ja asemaa yhteiskunnassa useat tekijät määrittävät. 

(Ife 2012, 116). 

Universalismin ja relativismin voi hahmottaa myös ihmisoikeuksien ja tarpeiden suhteen kautta. 

Tarpeet voidaan ymmärtää kontekstualisoituina oikeuksina. Tarpeiden ilmaisussa voidaan 

implisiittisesti havaita ilmaisu oikeudesta. Esimerkiksi ilmaisu tarpeesta pyörätuoliin sisältää 

implisiittisesti ilmaisun oikeudesta esteettömyyteen. Tässä voidaan havaita yksi tarpeiden 

korostamisen ongelma, sillä tarpeen taustalla oleva ihmisoikeus jää näkymättömäksi. Lisäksi 

tarpeisiin keskittyminen saattaa suunnata katsetta puutteisiin voimavarojen sijaan. Keskeistä on 

tunnistaa tarpeen takana oleva ihmisoikeus ja, että asianosaisten annetaan itse määritellä tarpeensa. 

(Ife 2012, 141, 240–241.) Kysymys tarpeiden ja näin ollen ihmisoikeuksien määrittelystä nousee 

mielenkiintoiseen valoon, jos asianosaisen ominaisuuksia ja kykyjä määritellään ulkopuolelta käsin. 
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3 Vammaisuus 
 

Tässä luvussa käsittelen keskeisiä selitysmalleja vammaisuudesta. Esittelen eri selitysmallien 

keskeisimmät sisällöt, käyden läpi myös niitä vastaan esitettyä kritiikkiä. Kaikki esittelemäni mallit 

ovat kuitenkin vuorovaikutuksessa toisiinsa, mikä näkyy eri mallien kehittymisessä ja kritiikissä. 

 

3.1. Medikaalinen eli yksilökeskeinen vammaisuuden selitysmalli 
 

Monien tutkijoiden mielestä vammaisuutta koskeva tutkimus ei ole parantanut vammaisten 

yhteiskunnallista asemaa, vaan vahvistanut rakenteita, jotka alistavat ja tekevät heistä objekteja. 

Osasyynä on nähty länsimaissa jo 1900-luvun alusta vallinnut ja vammaisuutta koskevaa tutkimusta 

dominoiva, vammaisuuden yksilökeskeinen tai lääketieteellinen selitysmalli. (Rioux 1997, 100; 

Vehmas 2005, 111, 137). Lääkäreiden kyky käsitteellistää ruumiinosia ja mielen toimintoja, määrittää 

diagnooseja ja parantaa sairauksia johti lääkärien auktoriteetin nousuun ruumiin ja mielen 

asiantuntijoina. Lääketiede lähestyy yksilöitä biologisista lähtökohdista, joten myös vammaisuus 

määrittyy biologian kautta. (Haegele & Hodge 2016, 194–195.) 

 

Vammaisuuden yksilökeskeisessä eli medikaalisessa selitysmallissa vammaisuus määrittyy yksilön 

biologisista ominaisuuksista johtuvaksi fyysiseksi ja henkiseksi toiminnanvajaukseksi. 

Yksilökeskeisessä mallissa vammaisuus määrittyy biologiseksi vammaksi, vajavuudeksi tai 

sairaudeksi, johon haetaan ratkaisua kuntoutuksen ja lääketieteen keinoin, jotta vammaiset voisivat 

toimia normaalisti yhteiskunnassa. (Haegele & Hodge 2016, 195; Vehmas 2015, 111.)  

Medikaalisessa selitysmallissa vammaisuus nähdään ihmistä määrittävänä ominaisuutena, jota 

pyritään korjaamaan, parantamaan ja ehkäisemään (Haegele & Hodge 2016, 195). 

 

Medikaalista mallia on kritisoitu haittakeskeisestä lähestymistavasta. Diagnoosit ja määritelmät 

perustuvat usein haittoihin ja vammoihin, ja selitysmallissa painopiste on toimintakyvyn rajoitteissa 

Tämä luo yksilökeskeisen mallin kriitikoiden mukaan negatiivista kuvaa vammaisuudesta. (Haegele 

& Hodge 2016, 196.) Vammaisuus määrittyy epänormaaliksi ja ongelmaksi, jolloin vammaisuus ja 

siitä koituvat kustannukset nähdään taakkana yhteiskunnalle (Rioux 1997, 104). Yksilökeskeistä 

mallia on kritisoitu myös kohteistavaksi. Yksilöt määrittyvät joko kuntouttamisen kohteiksi tai 

vaihtoehtoisesti kuntouttamiskelvottomiksi, jolloin heidät nähdään auttamisen kohteina. 

Lääketieteellisessä selitysmallissa ongelmallisena on nähty myös terveydenhuollon ammattilaisten ja 
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varsinkin lääkäreiden valta vammaisten ihmisten elämään. Vammaiset ihmiset ovat riippuvaisia 

ammattilaisista, jotka näyttäytyvät selitysmallissa vammaisuuden ”ratkaisijoina”. Terveydenhuollon 

ammattilaiset toimivat portinvartijoina vammaisten ihmisten pääsemisessä palveluiden ja 

kuntoutuksen piiriin, sillä he asettavat diagnooseja ja antavat arvioita yksilöiden toimintakyvystä, 

määritellen samalla myös heidän tarpeitaan. Tämän voi nähdä suomalaisessa palvelujärjestelmässä 

kuntoutus- ja vammaispalveluhakemusten liitteeksi vaadittavasta lääkärin tai muun terveydenhuollon 

ammattilaisen lausunnosta.  Lääketieteellinen näkökulma on saanut kritiikkiä myös yksilöiden 

henkilökohtaisten kokemusten ja heidän määrittelemiensä tarpeiden sivuuttamisesta mitattavissa 

olevien ominaisuuksien ja tekijöiden korostamisessa vammaisuuden määrittelyssä. (Beaudry 2016, 

210–211; Haegele & Hodge 2016, 196.) 

 

Beaudry (2016, 211) huomauttaa kuitenkin, että lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset ovat 

yhä enemmän tietoisia ympäristöllisten tekijöiden vaikutuksesta vammaisten ihmisten elämään. 

Tämän voi nähdä yhdessä vaikutusvaltaisimmista vammaisuutta ja toimintakykyä määrittelevistä 

luokituksista. Kyseessä on Maailman terveysjärjestön, WHO:n, ICF-luokitus eli ”Toimintakyvyn, 

toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus”. Se on ammattihenkilöiden käyttöön 

tarkoitettu luokitusjärjestelmä, joka täydentää WHO:n ICD-10 luokitusta, joka on tautiluokitus tai 

koodisto, jota lääkärit käyttävät diagnoosien asettamiseen. (THL, 2004 3–4.) Simo Vehmas (2005, 

113) huomauttaa WHO:n 2004 julkaiseman ICF-luokituksen eroista verrattuna aikaisempaan 1980 

julkaistuun luokitukseen, jossa näkökulma oli puhtaasti lääketieteellinen ja vammaisuus määrittyi 

yksilön ominaisuuksiin liittyväksi vajavaisuudeksi ”normaaliin” nähden. On huomionarvoista, että 

nykyisessä ICF-luokituksessa otetaan huomioon ympäristötekijät, osallistuminen ja osallisuus. 

Ympäristö on WHO:n määritelmän mukaan ” fyysinen, sosiaalinen ja asenneympäristö, jossa ihmiset 

elävät ja asuvat”. Osallistuminen määrittyy ICF-luokituksessa taas osallisuudeksi elämän tilanteisiin. 

Nämä osallistumisrajoitteet voivat määrittyä yksilöstä ja hänen ympäristöstään käsin. Luokituksessa 

otetaan siis huomioon sekä yksilöön liittyvät tekijät, että ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät 

tekijät, jotka estävät vammaisen henkilön yhdenvertaista osallistumista yhteiskunnan toimintaan. 

Nykyinen ICF-luokitus yhdistää lääketieteellistä yksilökeskeistä mallia ja sosiaalista mallia 

toimintakyvyn kuvaamisessa. (THL 2004, 10, 19–20.) WHO on omaksunut myöhemmin vuonna 

2011 tehdyssä raportissa (World Report on Disability 2011) YK:n yleissopimuksessa läsnä olevan 

sosiaaliseen malliin sopivan vammaiskäsityksen, jossa vammaisuus ei määrity yksilön 

ominaisuutena, vaan se määrittyy vuorovaikutuksessa häntä ympäröivään yhteiskuntaan ja siinä 

oleviin asenteisiin ja esteisiin. (Räty 2017, 35.) 
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3.2. Vammaisuuden sosiaalinen selitysmalli 
 

Vammaisuuden sosiaalinen selitysmalli syntyi 1970-luvulla vammaisaktivistien reaktiona ja 

kritiikkinä medikaaliselle mallille. Myöhemmin akateemikot kehittivät vammaisuuden sosiaalisen 

mallin. Näistä tutkijoista tunnetuimpia ovat britannialaiset Vic Finkelsteinin (1980) ja Michael 

Oliverin (1990). (Beaudry 2016, 210; Vehmas 2005, 119–122.) Medikaaliselle mallille tyypillisiä 

yksilöllisiä tekijöitä korostavia määrittelyjä ja tarkkoja rajanvetoja erilaisten vammojen välillä 

kritisoitiin, koska nähtiin, että se jätti huomiotta useat rakenteelliset tekijät, jotka yhdistävät 

vammaisia ihmisiä. Näitä katsottiin olevan ne sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset riippuvuudet, 

jotka yhdistävät monia vammaisryhmiä. (Borsay 1997, 116–117.) Sosiaalisessa vammaisuuden 

selitysmallissa yksilöllisten tekijöiden sijaan ympäristö ja yhteiskunnan rakenteet määrittävät ja 

rakentavat vammaisuutta. Siinä lähtökohtana ovat ne sosiaaliset tekijät, jotka ovat esteenä vammaisen 

ihmisen yhteisölliselle osallistumiselleen ja vaikeuttavat hänen elämäänsä. (Vehmas 2005, 119–122.) 

 

Sosiaalisessa mallissa tehdään ero vammaisuuden (disability) ja vamman (impairment) välillä. 

Vamma ymmärretään fyysisenä vammana, esimerkiksi raajan puutteena tai fyysisenä 

rajoittuneisuutena. Vammaisuus ymmärretään ympäristön tai sosiaalisen järjestyksen luomana 

rajoitteena, joka siirtää heidät syrjään yhteisön elämästä ja rajoittaa heidän yhteiskunnallista 

osallistumistaan. Keskeisenä ajatuksena on, että yksilön ominaisuudet eivät rajoita häntä, vaan 

yksilöä rajoittaa vammaisuutta tuottava yhteiskunta. Syrjään siirtäminen johtuu yhteiskunnan 

haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä poistaa vammaisten ihmisten yhteiskunnallisen osallisuuden 

tiellä olevia esteitä ja asenteita, joiden poistamiseksi poliittinen ja yhteiskunnallinen muutos nähdään 

välttämättömänä. Tällöin muutostyön kohteeksi määrittyy vammaisten ihmisten sijaan heidän 

ympäristönsä. (Beaudry 2016, 211; Haegele & Hodge 2016, 197.) 

 

Sophie Mitran (2006, 237) mukaan on olemassa yhdeksän erilaista versiota sosiaalisesta 

selitysmallista. Kaikki näistä ovat kuitenkin yhteneväisiä, mitä tulee vammaisuuden määritelmään: 

se on sosiaalisen ympäristömme rakentama sosiaalinen konstruktio eikä yksilön ominaisuus (mt. 

237). Simo Vehmas (2005) jakaa sosiaalisen selitysmallin materialistiseen ja 

sosiaalikonstruktionistiseen malliin. Materialistisessa näkökulmassa normaaliväestön ehdoin 

järjestetty yhteiskunta nähdään ihmisiä vammauttavana ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta 

poissulkevana. Vammaisuus määrittyy siis ilmiöksi, joka johtuu sen hetkisen yhteiskunnan tilasta ja 

järjestyksestä. Sosiaalikonstruktionistisessa mallissa vammaisuus nähdään vuorovaikutuksessa ja 

kielessä tuotettuna konstruktiona, jolloin se ei ole universaali ilmiö, vaan kunkin kulttuurin tuottamaa. 
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Vehmas ei kuitenkaan näe materialistista ja sosiaaliskonstruktionistista mallia varsinaisesti toisistaan 

erillisinä. Materiaaliset järjestelyt yhteiskunnassa vaikuttavat sosiaalisiin konstruktioihin muokaten 

niitä. Näitä selitysmalleja yhdistävä tekijä on vammaisuuden näkeminen ilmiönä, jonka selittävänä 

tekijänä tai syynä ovat yhteiskunnan rakenteet ja järjestelyt.  Vammaisuus määrittyy tällöin 

kulttuurisidonnaiseksi, eikä faktuaaliseksi, objektiivisesti tarkasteltavaksi asiantilaksi. (Vehmas 2005, 

119–122, 124.) 

 

3.3. Sosiaalisen selitysmallin jatkumo: Poliittinen selitysmalli 
 

Suomalaiset vammaisaktivistit ovat kehittäneet vammaisuuden poliittisen mallin, jonka tavoitteeksi 

määrittyi tasa-arvoinen yhteiskunta. Katsui (2005) esittelee väitöskirjassaan poliittisen selitysmallin 

määritelmän, jota hän kuvailee sosiaalisen mallin jatkumoksi. Poliittisessa vammaisuuden 

selitysmallissa vammaisuus nähdään oikeuksien puuttumisena. Poliittisessa mallissa oikeudet 

sivuuttavien yhteiskunnallisten rakenteiden nähdään olevan syynä henkilökohtaisesti ja 

kollektiivisesti koettuihin ongelmiin. Näin ollen sosiaalisiin ongelmiin haetaan ratkaisua taistelemalla 

kollektiivisesti ja sosiaalisesti rakenteiden muuttamiseksi. Tämä tapahtuu kahdella valtautumisen 

tasolla. Yksilötasolla valtautuminen tapahtuu oman tietoisuuden lisäämisellä ja yhteisöt valtautuvat 

kollektiivisen toiminnan kautta. Poliittisessa mallissa asianosaiset, eli vammaiset henkilöt, ovat itse 

toimijoita, jotka taistelevat oikeuksiensa puolesta käyttämällä omaa yksilöllistä ja kollektiivista 

ääntään muuttaakseen oikeuksia heikentäviä rakenteita, kuten lainsäädäntöä. (Katsui 2005, 15–16.) 

Hisayo Katsui (2005, 16) on koonnut vammaisuuden erilaiset selitysmallit taulukkoon. 

TAULUKKO 2: Vammaisuuden selitysmallit 

Selitysmalli Medikaalinen Sosiaalinen Poliittinen 

Paradigma Positivistinen Tulkitseva Emansipatorinen 

Ongelma Yksilöllinen Sosiaalinen/yhteiskun

nallinen 

Poliittinen 

Vammainen henkilö Potilas Asiakas Kansalainen 

Painopiste Vamma Vammaisuus  Henkilökohtaiset 

kokemukset 

Suhde yhteiskunnan 

valtavirtaan 

Ekskluusio Inkluusio Osallisuus 

(participation) 

Vammaisen 

asema/toimintapositio 

Objekti Subjekti Toiminnassa oleva 

subjekti 

Ratkaisu Sairaudenhoito Esteettömyys Ihmisoikeudet 

Toiminta-alue Terveydenhoito Yhteiskunta Ihmisyys (Human 

beings) 

 



20 
 

Medikaalisessa selitysmallissa vammaiset ihmiset määrittyvät objekteiksi ja kahdessa jälkimmäisessä 

he ovat subjekteja. Poliittinen ja sosiaalinen malli eivät ole varsinaisesti täysin eri selitysmalleja, vaan 

kyseessä on jatkumo, sillä nykyisin sosiaalista malli ymmärretään ihmisoikeuslähtöisenä 

näkökulmana. Perinteinen sosiaalinen selitysmalli korostaa sorron syynä yhteiskunnan rakenteita. 

Poliittisessa, ihmisoikeuksia korostavassa mallissa on taas vahvempi painotus vammaisten ihmisten 

subjektiudessa ja heidän toimijuudessaan yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaajina. (mt. 16.) 

 

3.4. Vammaisuuden selitysmallien heikkoudet ja vahvuudet 
 

Kussakin mallissa voidaan havaita heikkouksia, mutta myös puoltavia argumentteja. Medikaalista eli 

yksilökeskeistä mallia on kritisoitu siitä, että se korostaa vammaisten ihmisten kokeman syrjinnän 

syynä heidän yksilöllisiä biologisia ominaisuuksiaan ja sivuuttaa yhteiskunnallisen sorron ja 

rakenteelliset tekijät vammaisten ihmisten elämässä. Toisaalta medikaalinen näkökulma voidaan 

nähdä välttämättömänä sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmasta. Nykyhetken vammaistutkimuksessa 

ollaan vahvasti sitä mieltä, että medikaalista mallia ei voida täysin korvata sosiaalisella mallilla. 

Tarvittavan sairaudenhoidon, lääkityksen, kuntoutuksen ja apuvälineiden puuttuminen vaikuttaa 

negatiivisesti vammaisten henkilöiden elämänlaatuun. Niiden puuttuminen voi olla merkittävä este 

heidän yhteiskunnalliselle toimijuudelleen ja heidän mahdollisuuksilleen toimia täyspainoisina 

kansalaisina. (Beaudry 2016; Katsui 2005, 19–20.) 

 

Rakenteellista sortoa korostavan sosiaalisen mallin voidaan taas nähdä toimivan vammaisia ihmisiä 

vapauttavana, sillä se vapauttaa heidät itsesyytöksistä kohdistamalla syrjinnän analyysin yksilöllisten 

ominaisuuksien sijaan ympäristöllisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin. Samanaikaisesti selitysmallia 

on kritisoitu juuri siitä, ettei se ota huomioon yksilöllisiä ja henkilökohtaisia kokemuksia, joihin voi 

kuulua yksilöllinen kokemus lääketieteellisesti todetusta ja jokapäiväiseen elämään merkittävästi 

vaikuttavasta vammasta. Mallin on sanottu jättävän huomiotta vammaisten ihmisten väliset erot ja 

eroihin liittyen sorron intersektionaalisen luonteen. Rakenteellisten esteiden poistaminen pelkän 

vammaisuuden näkökulmasta ei ole riittävä ratkaisu, koska vammaiset ihmiset eivät ole millään 

muotoa homogeeninen ryhmä, vaan vammaiset ihmiset eroavat toisistaan sukupuoleltaan, 

seksuaaliselta suuntautumiseltaan, etnisyydeltään ja niin edelleen. Näin ollen muut sorron muodot, 

kuten rasismi ja seksismi tulisi huomioida myös yhteiskunnallisessa muutostyössä, joka pyrkii 

vammaisten ihmisten aseman parantamiseen. (Katsui 2005, 20; Haegele & Hodge 2016, 198.) 
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Sosiaalinen malli on saanut kritiikkiä myös vammojen ja vammaisuuden dikotomisesta erottelusta. 

Sitä on kritisoitu vamman (impairment) ymmärtämisestä objektiivisesti tunnistettavana asiana, 

vaikka kyseessä on vammaisen henkilön jokapäiväiseen elämään vaikuttava kokemuksellinen asia. 

Monet, joilla on ruumiillisia vammoja, kieltäytyvät vammaisen identiteetistä ja vammaisten 

vähemmistön jäsenyydestä, kun taas toiset kokevat vammaisuutensa yksilöllisenä ongelmanaan. 

(Beaudry 2016, 212; Haegele & Hodge 2016, 198.) Sosiaalisen mallin puolustajat ovat korostaneet, 

etteivät he kiellä vammojen olemassaoloa ja suurta vaikutusta ihmisten elämiin, mutta niiden ei nähdä 

määrittävän vammaisuutta. Vammaisuuden nähdään olevan konstruktio, jossa ihmiset, joilla on 

vammoja, ovat alisteisessa suhteessa niihin, joilla niitä ei ole. (Haegele & Hodge 2016, 198; Beaudry 

2016, 212, 214; Oliver 1996, 42). 

 

Poliittinen malli perustuu ihmisoikeusideologiaan, joka huomioi asianosaisten henkilökohtaiset 

kokemukset kokonaisvaltaisesti erottelematta vammoja, vammaisuutta tai muitakaan heitä 

määritteleviä ominaisuuksia ja ympäristöllisiä tekijöitä. Siinä korostuvat erityisesti poliittiset 

oikeudet ja sosiaalinen muutos. Katsui (2005) myöntää, että mallin heikkoutena voi olla liiallinen 

painotus poliittisessa toiminnassa, jolloin perustarpeet jäävät huomiotta diskurssissa, johon ne 

kuitenkin sisältyvät. Poliittisen mallin heikkoutena voi olla toimijuuden ja oma-aloitteisuuden 

liiallinen korostaminen. Potentiaalisesti se voi vierittää vastuuta liikaa vammaisille ihmisille heidän 

kokemistaan ongelmista ja syyllistää heitä, mikäli he eivät kykene poliittiseen toimintaan.  Ihmisten 

henkilökohtaisten kokemusten huomioiminen kokonaisvaltaisesti on hyvin inklusiivinen ja 

ajatuksena ihailtava, mutta vaarana voi olla liiallinen pirstaleisuus, joka voi viedä pohjan yhtenäisestä 

yhteiskunnalliseen muutokseen pyrkivästä liikkeestä. (mt. 20.) 

 

Ymmärtääksemme vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja heidän oikeuksiaan on 

ensiarvoisen tärkeää ymmärtää tapoja, joilla vammaisuutta jäsennetään. Vammaisuuden selitysmallit 

ovat nähtävissä yhteiskunnan rakenteissa ja sosiaalipoliittisissa ratkaisuissa ja niissä näkyvissä 

painotuksissa. Esimerkiksi Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa eli VAMPO:ssa (2010) on 

havaittavissa kytköksiä vammaisuuden sosiaaliseen malliin ja sen jatkumoon, poliittisen malliin. 

Ohjelmassa korostuu ihmisoikeusnäkökulma ja yhteiskunnan muokkaaminen niin, että vammaiset 

ihmiset voivat osallistua sen toimintaan täysvaltaisesti oikeuksiaan hyödyntävinä ja vaativina 

kansalaisina. Myös kansalaisjärjestöjen rooli ja vastuu vammaisten ihmisten poliittisen toimijuuden 

mahdollistajina ja kokemustiedon välittäjinä kytkeytyy poliittiseen malliin. (STM 2010, 20, 163–

167.) Jopa uudistettu, lääketieteellistä näkökulmaa edustava ICF- luokitusjärjestelmä (THL 2004), 
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jossa yksilön diagnoosien luokittamisen lisäksi korostetaan myös ympäristöllisiä tekijöitä, 

havainnollistaa tätä paradigman muutosta yksilökeskeisestä lähestymistavasta myös sosiaalisen 

ympäristön huomioivaan lähestymistapaan. 

 

Vammaisuuden eri selitysmallit ovat rakentuneet tietyissä historiallisissa konteksteissa ja heijastavat 

yhteiskunnallisia kehityssuuntia ja arvoja. Vammaisuuden selitysmallit ja niihin kytkeytyneet 

diskurssit ovat määrittäneet ja määrittävät vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja 

oikeuksia. Selitysmalleihin kytkeytyvät puhetavat ovat syntyneet käytännöistä, ja käytäntöjä on 

syntynyt myös näiden selitysmallien ja niihin kytkeytyvien diskurssien seurauksena. Kaikki 

selitysmallit havainnollistavat tätä. Sosiaalinen malli syntyi vammaisaktivistien kritiikkinä 

yksilökeskeiselle selitysmallille ja terveydenhuollon ammattilaisten vallankäytölle vammaisia 

ihmisiä kohtaan.  Mallien muodostamassa jatkumossa, ja erityisesti poliittisessa mallissa ja sen 

painotuksessa henkilökohtaisissa kokemuksissa voidaan havaita postmodernille näkökulmalle 

tyypillinen ajatus erojen ja moninaisuuden tunnustamisesta ja identiteettien fragmentoituneisuudesta 

(vrt. Fook 2002, 70–72). Samat kehityssuunnat näkyvät vammaispolitiikassa, jossa yksilöön 

kohdistuvasta muutosorientoituneesta lähestymistavasta on siirrytty erilaisuutta ja eroja arvostavaan 

lähestymistapaan. Usein kehityssuunnat ovat olleet vastareaktioita vallitsevalle asiaintilalle, kuten 

sosiaalinen malli yksilölliselle mallille. Ihmisoikeuksia korostava poliittinen selitysmalli korostaa 

yksilöllisten kokemusten lisäksi kollektivismia, mikä lienee vastareaktio sosiaalipolitiikassa 

vahvistuneisiin yksilön vastuuta korostaviin tuuliin. 
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4 Sosiaalipolitiikka, palvelut ja oikeudet 
Tässä luvussa selvitän niitä keskeisiä konteksteja, joissa vammaisten oikeudet ja niihin liittyvät 

vastuut realisoituvat. Oikeudet mielletään länsimaisessa kontekstissa perinteisesti kytköksissä 

lainsäädäntöön, kuten säädettyjen oikeuksien tradition vallitsevuus ihmisoikeuskirjallisuudessa 

osoittaa. Oikeudet tässä traditiossa käsitetään valtion ja julkisen vallan säätämien lakien takaamina. 

Tutkimukseni kannalta on olennaista käsitellä suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan ja vammaisten 

palveluihin liittyviä tärkeitä konteksteja, joissa näyttäytyy oikeuksien ja vastuiden välinen suhde. 

Lähden liikkeelle yleisesti vammaisten asemasta oikeuksien ja palveluprosessien näkökulmasta. 

Tämän jälkeen käsittelen YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen sisältöä ja 

tavoitteita sekä kansalaisaloitetta edeltävää vammaispoliittista ohjelmaa (VAMPO), jonka tavoitteet 

perustuivat yleissopimukseen. Sitten käyn läpi lainsäädäntöä, joka kytkeytyy yleissopimukseen ja 

vammaispoliittiseen ohjelmaan sekä yleisesti vammaisten ihmisten palveluiden järjestämiseen. Käyn 

läpi myös järjestöjen roolia vammaispolitiikassa ja sosiaalipolitiikassa sekä järjestöjen merkitystä 

yhteiskunnallisina toimijoina. Lopuksi käsittelen uusliberalistista käännettä hyvinvointipolitiikassa ja 

sen vaikutusta palvelujärjestelmän prosesseihin. 

 

4.1. Vammaisten asema yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä 
 

Ife tekee erityishuomioita vammaisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja ihmisoikeuslähtöisestä 

muutostyöstä. Ife (2012, 86) näkee tärkeänä eronteon sellaisten henkilöiden välillä, jotka eivät kykene 

tekemään päätöksiä tai edustamaan itseään ja omia etujaan julkisesti niistä, jotka tähän kykenevät. 

Jälkimmäisessä tilanteessa tavoitteeksi määrittyy osallisuuden tiellä olevien esteiden poistaminen, 

syrjinnän vastainen työskentely ja itseluottamuksen rakentaminen omien etujen puolustamiseksi. 

Edellisen ryhmän kohdalla ammatillisessa toiminnassa on huomioitava asiakkaan etuun ja asiakkaan 

puolesta puhumiseen sekä päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä. (mt. 86.) Ifen esittämä jaottelu on 

hyvin mielenkiintoinen palvelujärjestelmän ja ammatillisen toiminnan näkökulmasta. Millä 

perusteella määritellään ja ennen kaikkea kuka määrittelee palvelujen käyttäjän toimintakykyä, 

tarpeita ja tätä kautta hänen oikeuksiaan? Toimintakykyyn perustuva määrittely ammatillisessa 

toiminnassa saattaa johtaa vammaisuuden yksilölliseen malliin liittyviin alistaviin käytäntöihin. 

 

Vaarana ammatillisessa toiminnassa voi olla vammaisen ihmisen alistaminen ja hänen 

itsemääräämisoikeutensa riistäminen hänen suojelemisensa nimissä. Vammaistutkimuksessa on 

esitetty, että asiakkaalta puuttuu itsemääräämisoikeutta asiantuntijakäytännöissä ja 
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palvelujärjestelmässä, kun hänen tarpeensa määritellään ulkoapäin palvelujärjestelmästä ja 

asiantuntijan näkökulmasta käsin. Tutkimuskeskustelussa ja käytännön kehittämistyössä sosiaaliset 

oikeudet, itsemääräämisoikeus ja kansalaisuus on nostettu juuri vammaisten ihmisten kohdalla hyvin 

voimakkaasti etualalle. Vammaistyössä ja sosiaalityön tutkimuksessa nämä tasot on otettu 

lähtökohdiksi asiakaslähtöisten käytäntöjen kehittämiseksi. Vammaisen henkilön asema 

palvelujärjestelmässä on monilla tavoin riippuvainen siitä, onko hänellä valtaa tai mahdollisuuksia 

määritellä itse tarpeitaan ja tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. Useat tutkimukset osoittavat, 

että vammainen ihminen on riippuvainen yhteiskunnallisesta palvelujärjestelmästä ja sen 

institutionaalisista käytännöistä. Tutkimuksissa on esitetty, ettei vammaisen ihmisen 

itsemääräämisoikeus arkisissakaan elämään kuuluvissa asioissa välttämättä toteudu. Esimerkiksi 

kehitysvammaisen ihmisen arkielämä voi olla täysin riippuvainen ja sidoksissa joko heidän 

läheistensä rutiineihin tai kehitysvammalaitoksen tai asumispalveluyksikön käytäntöihin. Tällöin 

hänen tarpeensa tulevat helposti määritellyiksi muiden ihmisten taholta, jolloin hänellä ei ole valtaa 

päättää ja määrätä omista tarpeistaan. Institutionaalista valtaa edustavat, palveluihin ja asiakkuuteen 

liittyvät mekanismit voivat estää vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumista 

palvelujärjestelmässä, ja näin ollen myös heidän mahdollisuuksiaan määritellä omia tarpeitaan ja 

tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. Tällöin ei voida puhua oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle 

ominaisesta yhteiskunnallisesta osallisuudesta. (Erikson 2013, 11, 46, 108–109.) 

 

Vammaisten henkilöiden asema yhteiskunnassa on parantunut, mutta yhdenvertaisuuteen on vielä 

matkaa. Vammaiset henkilöt kokevat yhä syrjintää ja epäoikeudenmukaisuutta useilla elämän osa-

alueilla. He eivät ole tasavertaisessa asemassa muihin kansalaisiin nähden mitä tulee 

työmarkkinoihin, koulutusjärjestelmään, perheen perustamiseen, asumiseen tai kuluttamiseen. 

Heidän ei nähdä täyttävän näillä osa-alueilla tarvittavia kykyjä, vaikka todellisuudessa heillä niitä 

olisi. (Eriksson 2013, 23.) Viime vuosina vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen aseman 

parantamiseen ja oikeuksien toteutumiseen on pyritty erilaisilla sopimuksilla, lainsäädännöllisillä 

uudistuksilla ja palvelujärjestelmien rakennemuutoksilla niin kansainvälisellä kuin kansallisella 

tasolla. Vuonna 2006 YK:n yleiskokouksen hyväksymä yleissopimus vammaisten henkilöiden 

oikeuksista on ollut merkittävimpiä muutoksen liikkeelle sysääjiä. Yleissopimuksen tavoite on 

edistää ja turvata vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeudet yhdenvertaisesti muiden ihmisten 

kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien 

takaaminen ja sen keskeisenä periaatteena on vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden 

edistäminen ja takaaminen. Soveltamisessa keskeisiä artikloita ovat oikeus elämään, oikeus 
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henkilökohtaiseen apuun sekä henkilön vapauteen ja turvallisuuteen liittyvä artikla, joka kieltää 

vammaisen ihmisen mielivaltaisen ja laittoman vapauden riiston. Yleissopimuksen artiklassa 17 

korostuu erityisesti koskemattomuuden suoja, vammaisen ihmisen oikeus itsenäiseen elämään ja 

mahdollisuuteen osallistua yhteisössä muiden ihmisten kanssa yhdenvertaisena.  Sopimuksessa 

painotetaan myös vammaisen henkilön vapautta tehdä omia valintoja ja oikeutta täysmääräiseen ja 

tehokkaaseen osallistumiseen yhteiskunnassa. Myös yksilöllisyyden, erilaisuuden ja vammaisten 

ihmisten arvostaminen osana monimuotoista yhteiskuntaa on keskeinen sopimuksen lähtökohta. 

(Suomen YK-liitto 2015, 1–7; Räty 2017, 25, 37). 

 

Suomi allekirjoitti sopimuksen ensimmäisten valtioiden joukossa. Sopimus ja yleissopimuksen 

valinnainen pöytäkirja tulivat voimaan Suomessa vuonna 2016, mikä tarkoittaa, että 

yleissopimuksesta tuli tuolloin osa Suomen lainsäädäntöä ja Suomi sitoutui turvaamaan sopimuksen 

edellyttämät oikeudet. Sopimuksen toimeenpano vaati muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Vuonna 

2010 julkaistun ”Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle”- nimen saanut Suomen 

vammaispoliittisen ohjelman, eli VAMPO:n 2010–2015, ensisijaisena tavoitteena oli sopimuksen 

edellyttämien säädösmuutosten valmistelu ja voimaan saattaminen. Itsemääräämisoikeutta ja 

valinnanvapautta vahvistavan ja turvaavan lainsäädännön muutosten tekeminen asetettiin 

ensisijaiseksi tavoitteeksi ohjelmassa. (STM 2016a, 11.) Lisäksi yleissopimuksen 33 artiklassa 

osoitetusta vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnasta säädettiin valtioneuvoston asetus 

(908/2016). Neuvottelukunta on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva 

koordinaatiojärjestelmä, jonka tehtävä on edistää yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja vammaisten 

ihmisten oikeuksien toteutumista kaikilla hallinnon alueilla, valtionhallinnossa ja yhteiskunnan 

kaikilla tasoilla. Neuvottelukunnan jäsenet ovat ministeriöiden, vammaisten henkilöiden sekä heidän 

omaistensa, alue- ja paikallishallinnon sekä työmarkkinajärjestöjen edustajia. Neuvottelukunnan on 

tehtävä jokaiselle neljän vuoden toimikaudelleen toimintaohjelma, johon on määritelty tavoitteet, 

ratkaisut ja seuranta yleissopimuksen toimeenpanemiseksi ja vammaisten henkilöiden oikeuksien 

edistämiseksi. (Asetus vammaisten henkilöiden neuvottelukunnasta 908/2016.) 

 

Vuosien 2010–2015 vammaispoliittinen ohjelma korosti eri toimijoiden yhteistä vastuuta ohjelman 

sisällön toteuttamisessa ja velvoitti niin julkista kuin yksityistä sektoria kantamaan vastuun ohjelman 

kokonaisvaltaisesta toteutumisesta. Valtio määräytyi vammaispoliittisen ohjelman vetäjäksi, joka luo 

kunnille ja muille toimijoille edellytykset lainsäädännön ja ohjauksen keinoin vammaisten ihmisten 

oikeudenmukaisen kohtelun ja osallisuuden parantamisesta. Valtio on ohjelmassa viimesijaisesti 
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vastuussa vammaisten ihmisten aseman parantamisesta ja oikeuksien turvaamisesta. Ohjelmalla 

haluttiin varmistaa, että lainsäädäntöön kirjatut oikeudet ja velvollisuudet koskivat vammaisia 

ihmisiä myös käytännössä. (STM 2010,163-167). 

 

4.2 Lainsäädäntö ja vammaisten henkilöiden oikeudet 
 

Perustuslaissa (1999/731) säädetään kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksista ja se luo perustan, jolle 

muun lainsäädäntö täytyy rakentaa. Perustuslain 22 § asettaa julkiselle vallalle velvollisuuden turvata 

perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Viranomaisten toiminnan ja päätöksenteon on pohjauduttava 

perustuslakiin ja siinä säädetyille oikeuksille. Viranomaisen on tulkittava palveluja koskevaa 

lainsäädäntöä perusoikeusmyönteisellä tavalla. Erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien, 

kuten lasten ja vammaisten henkilöiden kohdalla, viranomaisen on valittava ratkaisuista se, joka 

parhaiten toteuttaa perustuslaissa säädettyjä oikeuksia. Tärkeää on huomioida, että pelkästään 

perustuslain perusteella ei voida ratkaista, mihin palveluihin vammaisella henkilöllä on oikeus, vaan 

näistä oikeuksista määrätään muussa palveluja koskevassa lainsäädännössä, kuten 

sosiaalihuoltolaissa ja vammaispalvelulaissa. Perustuslaki velvoittaa viranomaista varaamaan 

riittävästi resursseja sosiaalipalveluihin ja valtiolla on velvollisuus mahdollistaa kuntien toiminta 

budjetoinnilla ja ryhtyä perusoikeuksia edistävään lainsäädäntöön. Vaikeavammaisten henkilöiden 

kohdalla perustuslain 19 §:ssä korostuu erityisellä tavalla. Kyseisen pykälän mukaan jokainen, joka 

ei pysty hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Tällä viitataan eri lain 

perusteella myönnettäviin palveluihin ja etuuksiin. (Räty 2017, 21–22.) 

 

VAMPO:n loppuraportin mukaan (STM, 2016a, 15) suurin osa vammaisia ihmisiä koskevista 

kehittämistoimista ja uudistuksista toteutettiin osana suurempaa uudistuskokonaisuutta. Yksi 

keskeisimmistä näistä laajemmista lainsäädännön uudistuksista oli sosiaalihuoltolaki (1301/2014), 

joka astui voimaan vaiheittain vuoden 2015 huhtikuusta lähtien. Sosiaalihuoltolain tarkoitus 

yleislakina on huomioida kaikkien ikäryhmien tarpeet ja sen tavoite on edistää kansalaisten 

osallisuutta, itsenäisyyttä ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa. Vammaisen henkilön 

tarvitsemat palvelut järjestetään ensisijaisesti osana yleistä palvelujärjestelmää sosiaalihuoltolain 

mukaisesti. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja täydentävät tarvittaessa erityislainsäädännön, kuten 

vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Lain tarkoituksena oli siirtää palvelujen painopistettä 

korjaavista palveluista ennaltaehkäisevään varhaiseen, mahdollisimman tehokkaaseen ja 

lyhytaikaiseen tukeen. Keskeistä on tuen antaminen ihmisten arkiympäristössä, mikä tarkoittaa 
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palveluissa painotusta avohuollossa ja kotiin annettavissa palveluissa sekä tällaisten palvelujen 

kehittämisessä. Lain tavoitteena on parantaa sosiaalihuollon palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, 

vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja parantaa asiakkaan tarpeisiin vastaamista kokonaisvaltaisesti. 

Sosiaalihuollon toiminta yhteistyötahojen, kuten terveydenhuollon kanssa on tärkeässä asemassa 

sosiaalihuoltolaissa. Saumaton työskentely yhteistyötahojen ja eri palvelujen rajapinnoilla 

muodostuu tärkeäksi joustavan ja käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuuden 

kokoamisen kannalta. (Räty 2017, 20–21.) 

 

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säädetään asiakkaan oikeussuojaan, 

kohteluun ja osallisuuteen liittyvistä periaatteista (myöhemmin asiakaslaki 2000/812). Asiakaslaki 

kietoutuu ihmisoikeuksiin, sillä se vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja 

osallistumista asiakasprosesseissa (Räty 2017, 25). Lain tarkoitus on edistää asiakaslähtöisyyttä ja 

asiakassuhteen luottamuksellisuutta. Tavoitteena on edistää asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja 

kohteluun sosiaalihuollossa. Asiakaslain säännökset painottavat asiakkaan oikeutta osallistua ja 

vaikuttaa hänen palvelujaan koskevaan päätöksentekoon (8 §). Lain 4 §:ssä säädetään, että asiakkaalla 

on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakkaan 

toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet on otettava huomioon sosiaalihuoltoa 

järjestettäessä, kuten myös asiakkaan äidinkieli ja kulttuuritausta. (Asiakaslaki 2000/812.) 

 

Sosiaalihuollossa asiakkaan hyvään kohteluun kuuluu asiakaslain 4 §:n mukaan myös asiakkaan 

ihmisarvon loukkaamattomuus ja hänen vakaumuksensa kunnioittaminen sekä kohtelu ilman 

syrjintää (asiakaslaki 2000/812). Säännöksen tavoitteena on edistää asiakkaan myönteistä kohtelua ja 

hänen omaa aktiivisuuttaan palveluprosesseissa. (Räty 2016, 26.) Asiakaslaissa on kiinnitetty erityistä 

huomiota niihin asiakkaisiin, jotka ovat haavoittuvaisessa asemassa, kuten lapsiin ja sellaisiin täysi-

ikäisiin henkilöihin, jotka eivät voi syystä tai toisesta osallistua palvelujen suunnitteluun ja 

esimerkiksi ymmärtämään päätöksiin liittyviä seurauksia. Lain 10 §:ssä säädetään alaikäisen 

asiakkaan asemasta ja pykälän mukaan alaikäisen asiakkaan mielipide täytyy selvittää ja ottaa 

huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Lain 9 §:ssä on säädetty 

itsemääräämisoikeudesta erityistilanteessa täysi-ikäisen asiakkaan kohdalla. Pykälän mukaan silloin 

kun täysi-ikäinen asiakas ei kykene alentuneen toimintakyvyn tai muun vastaavan syyn vuoksi 

osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen tai ymmärtämään 

ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, täytyy hänen mielipiteensä selvittää hänen laillisen 

edustajansa, omaisensa tai läheisen henkilön kanssa. Myös sosiaalihuoltolain 43 §:ssä on säädetty 



28 
 

asiakkaan läheisverkoston kartoittamisesta ja läheisten roolin huomioon ottamisesta asiakkaan 

tukemisessa. Lainsäädännössä voidaan rivien välistä tulkita olettamus siitä, että apua tarvitsevalla 

asiakkaalla on omaisia tai läheisverkosto, joka voi puhua asiakkaan puolesta ja avustaa häntä 

asiakasprosesseihin liittyvissä kiemuroissa, kun hänellä itsellään ei ole siihen voimavaroja. Omaisille 

ei varsinaisesti säädetä laissa vastuuta palveluprosesseihin osallistumisesta tai asiakkaan 

huolenpidosta, mutta olettamus läheisverkostosta voidaan nähdä lain sisällössä. Tätä Kalliomaa-Puha 

(2017) kutsuu omaisolettamaksi. Säädöksissä määritellyt asiakkaat, joilla ei ole tällaisia epävirallisia 

verkostoja, ovat siis erityisen haavoittuvaisessa asemassa. 

 

Haavoittuvaisessa asemassa olevien erityinen huomioiminen yhteiskunnan eri osa-alueilla voidaan 

nähdä vuoden 2015 alusta voimaan tulleessa yhdenvertaisuuslaissa (2014/1325). Yhdenvertaisuuslain 

tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Lain tavoitteena on tehostaa myös 

syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Kyseinen laki otti sisältönsä YK:n yleissopimuksesta, 

mitä tulee lain tarkoittamiin vammaisia henkilöitä koskeviin kohtuullisiin mukautuksiin (Räty 2017, 

43). Sopimus itsessään velvoittaa viranomaisia kaikilla hallinnon alueilla edistämään vammaisten 

ihmisten yhdenvertaista asemaa yhteiskunnassa. Kohtuulliset mukautukset on määritelty sopimuksen 

toisessa artiklassa ja niillä tarkoitetaan yksilökohtaisia mukautuksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta 

kohtuutonta haittaa ja joilla turvataan vammaisen henkilön mahdollisuus toimia yhteiskunnassa 

yhdenvertaisesti muiden kanssa. Mukautuksien toteutustapa riippuu yksilöllisistä tarpeista ja 

henkilökohtaisesta elämäntilanteesta. (Suomen YK-liitto 18–19; Räty 2017, 34–35.) Kohtuullisista 

mukautuksista on säädetty yhdenvertaisuuslain 15 §:ssä, jonka mukaan viranomaisen, koulutuksen 

järjestäjän, työnantajan ja palvelujen tarjoajan on tehtävä yksilökohtaisessa tilanteessa tarvittavat 

kohtuulliset mukautukset niin, että vammaisella henkilöllä on yhdenvertaisesti muiden kanssa 

mahdollisuus asioida viranomaisissa, saada koulutusta, työtä ja palveluita sekä toimia työelämässä. 

Pykälän sisällössä voidaan nähdä sopimukseen kirjattu viranomaisen velvollisuus tehdä yksilöllisiin 

elämäntilanteisiin sopivia ratkaisuja, jotka mahdollistavat vammaisten ihmisten itsenäisen toiminnan 

ja aktiivisen roolin heitä ympäröivässä yhteiskunnassa. 

 

Vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista säädetyn lain (1987/380, 

myöhemmin vammaispalvelulaki) tehtävä on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää 

ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä ja poistaa vammaisuudesta johtuvia 

esteitä ja haittoja. Tähän kuuluu lain perusteella annettavien palvelujen ja tukitoimien lisäksi myös 

rakenteellinen työ eli vammaisten ihmisten ympäristöön vaikuttaminen. Vammaispalvelulaki on 

viimesijainen eli vammaispalvelulaissa säädettyihin palveluihin tukeudutaan ainoastaan, jos 
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vammainen henkilö ei saa hänelle riittäviä palveluja minkään muun lain perusteella 

(vammaispalvelulaki 4 §). Vammaispalvelulain 2 §:n mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan 

henkilöä, jolla on vamman tai sairauden takia pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua 

tavanomaisista elämän toiminnoista. (vammaispalvelulaki 4 §, Eriksson 2013, 47–48; Räty 2017, 20, 

49). Osa vammaispalvelulaissa säädetyistä palveluista ja tukitoimista ovat subjektiivisia oikeuksia, 

joiden takaamiseen julkinen valta, eli vammaisen henkilön kotikunta, voidaan oikeudellisesti 

velvoittaa. Kunnan täytyy varata näiden palveluiden järjestämiseen tarvetta vastaavat määrärahat. 

Näitä subjektiivisia oikeuksia koskevia ja erityisen järjestämisvastuun piirissä olevia 

vammaispalvelulain palveluja ja tukitoimia ovat kuljetus- ja saattajapalvelut, palveluasuminen, 

päivätoiminta, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä henkilökohtainen apu. 

(Räty 2017, 213.) 

 

Laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (myöhemmin erityishuoltolaki 1977/519, 1 §) säädetään 

erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt 

synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi 

saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuoltolaki on toissijainen vammaispalvelulakiin nähden. Lain 

tarkoitus on edistää laissa osoitetun henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen 

toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja 

huolenpito. VAMPO:n seurauksena toteutettiin erityishuoltolain säädösmuutokset 

itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytöstä erityishuollossa 

(2016/381), mistä on säädetty lain 42 §:ssä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemän mietinnön 

mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on edistää erityishuollossa olevan henkilön 

itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista niin, että hän voi osallistua täysmääräisesti 

yhteiskunnan toimintaan (StVM 4/2016 vp). Lainsäädännössä on määritelty hyväksytyt 

rajoitustoimenpiteet ja rajoitustoimenpiteiden soveltamisala tarkasti. Rajoitustoimenpiteitä saa 

käyttää ainoastaan viimesijaisena keinona erityishuollon piirissä olevan asiakkaan tai muun henkilön 

turvallisuuden takaamiseksi ja ainoastaan laissa mainitut rajoitustoimenpiteet ovat sallittuja. 

Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen koskee joitain Suomen perustuslaissa (1999/731) määriteltyjä 

perusoikeuksia, joita ovat oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen, 

liikkumisenvapauteen, yksityisyyden suojaan ja omaisuuden suojaan. Itsemääräämisoikeuteen 

kohdistetut rajoitustoimenpiteet ymmärretään siis erityishuollon piirissä olevan henkilön 

perusoikeuksiin puuttuviksi. (STM 2016b, 12–13.) 
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Yksi suurimmista ja keskeisimmistä suunnitelluista lainsäädäntöuudistuksista on vammaispalvelulain 

ja erityishuoltolain yhdistäminen. Hallitus teki esityksen eduskunnalle lakien yhdistämisestä 

27.9.2018, mutta eduskuntakauden päättyessä lakiuudistuksen käsittely eduskunnassa raukesi (EK 

56/2018 vp). Lainsäädäntöä oltiin uudistamassa osana suurempaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelurakenteen ja sosiaalihuoltolain uudistusta (STM 2015, 9). Uuden lain tavoitteena oli toteuttaa 

vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa. Sen 

tarkoituksena oli myös ehkäistä̈ ja poistaa esteitä̈, jotka rajoittavat yhdenvertaisuuden saavuttamista 

sekä edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. 

(STM 2017, 10.) Sosiaali- ja terveysministeriön osoittama työryhmä vammaislakien yhdistämisestä 

ehdotti lakien yhdistämistä säätämällä laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä 

erityispalveluista ja kyseinen laki tulisi täydentämään sosiaalihuollon yleislakina sovellettavaa 

sosiaalihuoltolakia. (STM 2015, 15.) Lakien yhdistämisellä oli tarkoitus turvata eri vammaisryhmien 

yhdenvertainen palvelujen saanti. Yhdenvertaisempaan palvelujen saamiseen pyrittäisiin poistamalla 

palvelujen saantiin liittyvä diagnoosilähtöisyys ja perusteeksi tulisi toimintavaje. Sosiaali- ja 

terveysministeriö pyysi eri toimijoilta lausuntoja lakiehdotukseen lakien yhdistämisestä. 

Lakiehdotusta koskevassa Sosiaali- ja terveysministeriön lakiuudistusta valmistelevan työryhmän 

laatimassa lausuntoyhteenvedossa ilmenee järjestöjen merkittävä asema vammaispolitiikassa. 

Lausuntojen antajina oli kuntia, kuntayhtymiä̈, ministeriöitä̈, valtion viranomaisia, valtionhallinnon 

toimijoita, järjestöjä̈, vammaispalveluja käyttäviä yksityishenkilöitä, muita yksityishenkilöitä̈ ja muut 

vastaajat -ryhmään kuuluvia. Huomattava enemmistö lausuntojen antajista oli järjestöjä: Sosiaali- ja 

terveysministeriön 162 lausunnosta 66 (41%) oli järjestöjen antamia (STM 2017, 10–11). 

 

4.3 Järjestöt ja vammaispolitiikka 
 

Erkki Paara (2005, 18) huomauttaa Sosiaali- ja terveysministeriön vammaislakien yhdistämistä 

varten tehdyssä selvityksessä järjestöjen kasvavasta merkityksestä vammaispolitiikkaan. Suomea on 

kuvailtu järjestöjen ja yhdistysten maaksi, sillä järjestöt ja yhdistykset ovat olleet historiallisesti 

merkittävä osa yhteiskunnan aatteellisia ja moraalisia rakenteita. Painopiste on siirtynyt 

aateperustaisesta hyväntekeväisyystyöstä, tiedottamiseen, tietyn väestöryhmän asianajoon, 

kampanjoihin, varainkeruuseen, palvelujen tuottamiseen, uusien toimintamuotojen kehittämiseen ja 

vertaistukeen. Järjestöt ja yhdistykset eivät ole julkisyhteisöjen tapaan lain velvoittamia palvelujen 

tuottamisessa. Usein tästä syystä kansalaisjärjestöjen asemaa oikeuksien turvaajina on pidetty 

rajoittuneena. Ne ovat kyenneet samasta syystä säilyttämään riippumattomuutensa ja 
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innovatiivisuutensa, vastaamalla monimutkaisiin haasteisiin ja kansalaisten hyvinvointia koskeviin 

tarpeisiin. (Julkunen 2006, 118–119, 128; Lundgaard Andersen 2018; 26.) 

 

Järjestöjä on kritisoitu vammaistutkimuksessa liiallisesta keskittymisestä palvelujen tuottamiseen ja 

virallisen palvelujärjestelmän paikkaamiseen sen sijaan, että ne pyrkisivät rakenteelliseen 

vaikuttamistyöhön vammaisten ihmisten hyväksi. Kuitenkin kansalaisjärjestöjen toiminnassa on 

tapahtunut kehityssuunta kohti vahvaa poliittista vaikuttamistyötä. (Katsui 2005, 10–11.) Tämä on 

heijastunut myös vuosien 2010–2015 vammaispoliittiseen ohjelmaan, jossa kansalaisjärjestöt 

nimettiin vastuun kantajiksi vammaisten henkilöiden oikeuksien ja poliittisen osallisuuden 

turvaamisessa. Ohjelmassa painotettiin järjestöjen tosiasiallista osallisuutta ja niiden asiantuntemusta 

erityisesti vammaisten ihmisten oikeudelliseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuurilliseen 

asemaan vaikuttavassa päätöksenteossa. Järjestöjen tarkoitus ohjelmassa oli mahdollistaa 

vammaisten ihmisten toimijuus ja kokemustiedon välittäminen vammaispolitiikassa niin, että he 

voivat vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen ja olla osallisia heitä koskevassa päätöksenteossa. 

Haasteena ohjelmassa nähtiin vammaisjärjestöjen ja kuntien välinen yhteistyö ja avoin keskustelu. 

Tähän haasteeseen pyrittiin vastaamaan erilaisilla toimenpiteillä, kuten viestintätekniikan 

kehittämisellä ja yhteistyössä toteutetuilla tutkimusprojekteilla.   (STM 2010,163–167.) 

 

Järjestöt ovat integroituneet vahvasti osaksi Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden 

palvelujärjestelmää, mutta niiden vahva asema palvelujen tuottajina ei ole kuitenkaan ongelmaton.  

Kansalaisjärjestöt ovat riippuvaisia julkisesta rahoituksesta ja ne rinnastetaan toimintatavoiltaan 

yrityksiin palveluntuottajina. Ollakseen julkiseen sektoriin vetoava yhteistyökumppani ja saadakseen 

rahoitusta, kansalaisjärjestöt ovat joutuneet toimimaan julkisen sektorin asettamien toimintamallien 

ja rajoitusten puitteissa. Kuitenkin sosiaali- ja terveysalan järjestösektori haluaa säilyttää 

itsenäisyytensä ja uniikin asemansa, eikä alistua uuden julkishallinnon toimintamalleihin ja 

tulosohjaukseen. (Lundgaard Andersen 2018, 26; Julkunen 2006, 128.) 

 

Tulkitsen kansalaisjärjestöjen lähestymistavan olevan ihmisoikeuslähtöistä. Ne toimivat tärkeänä 

väylänä eri toimijoiden väliselle yhteistyölle työskennellen eri väestöryhmien puolesta puhujina. 

Järjestösektori on aktiivinen osa hyvinvointivaltion demokraattisia päätösprosesseja ja toimii 

kansalaisosallistumisen ja yhteiskunnallisen keskustelun mahdollistajana. Valtiolla on velvollisuus 

turvata kansalaisten sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset oikeudet, ja järjestöillä on näistä merkittävää 

asiantuntemusta, jota voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa. Hyvinvointivaltiollisesta 
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ajattelusta, jossa kansalaisten oikeudet ovat vahvasti julkisen vallan takaamia, on siirrytty 

sosiaalipolitiikassa kansalaisten valinnanmahdollisuuksia ja vastuuta korostavaan ajatteluun. 

 

 

4.4 Suomalaisen hyvinvointivaltion käänne 
 

Uusliberalistisen ideologian vahvistuessa hyvinvointivaltioiden on nähty perääntyvän vastuustaan 

kansalaisten hyvinvoinnista, mikä on johtanut sosiaalisten oikeuksien heikkenemiseen (Kamali & 

Jönsson 2018, 12; Aaltola 2010, 60–62; Kokkonen, Närhi & Matthies 2018, 39). Suomalaisen 

hyvinvointivaltion sosiaalipalveluissa on selkeä siirtyminen pois päin hyvinvointivaltiollisesta 

ajattelusta ja pohjoismaisesta hyvinvointivaltion eetoksesta, joka korostaa universalismia, tasa-arvoa 

ja julkisen vallan vahvaa vastuuta kansalaisten hyvinvoinnista. Tämä kehityssuunta näkyy myös 

sosiaalityössä sekä sosiaalipalveluissa, jotka eivät ole universaaleja kaikkia koskevia palveluja. 

Taustalla vaikuttaa teollistuneissa maissa 1990-luvulta lähtien politiikassa voimistunut 

uusliberalismi, johon kytkeytyy individualistinen ideologia ja joka korostaa talouden ja vapaiden 

markkinoiden ensisijaisuutta sekä yksilöiden oma-aloitteisuutta ja vastuuta. (Juhila 2006, 69, 95–97; 

Julkunen 2006, 39; Kokkonen, Närhi & Matthies 2018, 35.) Uusliberalismi kehystää julkisen vallan 

kriittisesti. Uusliberalistisen näkemyksen mukaan vahva valtio mahdollistaa vapaat markkinat ja 

kilpailun sekä puuttuu markkinoiden ja yksilöiden toimintaan mahdollisimman vähän (Kamali & 

Jönsson 2018, 2; Aaltola 2010 61–62). Bordieu (1998) on sanonut uusliberalismin ytimessä olevan 

individualismin ylivalta ja kollektivismin tuho (Kamali & Jönsson 2018, 1). 

Uusliberalismin individualistinen ihmisihanne on yksilö, joka on markkinoilla vapaa omaa etuaan 

tavoitteleva toimija, joka pystyy rationaalisesti saamiensa tietojen perusteella valitsemaan omille 

tarpeilleen parhaimman ratkaisun. Oman edun tavoittelun nähdään maksimoivan yksilöiden 

hyvinvointia (Juhila 2006, 71–80).  Ihmisoikeuksien näkökulmasta uusliberalistisessa ideologiassa 

korostuu demokratia ja taloudellinen kehitys, ja painopiste on tällöin KP-oikeuksissa eli ensimmäisen 

sukupolven kansalais- ja poliittisissa oikeuksissa. Sosiaalisiin oikeuksiin eli TSS-oikeuksiin 

liittyvistä sosiaali- ja terveyspalveluista tulee uusliberalistisessa ideologiassa kauppatavaraa. 

Uusliberalismin on nähty olevan vastakkainen suuntaus hyvinvointivaltiolle tyypilliselle 

ihmisoikeuslähtöiselle ajattelulle. Hyvinvointivaltion nähdään palvelevan juuri sosiaalisten 

oikeuksien toteutumista, ja sen toiminnassa keskeisiä periaatteita on edistää tasavertaisuutta ihmisten 

välillä ja tukea niitä, jotka eivät pysty itsenäisesti huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan (Aaltola 

2010, 60–63). 
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Kokkosen, Närhen ja Matthiesin (2018) tutkimus kertoo myös ideologisesta muutoksesta.  Aineistona 

tutkimuksessa on käytetty aikavälillä 2003–2018 tuotettuja hallitusohjelmia ja muita keskeisiä 

poliittisia asiakirjoja. Kokkonen, Närhi ja Matthies (2018) esittävät Suomessa uusliberalismin 

ilmenevän hyvinvointivaltiossa käynnissä olevassa osallisuuskäänteessä (participatory turn). 

Osallisuuskäänteellä he viittaavat nykyään sosiaalityötä, sosiaaliturvaa ja hallinnontapoja ohjaaviin 

käytänteisiin, joissa korostetaan ja peräänkuulutetaan aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta. 

Aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden peräänkuuluttaminen on johtanut joihinkin hyviin 

ratkaisuihin. Sen seurauksena on luotu muun muassa uusia demokratian väyliä. Tällaisena näkisin 

muun muassa vuonna 2012 voimaan tuleen kansalaisaloitelain (12/2012). Vahvassa 

hyvinvointivaltiollisessa ajattelussa osallisuus ja kansalaisuus on esitetty oikeuksiin perustuvana 

sosio-liberaalina kansalaisuutena, mutta osallisuuskäänteen seurauksena tästä on siirrytty 

kuluttajuutta ja tuottavuutta korostavaan kansalaisuuteen. Tämän on nähty lisäävän epätasa-arvoa ja 

heikentävän sosiaalisten oikeuksien asemaa, mikä on iskenyt raskaimmin haavoittuvimmassa 

asemassa oleviin kansalaisiin, joiden hyvinvoinnille ja yhteiskunnalliselle osallisuudelle 

universaalien ja kattavien sosiaali- ja terveyspalvelujen katsotaan olevan välttämättömiä. (mt. 35, 

39–42.) 

 

New Public Managementia voidaan kuvailla uusliberalismille tunnusomaiseksi hallinnan tavaksi. 

Kirsi Juhila (2006) nimittää managerismia ja New Public Managementia uusliberalismin ja 

ekonomismin vastinpareiksi. New Public Management (myöhemmin NPM) eli uusi julkisjohtaminen 

liitetään julkisen sektorin reformiin, joka on ollut käynnissä viimeisten vuosikymmenten ajan kaikissa 

teollisuusmaissa. Suomessa reformi alkoi 1980-luvulla, mutta 1990-luvun Neuvostoliiton sortumista 

seuraava lama vauhditti reformia. Julkiselle vallalle haluttiin muokata ajanmukaisempi tehtävä ja 

ideologia, jossa korostuivat 1980-90-luvulla vahvistuneen uusliberalismin hengen mukaisesti 

markkinat, yrittäjyys, individualismi, aktiivisuus ja kansalaisosallistuminen. Hyvinvointivaltio 

nähtiin kalliina, byrokraattisena, joustamattomana, tehottomana, ihmisiä holhoavana ja passivoivana 

toimijana. Lähtökohtana NPM:ssa on valtion roolin kaventaminen ja markkinoiden osuuden 

laajentaminen. (Meagher, Lundström, Sallnäs & Wiklund 2016, 806; Julkunen 2006, 77–78). 

Keskeisenä periaatteena on yksityisen sektorin johtamisperiaatteiden soveltaminen julkisen sektorin 

hallintoon sekä vahvan ja tilivelvollisen johdon korostaminen (Juhila 2006, 71–72). 

 

NPM:n seurauksena professionalismin korostamisesta on siirrytty selontekovelvollisuuden ja 

läpinäkyvyyden ilmapiirin, jossa keskeistä ovat budjetit, menojen ja tulojen mittaaminen, 
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tuloksellisuus ja tehokkuus. Keskeisiä ovat laskettavat tulokset, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus 

palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä (Julkunen 2006, 82–99). NPM:n tyyppiseen uudistukseen 

voidaan lukea tilaaja-tuottajamallin soveltaminen julkisissa hankinnoissa ja kilpailutuksen 

laajentaminen sosiaali- ja terveyspalveluihin (Julkunen 2006, 89). Tarkkaan laskettuihin budjetteihin 

sitoutunut julkinen sektori pyrkii tilaaja-tuottajamallissa hankkimaan palvelut niiltä tuottajilta, jotka 

voivat antaa parhaimman tarjouksen, jolloin vaarana voi olla palvelujen riittävyyden ja laadun 

kärsiminen kustannustehokkuuden nimissä (Juhila 2006, 74). 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutuksessa järjestämisvastuussa oleva julkinen sektori soveltaa 

hankintalakia (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Lakia on 

sovellettu vuodesta 2007 lähtien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoihin. Se velvoittaa valtion ja 

kuntien viranomaisia kilpailuttamaan palveluita ja hyödykkeitä hankintalain vaatimalla tavalla. 

Tietyn euromäärän eli kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava hankintalain mukaisesti. 

Hankintalain (2 §, 1397/2016) tarkoitus on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, 

innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä. Sen tehtävä on turvata yritysten ja muiden 

yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota hyödykkeitä ja palveluja tarjouskilpailuissa. 

 

Lakia uudistettiin vuonna 2016 ja uusi hankintalaki astui voimaan vuoden 2017 alussa. Kynnysarvoja 

sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa nostettiin 100 000 eurosta 400 000 euroon 

(hankintalaki 2007/348 15 §; hankintalaki 2016/1397 25 §). Hankintalain uudistuksella pyrittiin 

vahvistamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden asemaa. Uudistetun lain 108 §:ssä säädetään 

sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien huomioimisesta hankinnoissa. Hankintayksikön on otettava 

huomioon kyseistä palvelua koskeva lainsäädäntö siten, että palvelun käyttäjien yksilölliset ja 

pitkäkestoiset hoito- tai sosiaalipalvelut on turvattu.  Hankintayksikön on otettava huomioon 

käyttäjien erityistarpeet ja kuuleminen, kuten muualla laissa säädetään. Tällä viitataan palveluja 

koskevaan lainsäädäntöön, kuten vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Pykälässä 

velvoitetaan hankintayksiköitä ottamaan huomioon palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, 

esteettömyyteen, kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen liittyvät tekijät. Hankintayksikkö 

on velvollinen huomioimaan myös eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Hankintayksiköiden täytyy pykälän mukaan määrittää 

pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa 

palveluntuottajien kanssa tehtyjen sopimusten kesto ja muut ehdot niin, että sopimuksista ei muodostu 

kohtuuttomia seurauksia palvelun käyttäjille. (Hankintalaki 2016/1397.) 
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Kunta voi järjestää palvelut toki omana tuotantonaan, mutta yhä enenevässä määrin kunnat järjestävät 

sosiaali- ja terveyspalveluja ostamalla palveluja muilta palveluntuottajilta. Palveluntuottajina 

vammaispalveluissa toimivat kunnat, kuntayhtymät, yksityiset säätiöt, järjestöt ja yritykset. (Paara 

2005, 39.) Julkisen sektorin palveluntuotto on vähentynyt huomattavasti 1990-luvun lopussa ja 2000-

luvun alussa. Yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien osuus on lisääntynyt samalla 

räjähdysmäisesti erityisesti niillä palvelujen osa-alueilla, joissa asiakkaat ovat haavoittuvaisessa 

asemassa, kuten lastensuojelussa sekä vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa. Yksityisten 

palveluntuottajien lisääntyminen ei ole tapahtunut julkisen palveluntuotannon kustannuksella, vaan 

se on ollut seurausta palvelujen uudenlaisesta kysynnästä ja kysynnän lisääntymisestä. (Marjanen, 

Spolander & Aulanko 2018, 82–83.) 

 

2000- ja 2010- luvuilla kuluttajuus ja valinnanvapaus ovat olleet olennaisia Suomen sosiaalipoliittista 

muutosta tukevia fraaseja, kuin myös osallisuus, yksilöllisyys, asiakkuus ja asiakaslähtöisyys. 

Kyseiset termit korostavat mahdollisuuksien sosiaali- ja hyvinvointipolitiikkaa, jossa yhteiskunta 

tarjoaa kansalaisille mahdollisuuksia lupausten sijaan. Yksilöillä on näin ollen myös vastuu 

hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Tämä kehityssuunta suomalaisessa sosiaalipolitiikassa on osa 

laajempaa eurooppalaista kehityssuuntaa. Valinnanvapaus on ollut näkyvästi suomalaisen 

sosiaalipolitiikan keskiössä ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa maakuntauudistuksen 

suunnitelmissa, joiden mukaan 18 maakuntaa korvaa kunnat julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestäjinä. Uudistuksen tarkoitus on keskittää palvelut, parantaa palvelunkäyttäjien 

vaikutusmahdollisuuksia, parantaa palveluiden saatavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta. 

(Marjanen, Spolander & Aulanko 2018, 83.) 

 

Sosiaalipolitiikassa yltyneet yksilöllisyyttä korostavat tuulet ja uuteen julkisjohtamiseen liittyvät 

käytännöt ovat johtaneet muun muassa sosiaalisten ongelmien yksilökeskeiseen selittämiseen 

rakenteellisten tekijöiden sijaan, jolloin myös ratkaisut ja työskentelytavat keskittyvät yksilöihin 

(Kamali & Jönsson 2018, 12, 5). Myös vaatimukset sosiaalityöntekijöitä kohtaan käyttää 

asiakastyössään lääketieteestä esimerkkiä ottaen näyttöön perustuvia käytäntöjä tehokkaimmista 

työkäytännöistä on nähty olevan seurausta uudesta julkisjohtamisesta (Juhila 2006, 76; Kamali & 

Jönsson 2018, 13). Sosiaalityön oikeudellistuminen on yksi merkittävä NPM:iin liitettävä ilmiö. 

Oikeudellistumisella tarkoitetaan prosessia, jossa sosiaalityöntekijöiden on yhä selkeämmin 

kirjattava päätöstensä perustelut ja todistettava päätösten perustuvan kiistattomasti lainsäädäntöön 

sekä antaa asiakkaille tietoa heidän oikeuksistaan ja valinnanmahdollisuuksistaan (Juhila 2006, 97). 
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Keskeisiä ovat oikeudellinen näyttö, kirjalliset sopimukset ja selkeä dokumentointi siten, että 

päätökset kestävät lain ammattilaisten kriittisen ja pikkutarkan tarkastelun (Raunio 2009, 214). 

Taustalla on ajatus asiakkaan oikeuksien suojelemisesta lainsäädännöllä ja siihen pikkutarkasti 

pohjautuvalla päätöksenteolla. Sopimuksellisuuden ja oikeudellistumisen voidaan nähdä vähentävän 

asiakkaiden mielivaltaista kohtelua, parantavan heidän kohteluaan ja edistävän heidän oikeuksiensa 

turvaamista. Taustalla näkyy asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja aktiivisuuden tukeminen 

palveluiden järjestämisessä: asiakkaalle annetaan tietoa vaihtoehdoista, joista hän valitsee omaan 

tilanteeseensa parhaimman. Kuitenkin lisääntynyt byrokratia voi haurastuttaa työntekijöiden ja 

asiakkaiden välistä luottamusta.  Sopimusten solmiminen ja asiakkaiden kohtelu vastuullisina ja 

vapaina toimijoina, jotka sitoutuvat sopimusten noudattamiseen, synnyttää helposti sopimusriitoja. 

Tämän seurauksena asiakkaat hakevat usein palveluihin liittyvissä ristiriitatilanteissa apua 

asiakassuhteen ulkopuolelta. (Juhila 2006, 97–98; Raunio 2009, 216.) 

 

 Oikeudellistumisen yksi kriittisimmistä ongelmista on taustalla oleva olettamus yksilöistä, joille 

oikeudet kuuluvat. Oikeudellistumisen taustalla on ajatus siitä, että yksilöt tuntevat omat oikeutensa 

ja kykenevät puolustamaan niitä aktiivisesti (Julkunen 2006, 196). Monimutkaiset hakemisprosessit, 

kaavakkeiden täyttäminen ja päätöksentekoa varten vaadittavien selvityksien toimittaminen tekee 

palveluiden hakemisesta haastavaa ja monimutkaista. Byrokraattiset prosessit, niin hakemisen kuin 

päätöksestä valittamisen osalta, vaativat asiakkailta oma-aloitteisuutta ja resursseja, joihin voidaan 

lukea myös asiakkaan puolesta asioivat läheisverkostot. Kuitenkin vain harva sosiaalityön asiakas 

vastaa tällaista individualistista ihannetta. (Juhila 2006 ,92–98.) Lisäksi työntekijöiden toiminnan 

läpinäkyvyyden ja kustannustehokkuuden vaatimusten valossa lainsäädännön tehtävä asiakkaan 

oikeuksien turvaajana saattaa hämärtyä ja pykälät toimivatkin oman toiminnan laillisuuden 

puolustajana. 

 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta sosiaalipolitiikan kehityssuunta on mielenkiintoinen. 

Julkinen valta pyrkii jatkuvasti edistämään vammaisten henkilöiden oikeuksien turvaamista 

kehittämällä ja muuttamalla heitä ympäröivää yhteiskuntaa. Tämä näkyy vammaispoliittisissa 

ohjelmissa ja lainsäädännössä, joiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden 

yhdenvertaisuutta muiden ihmisten kanssa. Palvelujen käyttäjien osallistuminen palveluidensa 

suunnitteluun ja mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan korostuu sosiaalipolitiikan 

linjauksissa ja lakiuudistuksissa. Osallisuus, yksilöllisyys, asiakaslähtöisyys ja valinnanvapaus 

näyttäytyvät retoriikkansa puolesta hyvinä periaatteina laissa ja palvelujen järjestämisessä. Tämä on 
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merkittävää vammaisille henkilöille, joiden oikeuksien, ja erityisesti itsemääräämisoikeuden, 

toteutuminen elämän eri osa-alueilla ei ole itsestään selvää. Vammaisten henkilöiden 

itsemääräämisoikeus ei ole tänäkään päivänä itsestään selvää. He kokevat syrjintää, koska heidän 

kykyjään määritellään ja usein vähätellään ulkopuolelta käsin. Tämän vuoksi heidän osallisuutensa 

edistämiseen tähtäävät poliittiset ohjelmat ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

 

Lainsäädännön uudistuksissa itsemääräämisoikeuden edistämiseen on panostettu kuitenkin useiden 

säädösten kohdalla. Päätöksentekoon liittyvät rajoitteet eivät määritä palvelujen käyttäjiä siten, että 

heidän mielipiteensä ohitettaisiin päätöksenteossa, vaan heidän tahtonsa on selvitettävä lain 

mukaisesti esimerkiksi omaisten avustuksella. Lainsäädäntö ei anna vammaisille ihmisille 

varsinaisesti erityisiä oikeuksia, vaan erityispalveluilla, kuten vammaispalveluilla, turvataan heidän 

yhdenvertaiset oikeutensa muiden ihmisten kanssa. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa yhteiskunnan 

toimijoita yleisesti positiiviseen erityiskohteluun syrjinnän poistamiseksi ja vammaisten henkilöiden 

kohdalla laki velvoittaa eri alojen toimijoita tekemään yksilöllisiä mukautuksia, jotta he voivat 

yhdenvertaisesti muiden ihmisten kanssa osallistua yhteiskunnan toimintaan, kuten työelämään (9§, 

15 § 1325/2014). Osallisuuden retoriikka kietoutuu joidenkin tutkimusten valossa myös 

kuluttajuuteen ja uusliberalistiseen sosiaalipolitiikkaan, jossa korostuu kansalaisen asema 

hyvinvointipalveluiden kuluttajana. Julkisen vallan takaamat oikeudet muokkautuvat 

valinnanmahdollisuuksiksi, joita kansalaisilla on oikeus ja vastuu hyödyntää. Käytäntö ja kokemukset 

palvelujen järjestämisessä voivat olla myös ristiriidassa lakiin kirjattujen alkuperäisten periaatteiden 

kanssa. Sosiaalityön oikeudellistuminen havainnollistaa tätä ristiriitaa. Byrokraattisuus, 

sopimuksellisuus ja pilkuntarkasti lakiin perustuva ammatillinen toiminta tekee työstä läpinäkyvää. 

Lähtökohtana on asiakkaan oikeudenmukainen kohtelu ja hänen oikeuksiensa suojelu. Samalla 

byrokratian kiemurat ja kirjallisiin sopimuksiin sitoutuminen voi herättää asiakkaissa epäluottamusta 

työntekijöitä kohtaan ja kokemuksia epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. 
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5 Tutkimuksen toteuttaminen 
 

5.1. Tutkimuksen tavoite 
 

Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni toteuttamiseen liittyviä valintoja. Aloitan kansalaisaloitteen 

yleisistä lainsäädännöllisistä perusteista ja tavoitteista sekä Ei myytävänä! -  kansalaisaloitteen (KAA 

2/2018 vp) keskeisen sisällön kuvailusta. Tämän jälkeen kuvailen aineistoni eli kansalaisaloitteen 

talousvaliokunnan kuulemistilaisuuden ja siitä tehdyn videotallenteen. Aineiston esittelyn jälkeen 

siirryn teoreettisen viitekehyksen ja analyysitavan käsittelyyn, minkä jälkeen kuvaan 

analyysiprosessia. Luvun lopussa pohdin tutkimukseni kannalta tärkeitä eettisiä kysymyksiä. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia merkityksiä puhujat tuottavat oikeuksista ja niihin 

liittyvistä velvollisuuksista ja vastuista. Tarkoitus on selvittää, minkälaisia diskursseja 

kuulemistilaisuuden puheenvuoroissa rakennetaan oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista, ja 

minkälaisin kielen keinoin diskursseja rakennetaan. 

 

 

5.2. Kansalaisaloite ja kuulemistilaisuus  
 

Maaliskuussa vuonna 2012 perustuslaissa voimaan tullut muutos mahdollisti Suomen lainsäädäntöä 

koskevan kansalaisaloitteen jättämisen eduskunnalle. Perustuslain 53§ 3. momentin (1112/2011) 

mukaan vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus 

tehdä kansalaisaloite eduskunnalle lain säätämiseksi. Kansalaisaloitejärjestelmän tarkoituksena on 

vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua 

kansalaistoimintaan ja kehittää yhteiskuntaa ja eduskuntatyötä. (HE 60/2010 vp.) Se mahdollistaa 

kansalaisten suoran poliittisen osallistumisen valtiollisella tasolla (Nurminen 2017, 11). 

Kansalaisaloitteen ideologiassa lähtökohtana on siis poliittiseen päätöksen tekoon ja ympäristönsä 

muokkaamiseen osallistuvan kansalaisen ihanne, mutta ennen kaikkea kansalaisten mahdollisuus 

käyttää kollektiivista ääntään yhteiskunnan rakenteiden muuttamiseksi. 

 

Kansalaisaloitteen menettelytavoista on säädetty tarkemmin kansalaisaloitelaissa (12/2012). 

Kansalaisaloitteella voidaan ehdottaa lain kumoamista, muutoksia jo olemassa olevaan lakiin tai 

uuden lain säätämistä. Kansalaisaloite otetaan eduskunnassa käsiteltäväksi, mikäli se on kerännyt 

vähintään 50 000 kannattajaa. Kansalaisaloitteen kannattajien allekirjoitukset voidaan kerätä joko 

paperille tai erilaisten verkkopalvelujen kautta. (Nurminen 2017, 12.) Kannatusilmoitukset on 



39 
 

kerättävä kuudessa kuukaudessa ja vireille panijoiden on oltava äänioikeutettuja Suomen kansalaisia 

(kansalaisaloitelaki 12/2012). Vain pieni murto-osa vireille pannuista kansalaisaloitteista päätyy 

eduskunnan käsiteltäväksi. Ainoastaan kolme prosenttia (23.5.2016 päättyneistä) vireille pannuista 

kansalaisaloitteista sai eduskuntaan etenemiseen vaaditut yli 50 000 allekirjoitusta (Christensen 

Jäske, Setälä & Laitinen 2016, 13). Kollektiivinen toiminta nousee siis merkitykselliseksi 

kansalaisaloitteen kannalta. Keskeistä on, että laki antaa mahdollisuuden vaikuttaa, mutta todellinen 

vaikuttaminen vaatii kansalaisyhteiskunnan toimijoilta aktiivisuutta yksilö- ja yhteisötasolla. 

Kansalaisaloitteeseen liittyvä kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja eri väestöryhmien 

vaikutusmahdollisuudet kietoutuvat tiedottamiseen, kampanjointiin ja yhteisöjen mobilisointiin, sillä 

aloitteen käsittely vaatii määrätyn kannattajamäärän. Kuitenkaan riittävä äänimäärä ei tarkoita, että 

kansalaiset voisivat kansalaisaloitteella suoraan vaikuttaa lainsäädäntöön. 

 

Kannatusilmoitusten keräyksen päätyttyä aloitteen edustaja toimittaa allekirjoitukset 

Väestörekisterikeskukselle, joka vahvistettuaan kannatusilmoitusten riittävän määrän toimittaa 

kansalaisaloitteen eduskuntaan. Eduskunnalla on velvollisuus ottaa aloite käsittelyyn, mutta aloitteen 

hyväksyminen ja siihen tehtävät muutokset jäävät eduskunnan harkittavaksi. Kansalaisaloitteen 

käsittely alkaa lähetekeskustelulla, joka käydään täysistunnossa. Lähetekeskustelussa päätetään 

valiokunta, johon kansalaisaloite lähetetään. Valiokunnan tulisi suositusten mukaan ilmoittaa puolen 

vuoden kuluessa aloitteen saapumisesta toimenpiteistä, johon valiokunta ryhtyy. Puhemiesneuvosto 

kannustaa suosituksessaan valiokuntia julkiseen kuulemistilaisuuteen aloitteen käsittelyn yhteydessä. 

Valiokunta voi jatkaa aloitteen käsittelyä ja laatia mietinnön eduskunnan täysistuntoa varten. 

Valiokunta voi myös luopua aloitteen käsittelystä, mikä ei suinkaan tarkoita aloitteen raukeamista tai 

hylkäämistä. Aloite voi jäädä odottamaan muita toimenpiteitä, kuten hallituksen esitystä. Mikäli 

kansalaisaloite jää käsittelemättä, se raukeaa vaalikauden päättyessä. (Nurminen 2017, 12–14.) 

 

Kansalaisaloitteen tarkoitus on täydentää edustuksellista päätöksentekoa antamalla kansalaisille 

mahdollisuus tuoda asia edustuksellisen demokratian päätettäväksi, eikä korvata sitä millään muotoa. 

Suomessa vaaleilla valittavilla edustajilla on aina päätösvalta. (Christensen, Jäske, Setälä & Laitinen 

2016, 10; Nurminen 2017, 11.) Lainsäädäntöön vaikuttaminen ei ole kuitenkaan välttämättä ainoa 

kansalaisaloitteen tavoite. Kansalaisaloitteen vireille panijoille tehdyn kyselyn mukaan julkisen 

keskustelun herättäminen aloitteen aiheesta nousi yhdeksi tärkeäksi lakialoitteen tavoitteeksi 

(Nurminen 2017, 18). Kansalaisaloitteen konteksti on julkiselle kuulemistilaisuudelle ja 

tutkimukselleni tästä syystä merkityksellinen. Se kytkeytyy rakenteelliseen vaikuttamistyöhön, joka 

ei ainoastaan pyri vaikuttamaan lainsäädäntöön vaan herättämään myös julkista keskustelua ja 
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lisäämään tietoisuutta yhteiskunnallisista epäkohdista, jotka liittyvät kyseisessä kansalaisaloitteessa 

vammaisten palvelujen järjestämiseen.  

 

Kansalaisaloitteessa vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen 

lopettamisesta (KAA 2/2018 vp) vedotaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan 

yleissopimukseen. Kilpailutuksen todetaan olevan yleissopimuksen ja ihmisoikeuksien vastaista. 

Kansalaisaloitteessa esitetään hankintalakiin rajausta, jossa kilpailutuskäytäntöä ei sovellettaisi 

välttämättömästä huolenpidosta ja tuen tarpeesta vastaaviin vammaispalveluihin, jotka liittyvät 

vammaisten henkilöiden asumiseen ja jokapäiväiseen elämään. Rajaamisen vedotaan olevan 

menettelytapa monissa muissa EU-maassa. Tämä koskee kaikkia hankintalain piiriin kuuluvia 

palveluja, joita ovat muun muassa asumispalvelut, tulkkauspalvelut ja henkilökohtainen apu. 

Aloitteen sisältö on esitetty kansalaisaloitteen vireilletuloasiakirjassa seuraavalla tavalla: 

 

”Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin 

YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Esitämme, että julkisia 

hankintoja koskevan lain (Laki julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista) 9 §:ään lisätään 16. kohdaksi soveltamisalueen 

seuraava rajaus: ’Tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden 

hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja 

tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä 

elämässä.’" 

 

Kilpailutusta vastustetaan aloitteessa sen inhimillisten ja kansantaloudellisten kustannusten vuoksi. 

Inhimillisistä kustannuksista kertoo seuraava ote kansalaisaloitteen samasta asiakirjasta, jossa otetaan 

kantaa kilpailutuksesta johtuvasta henkilökunnan vaihtumisesta ja sen seurauksista vammaisen 

henkilön arkeen, hyvinvointiin ja toimintakykyyn. 

 

”Erityisen paljon vahinkoa on tehty vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen 

kuntien järjestämissä uusintakilpailutuksissa. Kun henkilökunta ei kilpailutuksen 

jälkeen siirry uuden toimijan palvelukseen, menettävät asumispalveluiden 

asiakkaat heitä ymmärtävät ja heille tärkeät työntekijät. Silloin arjen rakentaminen 
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on jälleen aloitettava alusta. Tällä voi olla kohtalokkaat seuraukset henkilön 

mielenterveyden ja toimintakyvyn heikentymisen kannalta.” 

 

Kilpailutusta vastustetaan myös, koska menettelyn seurauksena vammaisilla henkilöillä, joille apu ja 

tuki ovat välttämättömiä, ei ole kilpailutukseen liittyvissä menettelyissä osallisuutta heitä koskevassa 

päätöksenteossa tai tarvittavia oikeussuojakeinoja, kuten valitusoikeutta hankintapäätöksestä. 

(Kansalaisaloitteen vireilletuloasiakirja KAA 2/2018 vp.) 

 

Kansalaisaloitteen pani vireille Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja Markku 

Virkamäki. Aloitteella oli hänen lisäkseen yhdeksän edustajaa, jotka edustivat erilaisia etujärjestöjä 

ja säätiöitä. Kansalaisaloite pantiin vireille 12.6.2017 ja se sai paljon huomiota erilaisissa 

viestintävälineissä. Aloite keräsi puolessa vuodessa 72 059 kannatusilmoitusta ja se jätettiin 

eduskunnalle 7.3.2018. Lakiehdotusta käsiteltiin 5.4.2018 lähetekeskustelussa, jonka jälkeen se 

lähetettiin talousvaliokuntaan käsiteltäväksi (täysistunnon pöytäkirjan asiakohta PTK 30/2018 vp). 

Eduskunnan työjärjestys vaatii yleisesti julkisen kuulemisen järjestämistä kansalaisaloitteen 

edustajille. Lisäksi valiokunta, johon aloite lähetetään voi kuulla asianosaisen ministeriön edustajia 

sekä muita kansalaisaloitteen sisällön kannalta tärkeitä asiantuntijoita. (Eduskunnan työjärjestys 37§, 

40/2000.) Talousvaliokunnassa järjestettiin 17.4.2018 julkinen kuuleminen, johon kutsuttiin 

asiantuntijoita antamaan lausunto koskien kansalaisaloitetta ja lakiehdotusta. 

 

Aineistoni on kansalaisaloitteen eduskunnan talousvaliokunnassa 17.4.2018 järjestetyn julkisen 

kuulemistilaisuuden videotallenne (Liite 1: Linkki 1). Tallenne kestää 1 tunnin 57 minuuttia. 

Talousvaliokunta merkitsi tilaisuuden avoimeksi myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja 

perustuslakivaliokunnan jäsenille. Myös tiedotusvälineiden edustajat olivat tervetulleita tilaisuuteen. 

Valiokunnassa kuultiin kymmentä asiantuntijaa. Tilaisuudessa kuultavina alla nähtävässä 

järjestyksessä olivat: 

 

1) Kansalaisaloitteen vireille panija ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja Markku 

Virkamäki 

2)Autismi- ja Aspergerliitto ry:n toiminnanjohtaja ja aloitteen puoltaja Tarja Parviainen antoi oman 

puheenvuoronsa omien sanojensa mukaisesti asianosaisille. Videotallenne, jossa on 

vaikeavammaista naisen ja vaikeavammaisen pojan äidin puheenvuorot, näytettiin tilaisuudessa 

läsnä oleville. 
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3) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n puheenjohtaja ja aloitteen puoltaja Jyrki Pinomaa 

4) Suomen CP-liitto ry:n toiminnanjohtaja ja aloitteen puoltaja Marju Silander   

5) Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Pekka Timonen 

6) Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Jaana Huhta 

7) Suomen Kuntaliiton lakimies Tarja Krakau 

8) Vammaisfoorumi ry:n hallituksen jäsen ja aloitteen puoltaja Markku Niemelä 

9) SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lakimies ja aloitteen puoltaja Kirsi Väätämöinen 

10) Susanna Lehti ja kumppanit Oy:n asiantuntija Susanna Lehti 

 

Olen merkannut yllä olevaan listaan lausunnon antajat, jotka puolsivat aloitteen sisältöä eli 

hankintalakiin ehdotettua rajausta. Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Tarja Sinivuori-

Boldtin oli kutsuttu antamaan lausuntonsa, mutta hän ei pitänyt puheenvuoroa tilaisuudessa. Näille 

alun perin suunnitelluille puheenvuoroille oli varattu tietty aika, kuten erään tilaisuudessa kuullun 

asiantuntijan, Jyrki Pinomaan, puheenvuorossa on kuultavissa. Hän toteaa avauspuheenvuoron 

jakamisesta kansalaisaloitteen puoltajien kesken niin, että alustukseen jäi kullekin muutama minuutti. 

Asiantuntijat olivat pitäneet puheenvuoronsa noin tunnissa ja ne mahtuvat litteroituna noin 

viiteentoista sivuun. Tähän kuului myös talousvaliokunnan puheenjohtajan Kaj Turusen lyhyt 

avauspuheenvuoro, jossa hän käy läpi tilaisuuden etenemisjärjestyksen: tilaisuus jaettiin lausunto-

osuuteen sekä kysymys- ja kommenttiosuuteen. Lisäksi puheenjohtaja Turunen esitteli kunkin 

asiantuntijan ennen kuin he antoivat lausuntonsa. 

 

Lausuntojen jälkeen Kaj Turunen aloitti omalla puheenvuorollaan asiantuntijalausuntojen 

kommentoinnin. Omien kommenttiensa ja kysymystensä jälkeen hän jakoi puheenvuoroja kullekin 

läsnä olevalle, joka pyysi kommentointivuoroa. Hänen jälkeensä puheenvuoron sai 

talousvaliokunnan jäsen ja varapuheenjohtaja Harri Jaskari, minkä jälkeen talousvaliokunnan jäsenet 

Arto Pirttilahti, Lauri Ihalainen, Laura Huhtasaari, Hanna Sarkkinen ja Ville Skinnari esittivät 

kommentteja ja kysymyksiä läsnä oleville asiantuntijoille. Tämän jälkeen lausunnon antaneet 

asiantuntijat Markku Virkamäki, Jaana Huhta ja Pekka Timonen vastasivat kysymyksiin pyytämällä 

puheenvuoroa, jotka puheenjohtaja heille jakoi. 

 

Vastausten jälkeen talousvaliokunnan puheenjohtaja antoi kommentointivuorot kolmelle 

kansanedustajalle, joita olivat Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän ja sosiaali- ja 

terveysvaliokunnan jäsen Kristiina Salonen, Kristillisdemokraattisen puolueen edustaja ja sosiaali- ja 

terveysvaliokunnan varajäsen Sari Tanus ja talousvaliokunnan varajäsen Sari Essayah, joka oli myös 
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Kristillisdemokraattisen puolueen edustaja. Heidän esittämiensä kommenttien ja kysymysten jälkeen 

Kaj Turunen jakoi asiantuntijoille puheenvuorot ja pyysi hyvin lyhyitä puheenvuoroja, jotka hän 

rajasi noin 1-2 minuutin pituisiksi täysistunnon alkamisajankohdan vuoksi. Hän jakoi puheenvuorot 

Tarja Krakaulle, Marju Silanderille, Jyrki Pinomaalle ja Markku Virkamäelle. Puheenjohtaja pyysi 

myös tässä välissä työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Pekka Timosen ja sosiaali- ja 

terveysministeriön virkamiehen Jaana Huhdan vastaukset juuri tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin 

kirjallisina. Hän ilmoitti, että asiantuntijat voivat jälkikäteen lähettää valiokuntaan vastauksia, jotka 

jäävät tilaisuudessa sanomatta aikarajoituksen vuoksi. Kommentointiin, kysymyksiin ja 

asiantuntijoiden antamiin vastauksiin käytettiin tilaisuuteen varatusta kahdesta tunnista yksi tunti. 

Tilaisuudessa ei tehty varsinaisia ratkaisuja kansalaisaloitteen sisältöön liittyen, mutta 

kuulemistilaisuuden jälkeen talousvaliokunta päätti pyytää vastineen työ- ja elinkeinoministeriöltä, 

selvityksen sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä lausunnon valtiosääntöoikeuden professorilta. 

Talousvaliokunta päätti jatkaa aloitteen käsittelyä ja laatia vaiheittain mietinnön eduskunnan 

täysistuntoon, jossa päätettäisiin aloitteen hyväksymisestä mietinnön pohjalta (TaVM 35/2018 vp). 

 

Tilaisuuteen tulleet henkilöt ovat tulleet kuultaviksi ja kuuntelijoiksi ammattilaisina ja 

asiantuntijoina, mutta myös tiettyjen organisaatioiden ja instituutioiden edustajina. Kuulemistilaisuus 

on julkinen ja puhujien positio on tarkasti institutionaalisesti rajattu. Tietynlaiset puhetavat kuuluvat 

jokapäiväiseen arkielämään, kun taas toiset sijoittuvat julkiseen, poliittiseen keskustelutapaan, jossa 

korostetaan asiantuntijuutta tietyllä sanastolla (Chouliaraki & Fairclough 1999, 40). Myös 

henkilökohtainen elämä ja henkilökohtaiset kokemukset nostettiin esiin poliittisessa tilassa 

tapahtuvassa kuulemistilaisuudessa. Esimerkiksi Marju Silander asettaa itsensä puheenvuoroissaan 

järjestön edustajaksi ja alan ammattilaiseksi, mutta myös liikuntavammaisen pojan äidiksi.  Isabela 

ja Norman Fairclough (2012, 17–18) näkevät poliittisten toimijoiden ja kontekstin käsitteet 

olennaisena poliittisen puheen ja kielenkäytön analyysissa. Tällä he tarkoittavat, että tila tai tilanne, 

eli puheen ja puhetekojen konteksti, tekevät toimijoista poliittisia ja kielestä poliittista. Samojen 

toimijoiden puheet yksityisessä kontekstissa eivät ole poliittisia (mt. 17–18). Asiantuntijat ovat 

saapuneet tilaisuuteen talousvaliokunnan kutsumina esittämään kantansa kansalaisaloitteessa 

esitettyihin asioihin ja lakiehdotukseen, jolloin heidän puheenvuoronsa ja lausuntonsa tavalla tai 

toisella ottaa jonkinlaisen argumentatiivisen aseman suhteessa aloitteeseen. Julkinen 

kuulemistilaisuus ja siinä käytetty kieli ja tuotettu tieto kietoutuvat valtaan siis erityisellä tavalla. 

Puheenvuoroilla on merkittäviä seurauksia, koska niiden tarkoitus on vaikuttaa ja ne vaikuttavat 

talousvaliokunnan päätöksentekoon ja eduskuntaan lainsäädäntövaltaa käyttävänä toimielimenä. 
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Lisäksi internetissä julkaistulla julkisella tallenteella on erittäin laaja potentiaalinen yleisö, johon 

tilaisuudessa esitetyt kannanotot vaikuttavat.  

 

Tilaisuuden erityisyys liittyy myös kansalaisaloitteen käsittelemiseen talousvaliokunnassa. Tämä 

ratkaisu oli puhemiesneuvoston ehdotus lähetekeskustelussa, jossa aloitetta ensimmäiseksi käsiteltiin 

(PTK 30/2018 vp). Talousvaliokunta on käsitellyt myös aikaisemmin hankintalakiin vuonna 2016 

tehtyjä muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoja koskevia uudistuksia, joita käsittelin 

edellisessä luvussa (TaVM 31/2016 vp - HE 108/2016 vp). Aloitteen käsittely juuri 

talousvaliokunnassa vaikuttaa näin ollen loogiselta, koska kansalaisaloite koski nimenomaan 

hankintalakiin tehtäviä muutoksia. Hankintalaissa säädetään julkisten varojen käyttämisestä ja 

palvelujen kilpailuttamisesta ja talousvaliokunnassa käsitellään muun muassa kauppaa, taloutta, 

kuluttajuutta ja elinkeinotoimintaa koskevia asioita. Hankintalain tarkoitus on edistää laadukkaiden 

hankintojen tekemistä, tehostaa julkisten varojen käyttöä ja taata palvelujen tuottajien syrjimätön 

kohtelu. Kansalaisaloitteen lakiehdotus koskee hankintalakia, mutta se ei paikannu varsinaisesti 

hankintalakiin, vaan se paikantuu palvelujen käyttäjien oikeuksiin, joista säädetään tarkemmin 

muualla palveluja ja asiakkaan oikeuksia koskevassa lainsäädännössä.  

 

Ihmisoikeudet nostetaan aloitteessa esiin monella tasolla. Se kytkeytyy ihmisoikeuksien 

kansainväliseen auktoriteettiin eli Yhdistyneisiin Kansakuntiin, mutta myös niiden arkiseen ja 

paikalliseen ulottuvuuteen, jossa ihmisten yksilölliset tarpeet ja kokemukset nousevat tarkastelun 

alaiseksi. Kyseinen kansalaisaloite paikantuu ihmisoikeusperustaiseen vammaisuuden poliittiseen 

malliin, jossa vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset kokemukset nostetaan esiin poliittisessa 

vaikuttamisessa ja poliittisessa tilassa. Poliittisessa mallissa vammaiset henkilöt ja heidän edustajansa 

käyttävät yksilöllistä ja kollektiivista ääntään muuttaakseen yhteiskunnan alistavia ja heidän 

oikeuksiaan heikentäviä rakenteita, mikä on nähtävissä kansalaisaloitteen pyrkimyksessä vaikuttaa 

lainsäädäntöön. (Katsui 2005, 16.) Lisäksi kansalaisaloitteessa ja kuulemistilaisuudessa voidaan 

nähdä ihmisoikeusperustaiseen muutostyöhön liittyvä yhteisöllinen ulottuvuus. Jim Ifen ja Lucy 

Fisken (2006, 300–301) mukaan oikeuksien olemassaolo ja vaatiminen kertoo niiden yhteisöllisestä 

ja vuorovaikutuksellisesta luonteesta. Yksilön oikeudet eivät ole olemassa siis tyhjiössä, vaan ne 

perustuvat ihmisten keskinäiseen riippuvuuteen ja vaativat myös tekoja muilta ihmisiltä. 

Yhteisöllisyys on keskeistä myös kansalaisaloitteen edustajien kannalta, sillä he kaikki edustivat 

kansalaisjärjestöjä ja säätiöitä, jolloin vammaisten henkilöiden oikeuksiin liittyvä asianajotehtävä 

nousee niin kuulemistilaisuuden kuin kansalaisaloitteenkin keskeiseksi tavoitteeksi. Kaikki nämä 

kontekstit tekevät kansalaisaloitteesta kiehtovan kontekstin kuulemistilaisuudelle, joka on puolestaan 
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merkittävä tiettyyn aikaan, paikkaan ja poliittiseen tilaan sidottu hetki, jossa oikeuksista 

velvollisuuksista ja vastuista käydään neuvotteluja. 

 

5.3. Teoreettinen viitekehys ja analyysimenetelmä  
 

Tutkimukseni analyysimenetelmänä käytän diskurssianalyysia, joka määrittyy hyvin väljäksi 

teoreettiseksi viitekehykseksi. Diskurssianalyysissa aineistoa lähestytään tietynlaisen kielikäsityksen 

kautta. Tärkeänä lähtökohtana on kielen ymmärtäminen todellisuutta rakentavana, ei ainoastaan sitä 

kuvaavana (Eskola & Suoranta 1998, 194; Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 9, 17). Tämä käsitys 

kielestä ja kielenkäytöstä on sosiaaliselle konstruktionismille ominainen. Tutkimuskysymykseni 

ovat: 

1) Miten kuulemistilaisuuden puheenvuoroissa merkityksellistetään oikeuksia, velvollisuuksia ja 

vastuita? 

2) Minkälaisia oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuisiin liittyviä diskursseja puheenvuoroista nousee 

esiin? 

 

Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi. Se leikkaa läpi monia 

tutkimustani koskevia valintoja. Sosiaalista konstruktionismia voidaan pitää diskurssianalyysin 

teoreettisena kotina (Jokinen 39, 1999). Se kytkeytyy myös Ifen käsitykseen ajallisesti ja paikallisesti 

vuorovaikutuksessa rakentuviin oikeuksiin ja vastuisiin, mikä on lähestymistapani 

kuulemistilaisuuteen aineistona. 

 

Sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtana on todellisuuden rakentuminen sosiaalisesti ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa. Todellisuutta rakennetaan kielen keinoin. Kieltä ei nähdä passiivisena 

tai neutraalina välineenä, jota käytämme kuvaillaksemme jonkinlaista ”puhdasta” todellisuutta, vaan 

teemme kieltä käyttäessämme valintoja, jolloin tietyt merkitykset nousevat esille ja tarkastelun 

kohteeksi ja samanaikaisesti toiset vaihtoehtoiset merkitykset ja tulkintatavat jäävät näkymättömiksi. 

Näin ollen ei ole olemassa universaalia todellisuutta, jota tarkkailemme objektiivisesti ja kuvailemme 

kielellä neutraalisti, vaan itse todellisuutta rakennetaan ja merkityksiä luodaan kielellä. Kategoriat ja 

merkitysjärjestelmät, joiden avulla jäsennämme ja merkityksellistämme maailmaa ovat 

historiallisesti rakennettuja ja kulttuurisidonnaisia. Myös tieto nähdään näin ollen vuorovaikutuksessa 

rakentuvana ja tilannesidonnaisena. (Burr 2015, 2–5.)  
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Merkitysjärjestelmien aika- ja kulttuurisidonnaisuuden voi nähdä esimerkiksi ihmisoikeuksissa ja 

vammaisuuden eri selitysmalleissa, joita käsittelin teorialuvuissani. Vammaisuuden sosiaalinen malli 

haastoi aikanaan lääketieteen positivistisen tietokäsityksen vammaisuudesta ja osoitti 

lääketieteellisen tiedon alistavan vallan vammaisuuden määrittelemisessä normaalista poikkeavaksi 

ja korjattavaksi yksilön ominaisuudeksi. Sosiaalinen konstruktionismi vastustaa tällaista 

essentialismia, jossa ajatellaan, että yksilöitä ja ilmiöitä määrittävät jonkinlaiset sisimmät ja 

objektiivisesti todelliset ominaisuudet, joita voimme havainnoida ja raportoida neutraalisti kielellä. 

Sosiaalisessa konstruktionismissa todellisuutta ja tietoa rakennetaan kielellä vuorovaikutuksessa. 

Kielenkäytön keinot ja tieto kietoutuvat puolestaan valtaan. Merkityssysteemit tai diskurssit 

vahvistavat ja ylläpitävät tietynlaisia yhteiskunnan käytäntöjä ja toimintaa ja sulkevat ulkopuolelleen 

toisenlaisia toimintatapoja ja tapoja käsittää ilmiöitä ja identiteettejä. Erilaiset konstruktiot ihmisistä 

ja ilmiöistä määrittävät toimintaa tai kutsuvat meitä toimimaan tietyllä tavalla. (Burr 2015, 5–6.) 

 

Ilmiöiden kategorisoimisessa ja nimeämisessä, ja näin ollen myös tiedon rakentumisessa, on kaksi 

vastakkaista suuntausta. Merkityksiä ensinnäkin vakiinnutetaan päivittäisissä arjen käytännöissä ja 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Vakiintuneiden merkitysten avulla pystymme toimimaan 

jokapäiväisessä arkielämässä ja kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa ymmärrettävällä tavalla. 

Merkitysten vakiinnuttamisella on merkittäviä seurauksia. Toisaalta merkitykset ovat itsessään 

monitulkintaisia, ja niitä muunnetaan, kyseenalaistetaan ja muokataan, jolloin esille nousee uusia 

vaihtoehtoisia merkityksiä. Lisäksi rajat kategorioiden välillä ovat hyvin häilyviä ja ilmiöitä ja asioita 

nimetään ja määritellään suhteessa toisiinsa. Sosiaalinen konstruktionismi näin ollen haastaa meidät 

reflektoimaan ja kyseenalaistamaan itsestään selvyyksiä. Kielen keinoin ja selonteoissa rakennettujen 

todellisuuksien ja ilmiöiden kyseenalaistaminen voi tuoda esiin vaihtoehtoisia merkityksiä ja 

tulkintoja ilmiöistä, tilanteista ja yksilöistä. (Jokinen 1999, 39.) 

 

Diskurssianalyysi sopii hyvin tutkimukseeni, sillä diskurssianalyysia hyödyntävissä tutkimuksissa 

suositaan usein valmiita aineistoja, koska tutkija ei voi valmiiden aineistojen kohdalla vaikuttaa 

sisältöön, toisin kuin tutkijan itse keräämässä aineistossa. Diskurssianalyysissa ei ole varsinaisesti 

tarkkaa menettelytapaa aineiston analyysiin ja se on enemmänkin löyhä teoreettinen viitekehys. Kyse 

on erojen ja yhtäläisyyksien etsimisestä sekä ennakko-olettamusten asettamisesta aineiston 

tarkoituksesta ja vaikutuksista. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 25; Eskola & Suoranta 1998, 197.) 
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Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen (1993, 17–18) ovat tiivistäneet diskurssianalyysin 

lähtöoletukset seuraavalla tavalla: 

1) kielenkäyttö rakentaa sosiaalista todellisuutta  

2) useat keskenään ristiriitaiset ja kilpailevat merkityssysteemit ovat olemassa rinnakkain 

3) merkityksellinen toiminta on sidottu sen kontekstiin 

4) toimijat ovat kiinnittyneitä merkityssysteemeihin 

5) kielen käytöllä on seurauksia 

 

Diskurssisanalyysissa lähtökohtana on siis kielenkäytön ja merkitysvälitteisen toiminnan tutkimus. 

Diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa analysoidaan sosiaalisen todellisuuden rakentamista ja 

tuottamista sosiaalisissa käytännöissä. Diskursseilla tarkoitetaan tapoja, joilla luomme merkityksiä ja 

rakennamme ympäröivää maailmaa kielellä. Se tarkoittaa tapoja kuvata, käsitteellistää ja 

kategorisoida esimerkiksi ilmiöitä ja ihmisiä siten, että ne muodostavat yhtenäisen kuvan tai 

tulkintarepertuaarin kohteestaan. Sosiaalinen todellisuutemme pitää sisällään useita toistensa kanssa 

ristiriidassa olevia diskursseja samasta ilmiöstä. Diskurssit kuvaavat ja samalla rakentavat sosiaalista 

todellisuuttamme. (Burr 2015, 74–76; Suoninen 1999, 19.) Diskurssianalyysissa tarkastelun 

kohteeksi asettuvat sosiaaliset käytännöt, kuten yksilöiden kielenkäyttö ja yksilöiden toiminnassa 

tuottamat diskurssit. Tutkija ei pyri näin ollen tekemään tulkintoja yksilön ajatusmaailmasta ja 

toiminnan takana olevista motiiveista. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 43.) 

 

Merkityksiä rakennetaan, ylläpidetään ja muokataan niiden käyttökonteksteissa, mutta 

samanaikaisesti ne kytkeytyvät laajemmin jaettuihin ja vallitseviin kulttuurisiin ja historiallisesti 

rakennettuihin käsityksiin ja konventioihin (Jokinen & Juhila 1999, 56). Diskurssianalyysin 

lähtökohtana ei ole selvittää analyysin kautta vuorovaikutustilanteessa ilmenevien merkitysten ja 

diskurssien syy-seuraussuhteita tai selvittää tilanteessa olevien yksilöiden motiiveja ja tarkoitusperiä. 

Tutkimuskohteena ovat ne kielelliset keinot, jolla todellisuutta rakennetaan. Keskeisiä kysymyksiä 

ovat siis mitä todellisuuksia kielessä rakennetaan ja miten niitä rakennetaan. Diskurssianalyysissa 

korostuu toiminnan kontekstuaalisuus eli sama ilmaisu eri konteksteissa saa erilaisia tulkintoja. 

Analyysin kohteena olevaa toimintaa tarkastellaan ja tulkitaan tällöin tiettynä aikana ja tietyssä 

paikassa tapahtuvana. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 37.) 

 

Aineiston analyysissa on huomioitava sen ajallinen ja paikallinen konteksti sekä puhetekojen 

tuottajien asema. Tämä on erityisen tärkeää poliittisessa kontekstissa tapahtuvassa tilaisuudessa, joksi 

kuulemistilaisuus ehdottomasti luetaan. Puheenvuorot ovat pääosin luonteeltaan poliittisille 
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puheteoille tyypillisellä tavalla hyvin formaaleja. Tietyt puheenvuorot ovat myös etukäteen 

valmisteltu ja kirjoitettu. Kuulemistilaisuudessa etukäteen suunniteltuihin puheenvuoroihin on liitetty 

myös puheenvuoroa havainnollistavia ja tukevia diaesityksiä. (vrt. Jokinen 1993, 190–191.) Keskityn 

analyysissani kuitenkin juuri puhetekoihin ja niissä tuotettuihin merkitysjärjestelmiin. Tahdon 

keskittyä puhetekoihin, sillä mielestäni puheessa korostuu aivan erityisellä tavalla kielen tuottamisen 

hetkellisyys ja kontekstisidonnaisuus. 

 

Kontekstin käsite voidaan ruohonjuuritasolla ymmärtää myös sanatasolla. Tällä tarkoitetaan 

yksittäisen sanan suhdetta lauseeseen tai puhetekoon (Jokinen ym. 1993, 30). Yksittäiset sanat tai 

lauseet eivät kuulu itsekseen mihinkään diskurssiin, vaan ne saavat merkityksensä kontekstissaan ja 

suhteessa diskursiiviseen viitekehykseen, jossa ne on tuotettu (Burr 2015, 78). Esimerkiksi 

kuulemistilaisuudessa palvelujen käyttäjän puheteko, jossa luodaan yhteys palvelun laadun 

huononemisen ja työtehon laskun välillä sekä kaiken tämän vaikuttamisesta ”koko työyhteisöön” ja 

pelkoon työpaikan menettämisestä luo tietynlaisia merkityksiä. Se rakentaa tietynlaista kuvaa 

palvelujen käyttäjästä, joka representoi itseään työntekijänä, jonka laadukkaalle työpanokselle 

välttämättömiä ovat laadukkaat palvelut.  

 

Diskurssianalyyttisessa lähestymistavassa keskeisintä on, että ristiriitaisia havaintoja ei pakoteta 

väkisin yhdeksi samanlaiseksi tulkinnaksi. Toisin sanoen hyväksytään, että aineistosta samasta 

puheteosta voi esimerkiksi löytyä keskenään ristiriidassa olevia merkityssysteemejä eli aineistosta ei 

etsitä väkisin samanlaisuuksia. Ristiriitaisuus tekee aineistossa rakentuvista todellisuuksista 

moniulotteisia ja mielenkiintoisia. Tutkija ei myöskään lähesty aineistoa valmiista käsitteistöstä 

käsin, vaan ne rakentuvat aineistosta käsin. Tärkeää on kuitenkin olla unohtamatta aineistoa selittäviä 

teorioita. (Eskola & Suoranta 1998, 196.) Merkittävä lähtökohta diskurssianalyysissa on tutkijan ja 

tutkittavan kohteen suhteen konstruktiivinen luonne. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkijana kuvaan 

tulosten kautta todellisuutta, mutta samalla myös rakennan tulosteni kautta todellisuutta. (Jokinen 

1999, 41.) Aineistossa kieli ei kuvaa todellisuutta, vaan muodostaa tietynlaisen tulkinnan siitä (Eskola 

& Suoranta 1998, 196). 

 

5.4. Aineiston analyysi 
 

Kaksi tuntia kestävä videotallenne kuulemistilaisuudesta on litteroituna 31 sivua 1,5 rivivälillä koon 

12 Times New Roman fontilla kirjoitettuna. Kunkin puhujan puheteko on litteroinnissa eroteltu 

toisestaan välilyönnillä. Litteroinnissa keskityin ainoastaan puhetekojen sanalliseen sisältöön, johon 
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sisältyi kaikki, mitä puhujat sanoivat puhekielenä täytesanoineen ja toistoineen.  Litteroinnissa en 

merkannut taukoja, painotuksia tai nonverbaalista viestintää, sillä halusin keskittyä analyysissa 

kielelliseen sisältöön. Olen lisännyt aineisto-otteisiin myös pilkkuja ja pisteitä lukemisen 

helpottamiseksi. 

 

Päätin jakaa aineiston analyysissa kahteen osaan, kuten talousvaliokunnan puheenjohtaja, Kaj 

Turunen, jakaa kuulemistilaisuuden aloituspuheenvuorossaan: 1) asiantuntijoiden puheenvuoroihin 

ja 2) keskusteluosioon. Nämä kuulemistilaisuuden osiot eroavat toisistaan ja jako luo erilaiset 

kontekstit ja rajat puheteoille. Ensimmäisen osion asiantuntijoiden puheenvuorot ovat etukäteen 

suunniteltuja yhtenäisiä kannanottoja kansalaisaloitteeseen, lainsäädäntöön, palvelujen 

järjestämiseen ja oikeuksiin liittyen. Keskusteluosiossa kansanedustajat kommentoivat 

asiantuntijalausuntojen ja kansalaisaloitteen sisältöä ja esittävät kysymyksiä, joihin tilaisuudessa 

kuullut asiantuntijat taas vastaavat. Keskusteluosion lähtökohta on vuorovaikutuksellisempi, mutta 

myös etukäteen suunnitelluissa asiantuntijapuheenvuoro-osiossa korostuu puhetekojen ja 

puheenvuorojen suhde toisiinsa. Asiantuntijat muun muassa viittasivat oman lausuntonsa aikana 

toisten antamiin lausuntoihin. 

 

Analyysissa lähdin liikkeelle silmäilemällä litteroidun aineiston läpi. Aloitin 

asiantuntijapuheenvuoroista yhtenäisenä kokonaisuutena, minkä jälkeen siirryin analyysissa 

keskusteluosion käsittelyyn. Luin puheenvuoroja yksi kerrallaan ja koitin tunnustella, että 

minkälainen yleinen viesti kussakin puheenvuorossa oli. Analyysi vaati tiivistä seurustelua aineiston 

kanssa ja luin aineistoa lukuisia kertoja etsien aineistosta yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia.  

 

Tarkastelin aineistossa puhetapoja oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista toimijoiden ja toiminnan 

näkökulmasta. Ihmisoikeuksien kannalta erilaiset toimijat, toiminta ja vuorovaikutuksellisuus ovat 

merkityksellisiä, kuten tutkielmani teorialuvuissa olen nostanut esiin. Oikeudet, velvollisuudet ja 

vastuut kuuluvat toimijoille. Yksilön oikeuksien olemassaolo vaatii toimijoita, jotka ovat vastuussa 

niiden toteutumisesta. Oikeuksien kieli kietoutuu toimintaan: niitä loukataan, suojellaan, vaaditaan, 

puolustetaan ja turvataan. Keskeisiä aineistossa ovat myös viitekehykset, joihin oikeudet nojautuvat 

ja jotka velvoittavat erilaisia toimijoita, kuten yleissopimus vammaisten oikeuksista ja lainsäädäntö 

sekä laissa säädettyjen palveluiden funktio oikeuksien turvaamisessa. Tärkeää oli lähestyä aineistoa 

mahdollisimman avoimesti niin, että valmiit käsitteistöt eivät määrittäneet analyysia. 

Diskurssianalyysin lähtökohtana on kuitenkin ennakko-olettamusten tekeminen aineistosta. 

Esimerkiksi kansalaisaloitteen ja kuulemistilaisuuden kontekstin vuoksi pystyin olettamaan, että 
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lainsäädäntö nousee keskeiseen asemaan puheenvuoroissa. Asiayhteydet, joihin lainsäädännöstä 

tuotettu puhe kytkeytyi ja merkityksellistämisen tavat sen sijaan olivat hyvin moninaisia ja 

yllätyksellisiä. 

 

Tarkastelin aineistoa aluksi ruohonjuuritasolla hyvin tarkasti, mikä tarkoitti aineistossa toistuvien 

sanojen ja ilmauksien värikoodaamista alleviivauksin.  Analyysiprosessin aikana toisinaan oli hetkiä, 

jolloin tuntui, etten saa aineistosta irti mitään, mikä johtui osittain liian läheisestä tarkastelusta. 

Ihmisoikeuksien kieli on haastavaa: oikeuksien ja vastuiden rakentaminen kielessä oli 

kuulemistilaisuuden puheenvuoroissa osittain hyvin suoraa, mutta myös hienovaraista ja 

implisiittistä. Tällöin merkittävää analyysin vuoksi oli ottaa etäisyyttä ja niin sanotusti lukea rivien 

välistä ja kysyä mitä merkityksiä ilmaisut ja sanavalinnat kussakin asiayhteydessä saavat ja mitä 

ilmaisut puheteoissa kertovat oikeuksista. Tarkastelin ilmauksien ja sanojen asiayhteyksiä. Kysyin 

myös analyysiprosessin aikana minkälaisia vaihtoehtoisia oikeuksiin ja vastuisiin liittyviä diskursseja 

tilaisuuden puheenvuoroissa voisi olla.  

 

Huomasin, että tietyt ilmaisut tietyissä asiayhteyksissä rakensivat yhtenäisiä merkityssysteemejä tai 

diskursseja oikeuksista ja vastuista. Järjestin diskurssit taulukoihin ja luin tämän jälkeen aineistoa 

taulukoinnin perusteella. Tässä vaiheessa huomasin, että alkuperäisessä taulukoinnissa oli 

päällekkäisyyksiä, minkä jälkeen yhdistelin aikaisemmin jäsentämiäni diskursseja. Kirjoitin 

analyysin tuloksena jäsentämäni diskurssit auki taulukoinnin perusteella, minkä jälkeen huomasin 

edelleen selkeitä päällekkäisyyksiä ja sulautin diskursseja toisiinsa. Pyrin analyysivaiheessa ja 

tulosten kirjoittamisessa kunnioittamaan aineiston monivivahteisuutta, enkä pakottamaan ristiriitaisia 

havaintoja yhteen. Diskurssien lukkoon lyöminen oli haastavaa, mutta hyväksyin, että aineistosta 

voisi saada hyvin erilaisia diskursseja riippuen tutkimuksen näkökulmasta ja tutkijan asemoitumisesta 

aineistoon. 

 

5.5. Tutkimuksen eettisyys 
 

Useat tutkimuksen etiikkaa koskevat kysymykset liittyvät aineiston luonteeseen. Aineistoni on 

julkinen tallenne poliittisesta tilaisuudesta ja kyseessä on valmis aineisto. Näin ollen monet 

esimerkiksi Eskolan ja Suorannan (1998) esittämät eettiset kysymykset laadulliseen tutkimukseen 

liittyen eivät ole keskeisessä asemassa tutkimuksessani. Esimerkiksi anonyymiteettiin ja 

luottamuksellisuuteen liittyvät kysymykset eivät nouse keskeiseksi kysymykseksi tutkimuksessani.  
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Valmiin ja julkisen aineiston kohdalla myöskään tutkimuslupaan ja tutkimusaineiston keräämiseen 

liittyvät kysymykset eivät kosketa tutkimustani. 

 

Mielestäni tutkimuksen eettiset kysymykset liittyvät ennen kaikkea tekemiini tulkintoihin sekä 

tulosten tieteelliseen raportointiin. Kyseessä on julkinen tilaisuus, joka on kytkeytynyt poliittiseen 

kontekstiin. Tallenne on katsottavissa internetissä, jolloin voimme ajatella sen yleisön olevan 

erityisen laaja. Voimme olettaa myös, että tilaisuudessa kuultavat henkilöt ovat tietoisia tilaisuuden 

julkisuudesta ja potentiaalisesta yleisöstä, mikä puolestaan vaikuttaa heidän tuottamaansa puheeseen. 

Aineiston julkisesta luonteesta huolimatta voimme olettaa, että tilaisuudessa puhuvat henkilöt eivät 

ole tilaisuudessa puhuessaan tienneet, että heidän puhetekojaan analysoitaisiin 

tutkimustarkoituksessa, mikä tekee aineiston analyysista mielestäni monella tavalla rikasta. 

 

Ihmisarvon kunnioittamisen periaatteen noudattaminen on ehdotonta tutkimuksen tekemisessä. 

Periaatteen noudattaminen tarkoittaa, ettei tutkija aiheuta vahinkoa kenellekään tai loukkaa 

tutkittavaa tutkimuksen tarkoitusperistä riippumatta. (Eskola & Suoranta 1998, 56.) Tutkimuksen 

seurauksia voi olla kuitenkin vaikea arvioida ja näkisin, että seurausten ja tutkimuksen eettisyyden 

pohdinta kulkee koko tutkimusprosessin läpi ja valinnat perustellaan ja tehdään läpinäkyviksi. Tähän 

liittyy se, että tutkija reflektoi suhdettaan valtaan. Tutkijana rakennan valinnoillani omaa erityistä 

versiotani todellisuudesta ja minun on huomioitava, että sillä on tietynlaisia seurauksia. (Jokinen, 

Juhila & Suoninen 1993, 45.) 

 

Diskurssianalyysissa tärkeää on huomioida aineiston tulkinnallisuus. Tutkijana teen valintoja, sillä 

peilaan aineistoa ihmisoikeuksien näkökulmasta. Samasta aineistosta voisi siis tehdä hyvin erilaisia 

havaintoja ja tuloksia. Näin ollen positioni tutkijana voisi määrittyä Kirsi Juhilan (1999, 212) tekemän 

jaottelun mukaisesti tulkitsijaksi. Nojaan analyysissani vahvasti aineistoon, mutta tunnustan samalla 

sen monivivahteisuuden ja monitulkintaisuuden.  Analyysissa ei pohdita puheenvuorojen takana 

olevia motiiveja tai tarkoitusperiä. Tärkeää tulosten raportoinnissa näen tulkintojen ja tulosten 

läpinäkyväksi tekemisen aineiston pohjalta, mikä tarkoittaa suoria aineistosta poimittujen suorien 

lainausten käyttämistä. Tämä tapahtuu seurustelemalla aineiston kanssa tiiviisti ja tekemällä 

havaintoja, jotka raportoidaan tutkimuksessa selkeästi (Eskola & Suoranta 1998, 195). 

 

Tutkimuksen ja tutkijan objektiivisuutta on toki myös hyvä pohtia. Tulkitsijan positiossa korostuu 

tutkijan subjektiivisuus. Tämä tarkoittaa, että hyväksyn, että henkilökohtaiset kokemukset ja oma 

yhteiskunnallinen asemani vaikuttaa havaintoihini ja niiden raportointiin, vaikka pyrinkin 
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mahdollisimman avoimeen ja ennakkoluulottomaan lähestymistapaan suhteessa aineistoon (Juhila 

1999, 213). Olen sosiaalityön opiskelija, joka omaa tietynlaisen arvomaailman, mikä vaikuttaa 

asemoitumiseeni ja kaikkiin tutkimusta koskeviin valintoihin. Myös oma kielenkäyttöni ja 

kielirepertuaarini vaikuttaa väkisinkin havainnointiin ja analyysiin. Tutkijana minun on oltava 

kriittinen myös oman kielenkäyttöni ja sanastoni suhteesta aineiston puheenvuoroissa käytettyyn 

kieleen.  
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6 Tulokset 
Tässä luvussa käsittelen tutkielmani tuloksia. Tulosluvussa olen merkannut aineisto-otteet kursiivilla 

ja erottanut otteet sisennyksillä. Olen korostanut otteissa tärkeitä ilmauksia ja sanoja alleviivauksilla. 

Jokaisen aineisto-otteen perään olen kirjoittanut sulkuihin puhujan nimen. Useammat peräkkäiset 

aineisto-otteet olen numeroinut. Lähden liikkeelle puheenvuoro-osuuden diskursseista, jonka jälkeen 

kokoan diskurssit yhteen. Tämän jälkeen käsittelen keskusteluosion diskursseja toisessa alaluvussa. 

 

6.1 Puheenvuorojen diskurssit 
 

Ensimmäiseksi puheenvuoro-osuuden päädiskurssiksi jäsensin epäonnistuneen hyvinvointivaltion 

diskurssin. Tässä diskurssissa palvelujen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvät käytännöt saavat 

merkityksensä vammaisten oikeuksien loukkaajina. Oikeuksien polkeminen on seurausta lain 

soveltamisesta. Oikeuksien polkeminen itse palvelujen järjestämisessä ei henkilöidy, vaan sitä 

merkityksellistetään rakenteellisena ongelmana. Ihmisoikeusloukkaukset kontekstina palveluissa 

ilmenevien epäkohtien osoittamiselle rakentaa kuvaa tehtävässään epäonnistuneesta 

hyvinvointivaltiosta, joka ei toimi sille asetettujen velvoitteiden mukaisesti ja pidä huolta vammaisten 

oikeuksien toteutumisesta. Toiseksi päädiskurssiksi olen jäsentänyt palvelunjärjestäjän vastuu- 

diskurssin, jossa korostuu lainsäädännön väljyys, mahdollistavuus ja velvoittavuus palveluiden 

järjestämisessä. Palvelunjärjestäjän vastuu korostuu vammaisten oikeuksien toteutumisessa ja 

oikeuksien poljennassa lainsäädännön soveltajana ja tulkitsijana. 

 

6.1.1. Epäonnistunut hyvinvointivaltio 
 

Aineistossa oikeuksista tuotettu puhe kytkeytyy toisen sukupolven positiivisiin oikeuksiin eli julkisen 

vallan takaamiin sosiaalipalveluihin. Epäonnistunut hyvinvointivaltio- diskurssi on vahva 

kansalaisaloitteen edustajien puheenvuoroissa. Diskurssissa korostuu vammaisten ihmisten 

oikeuksien loukkaaminen hankintalain soveltamisesta johtuvana käytäntönä. Vaikka painopiste on 

toiminnassa, voidaan rivien välistä jäsentää hyvinvointivaltiollista ajattelua korostava ideologia 

palvelujärjestelmästä ja yhteiskunnasta, joka takaa kansalaistensa oikeudet. Näen diskussissa 

rakentuvan hyvinvointivaltion ihanteen Kirsi Juhilan (2006) huolenpitosuhdetta korostavan 

hyvinvointivaltiodiskurssin kaltaisena. Oikeuksista ja oikeuksien poljennasta puhuminen antaa 

arvotuksia ihanteellisesta jaettuun vastuuseen perustuvasta yhteiskunnasta ja palvelujärjestelmästä, 

joka pitää huolta apua ja tukea tarvitsevista kansalaisistaan ja antaa heille riittävät resurssit itsensä 
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toteuttamiseen.  Diskurssissa rakennetaan kuvaa yhteiskunnasta ja palvelujärjestelmästä, joka ei toimi 

velvoitteidensa mukaisesti ja toteuta sille annettua tehtävää, mitä seuraava ote ilmentää. 

 

”Haluaisin vedota teihin arvoisat kansanedustajat, että palauttaisitte uskon ja 

toivon tulevaisuuteen vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen, uskon ja 

luottamuksen suomalaiseen yhteiskuntaan ja palvelujärjestelmään.” (Markku 

Virkamäki) 

 

Edellisessä otteessa Markku Virkamäki vetoaa kansanedustajia palauttamaan uskon ja toivon 

vammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen. Vallitseva yhteiskunnan tila ja järjestelmä ovat 

menettäneet heidän luottamuksensa, jonka kansanedustajat voivat palauttaa. Samalla otteessa ja 

diskurssissa yleisesti korostuu myös lainsäätäjien, kansanedustajien, vastuu ja vastuuttaminen 

tilanteen kohtuuttomuudesta ja tilanteen korjaamisesta. Diskurssissa korostuu käytäntöjen yleisyys ja 

palvelujen kilpailuttaminen lain seurauksena määrittyy yleisesti ongelmalliseksi oikeuksien 

toteutumisen kannalta. Seuraavassa otteessa puhuja ei puhu ainoastaan lain soveltamisesta ja lakien 

vaikutuksista, vaan nimeää erikseen vielä lainsäätämisvaltaa käyttävän kansanedustuslaitoksen, mikä 

korostaa lainsäädäntövaltaa käyttävän tahon vastuullisuutta tilanteesta. 

”Hyvät kansanedustajat, oman ääneni sijaan annan nyt tässä omassa 

puheenvuorossani äänen asianosaisille, niille henkilöille, jotka tällä hetkellä 

monissa tapauksissa jäävät vaille osallisuutta näissä kilpailutuksissa, kuten tässä 

Markku Virkamäki äsken kertoi. Ja tuota, kansanedustajia varmaan kiinnostaa se, 

että mikä on kansanedustuslaitoksen säätämien lakien vaikuttavuus, ja tässä 

muutama kertomus siitä miten asianosaiset ihmiset sen kokevat.” (Tarja 

Parviainen) 

 
Puhumalla vailla osallisuutta jäävistä asianosaisista, puhuja tuottaa kielessä ristiriitaa, luoden kuvaa 

epäoikeudenmukaisesta tilanteesta. Henkilöt, joiden elämää asia koskee jäävätkin usein sivullisiksi 

omassa asiassaan. Otteessa puhuja arvottaa myös asianosaisten kokemuksia. Osattomuuden 

kokemukset ovat seurausta kansanedustuslaitoksen säätämistä laeista ja kertovat niiden vaikutuksista. 

Lainsäätämisestä vastuussa olevaa tahoa vastuutetaan koetuista epäoikeudenmukaisuuksista. YK:n 

yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista nousee diskurssissa tärkeäksi kielelliseksi keinoksi 

ilmaista epäkohtia palvelujärjestelmän käytännöissä. Seuraavassa otteessa puhuja vetoaa 
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sopimukseen lainsäädännössä ohittamattomana ihmisoikeuksien auktoriteettina, joka on sivuutettu 

hankintalakia säätäessä. 

”– muutamassa minuutissa on melko mahdotonta mahduttaa kaikkea sitä mitä lain- 

ja ihmisoikeusoppineet maailmalla ovat tästä asiasta lausuneet, ja erityisesti YK:n 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta, jonka sekä Suomi 

että EU ovat ratifioineet ja joka sikäli on tullut osaksi sekä Suomen, että EU:n 

lainsäädäntöä, jota ei voi ohittaa silloin kun muita lakeja säädetään. Kuitenkin 

hankintalain kohdalla näin on käynyt.” (Jyrki Pinomaa) 

 

Otteessa YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista näyttäytyy valtiota ja kansainvälisesti 

EU-maita velvoittavana ihmisoikeuksien ehdottomana auktoriteettina, joka on sivuutettu palveluja 

koskevissa käytännöissä ja lain säädännössä. Lainsäätäjien vastuu epäoikeudenmukaisuuksista on 

näin ollen implisiittisenä otteessa. Diskurssissa itse lakia soveltavan tahon aktiivisuutta, toimijuutta 

ja vastuullisuutta oikeuksien poljennassa häivytetään. Toisin sanoen lain soveltajat eivät henkilöidy 

puheessa. Palvelunjärjestäjiä ei vastuuteta eikä kielessä keskitytä yksittäisiin toimijoihin, vaan 

oikeuksien poljenta muotoutuu lain soveltamisesta johtuvaksi yleiseksi käytännöksi 

palvelujärjestelmässä. Tämä tehdään kielellisesti yleistyksinä ja toteavilla sanavalinnoilla kuten 

edellisen otteen viimeisessä lauseessa sekä seuraavassa aineisto-otteessa.  Ongelmien yleisyyttä 

rakennetaan myös puhumalla niiden laajuudesta. Seuraavassa otteessa Vammaisfoorumin edustaja ja 

yksi kansalaisaloitteen edustajista rakentaa hankintalain soveltamiseen ja käytäntöihin liittyviä 

ongelmia laajana ilmiönä, joka näyttäytyy paikallisesti ja globaalisti. 

 

”Tätä on jo kymmenen vuotta harjoiteltu ja näitä samoja ongelmia on pienissä ja 

isoissa kunnissa, näitä on Euroopassa muissakin maissa ilmennyt. Että tässä on, 

niin laajaa osaamattomuutta meiltä ei löydy Suomestakaan, että tässä ois siitä 

kyse.” (Markku Niemelä) 

 

Aineisto-otteessa hankintalain soveltaminen näyttäytyy oikeuksien toteutumisen kannalta 

ongelmallisena ilmiönä, joka näkyy laajasti Suomessa kaiken kokoisissa kunnissa ja myös 

kansainvälisesti Euroopassa. Otteessa näkyy myös ajallinen elementti. Puhujan todetessa, että 

kilpailuttamista on ”harjoiteltu” jo kymmenen vuotta ja kuinka ongelmia on pienissä ja isoissa 
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kunnissa, hän rakentaa lain soveltamisen seurauksia rakenteellisista tekijöistä johtuviksi laajoiksi 

ongelmiksi, jotka eivät johdu osaamattomuudesta tai harjoittelun puutteesta.  

 

Epäonnistunut hyvinvointivaltio- diskurssissa korostuu voimakkaasti ihmisoikeuspuhe. Vammaiset 

ihmiset rakentuvat toteutumattomien oikeuksien omistajiksi ja henkilökohtaisesti koetut ongelmat 

ovat seurausta yhteiskunnan rakenteista, mikä kytkee diskurssin vahvasti vammaisuuden poliittiseen 

malliin (Katsui 2005, 16). Kielessä korostuu heidän ihmisarvonsa ja itsemääräämisoikeutensa 

kunnioittaminen. Puheessa peräänkuulutetaan heidän oikeuksiaan universaaleina, mutta myös 

erityisinä (Ife 2012, 86–88). Puheessa korostetaan vammaisten ihmisten ja heidän tarpeidensa 

yksilöllisyyttä. Vammaisten ihmisten erityisyys oikeuksia omistavana yksilöinä korostuu puheessa 

YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen kautta. Seuraava aineisto-ote 

havainnollistaa tätä erityisyyttä, samalla tuoden esiin ihmisoikeuksien yleismaailmallisen luonteen. 

Palvelujärjestelmän käytännöt eivät kunnioita heitä oikeuksia omaavina kansalaisina ja YK:n 

yleissopimus saa merkityksiä palvelujärjestelmän käytäntöjen epäkohtien ja 

epäoikeudenmukaisuuden osoittamisessa. 

”YK:n sopimuksen ehkä keskeisin artikla, on artikla yhdeksäntoista, jossa 

todetaan, että vammaisella ihmisellä on oikeus päättää missä, kenen kanssa ja 

miten hän asuu, eikä hänellä ole velvollisuutta tietynlaisen asumisratkaisun 

vastaanottamiseen. Tämän artiklan perustana on ihmiskäsitys, että kaikki ihmiset 

ovat syntyneet yhdenvertaisiksi, ja että kaikkien ihmisten elämä on arvokasta. YK:n 

sopimus kunnioittaa ihmisen yksilöllisiä oikeuksia ja yksilöllisiä valintoja. 

Hankintalain mukainen massakilpailutus ei näihin oikeuksiin perustu.” (Jyrki 

Pinomaa) 

 

Edellä olevassa aineisto-otteessa puheessa korostuu ihmisoikeuksille tyypillinen käsitys 

ihmisoikeuksista universaaleina, kaikille kuuluvina. Tätä ilmentää puhe kaikkien ihmisten 

syntymisestä yhdenvertaisiksi ja kaikkien elämän arvokkuudesta.  Puheessa näyttäytyy länsimaiselle 

ihmisoikeusdiskurssille tyypillinen tapa tuottaa puhetta ihmisoikeuksista luonnollisina oikeuksina: ne 

ovat sisäsyntyisiä ja perustuvat jaettuun ihmisyyteemme (Ife 2012, 14–15, 114–116). Edellisessä 

otteessa on nähtävissä puheenvuoroissa yleisesti usein näyttäytyvä yksilöllisten valintojen 

arvottaminen. Yksilön valintojen peräänkuuluttaminen voidaan ymmärtää uusliberalismille 

tyypillisenä individualistisena tapana painottaa yksilön vapautta ja samalla myös yksilön vastuuta 

omasta hyvinvoinnistaan. Kuitenkin epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssissa yksilöllisten 
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valintojen kunnioittaminen rakentuu vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden 

kunnioittamisena. Puhuja ilmaisee, kuinka vammaisella ihmisellä ”on oikeus päättää, miten hän asuu” 

ja hänellä ”ei ole velvollisuutta tietynlaisen asumisratkaisun vastaanottamiseen”. Epäonnistuneen 

hyvinvointivaltion diskurssissa vammaiset ihmiset näyttäytyvät oikeuksia omistavina ja heille ei 

varsinaisesti osoiteta velvoitteita, mikä näkyy myös edellisessä aineisto-otteessa. 

 

Toimijuus ja yhteiskunnallinen osallistuminen rakentuvat myös merkittäviksi oikeuksiksi, joiden 

toteutumiselle palvelu muodostuu välttämättömäksi välineeksi. Seuraavassa otteessa tulkkauspalvelu 

saa merkityksensä välineenä työelämään osallistumiseen ja opiskeluun. Julkisen vallan takaamat 

sosiaalipalvelut rakentuvat välttämättöminä itsensä toteuttamisen ja täysvaltaisena kansalaisena 

toimimisen kannalta, mikä taas on vaarantunut kilpailutuksen ja palveluntuottajan vaihtumisen 

seurauksena. 

”Käytännön esimerkkinä viimevuotisesta toiseen kertaan kilpailutetuista Kelan 

tulkkauspalveluista voisin nostaa esiin sen, että kokemukset hyvin yksilöllisen 

kommunikaation tarpeen, joka myöskin kuuluu YK:n vammaisten sopimukseen 

artikla 21, ja siellä erityisesti kohta b, siellä puhutaan että ihmisillä on oikeus 

monipuoliseen kommunikaatioon omalla kielellä ja tavalla. Nyt olemme saaneet 

esimerkkejä siitä, miten viimeisimmän tulkkauspalvelukilpailutuksen johdosta on 

pudonnut palveluntuottajia pois, ja on yksittäisiä ihmisiä jo tullut esiin sillä että 

heidän kommunikaationsa on vaarantunut, työnteko, opiskelu on vaarantunut, 

koska nämä ihmiset eivät enää tulla heille tulkeiksi tämän kilpailutuksen johdosta.” 

(Marju Silander) 

Otteessa palvelun ruohonjuuritaso, eli tulkin ja asiakkaan välinen suhde ja sen jatkuvuus rakentuu 

tärkeäksi työnteon ja opiskelun kannalta. Otteessa oikeudet palautuvat siis yksilöiden välisiin 

suhteisiin palvelujen kontekstissa. Näiden suhteiden pysyvyys ja jatkuvuus näyttäytyy merkittävänä 

hyvän palvelun määrittäjänä ja oikeutena palveluissa. YK:n yleissopimukseen vedotaan otteessa 

ihmisoikeuksien auktoriteettina ja se saa merkityksensä oikeuksien loukkaamisen konstruoimisessa: 

sopimuksen artiklassa puhutaan vammaisen ihmisen oikeudesta yksilölliseen kommunikointiin, 

mutta tämä oikeus on vaarantunut kilpailutuksen seurauksena. Yleissopimukseen tukeutumalla 

puhujat osoittivat nykyisten käytäntöjen epäkohtia ja loivat kuvaa palvelunjärjestelmästä 

epäonnistuneena oikeuksien takaajana. Tämä havainnollistaa ihmisoikeuspuheelle tyypillistä tapaa 

nostaa epäkohdat esiin ja luoda kuvaa paremmasta yhteiskunnasta, jonka saavuttamiseen tulisi pyrkiä 

(Aaltola 2010, 63). Edellä olevan otteen tapaiset yksityiskohtaiset viittaukset yleissopimukseen ja 
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sopimuksen sisällön kytkeminen palveluihin ja prosesseihin liittyviin käytäntöihin ja seurauksiin 

vammaisten henkilöiden arjessa näyttäytyi vahvasti diskurssissa. Kokemukset ja käytännön esimerkit 

palveluprosessien seurauksista olivat tärkeitä merkityksellistämistapoja tehtävässään epäonnistuneen 

palvelujärjestelmän luomisessa puheteoissa. Puhe ”yksittäisten ihmisten” esiin tulemisesta koskien 

heidän kommunikaationsa, työpaikkansa ja opiskelunsa vaarantumisesta arvottaa vammaisten 

ihmisten henkilökohtaisia kokemuksia oikeuksista (Katsui 2005, 15–16). 

 

Vammaisten henkilöiden arjessa koettu oikeuksien poljenta kontekstualisoituu yksilöllisten tarpeiden 

sivuuttamisena. Tarpeiden ilmaiseminen kertoo sen taustalla näkyvästä oikeudesta, kuten edellisessä 

otteessa tarve tulkkauspalveluun kertoo oikeudesta yksilölliseen kommunikaatioon (Ife 2012, 141). 

Seuraavissa aineisto-otteissa vammaiset henkilöt näyttäytyvät palvelujärjestelmän prosesseissa ja 

näiden prosessien sivuuttamiksi. He jäävät ulkopuolisiksi kilpailutuksissa ja näyttäytyvät 

sivustakatsojina ja alistavien käytäntöjen uhreina. Vammaisia ihmisiä ei kuulla heidän elämäänsä ja 

palveluaan koskevissa päätöksissä. 

OTE 1: ”Vammaiset ihmiset katsovat itse kuinka heidän ylä- tai ulkopuolella 

päätetään heidän elämänmittaisista asioistaan. Heillä ei ole osallisuutta eikä 

myöskään todennetusti oikeussuojakeinoja tämän lain mukaisessa 

järjestämisessä.” (Markku Virkamäki) 

 

OTE2: ”Meillä on lukuisia esimerkkejä näistä tilanteista, joissa asiakkaita ei ole 

kuultu, eikä heidän tarpeitaan ole huomioitu.” (Kirsi Väätämöinen) 

 

Otteissa vammaisten ihmisten tarpeiden huomioiminen, kuuleminen, osallisuus ja oikeussuojakeinot 

rakentuvat oikeuksiksi, jotka järjestelmä ja sen käytännöt sivuuttavat. Käytännöt näyttäytyvät 

yleisinä: otteessa 1 puhuja käyttää yleistävää ja toteavaa kieltä siitä, kuinka vammaiset ihmiset jäävät 

sivuun omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa. Toisessa otteessa puhuja kertoo lukuisista 

esimerkeistä, joita heillä on. Hän osoittaa, kuinka heillä on tietoa palvelujen kentältä ongelmien 

laajuudesta. Otteissa palvelunjärjestäjän toimijuutta häivytetään käyttämällä passiivia ja vammaiset 

henkilöt tai asiakkaat ovat epäoikeudenmukaisen toiminnan ja käytäntöjen kohteita.  

 

Oikeussuojakeinojen puutteellisuus muodostuu epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssissa 

vahvasti ongelmalliseksi oikeuksien toteutumisen kannalta. Oikeussuojakeinoista puhuminen on 
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sinänsä mielenkiintoista, koska jälkikäteiseen oikeusturvaan tukeutuminen vaatii asiakkaalta 

aktiivisuutta ja vastuun ottamista.  Oikeussuojakeinot antavat ennen kaikkea mahdollisuuden 

puolustautua ja mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan rakentuu itsessään oikeudeksi. (vrt. Marjanen, 

Spolander & Aulanko 2018, 83.) Oikeussuojakeinoista puhumisen tulkitsen selontekojen kontekstissa 

mahdollisuutena puolustautua asiakkaan kokiessa, että palvelut eivät kilpailutuksen seurauksena 

vastaa hänen tarpeitaan eli ne koetaan laadultaan huonoiksi ja riittämättömiksi. Oikeussuojakeinot 

kytkeytyvät myös asiakkaan ja hänen omaistensa kokemukseen siitä, että asiakkaan oikeuksia on 

loukattu palveluprosesseissa.  

 

Jälkikäteinen oikeusturva kytkeytyy vahvasti omien oikeuksien ymmärtämiseen ja niiden aktiiviseen 

puolustamiseen. Oikeussuojakeinoihin turvautuminen vaatii asiakkaalta vastuunottoa ja aktiivista 

roolia oman edun ja oikeuksien puolustajana. Oikeussuojakeinoihin turvautuminen vaatii 

mahdollisuuden lisäksi omien oikeuksien ymmärtämistä ja aktiivisuutta, tai vaihtoehtoisesti 

ulkopuolisten tukea ja apua. Asiakas ei voi turvautua oikeussuojakeinoihin, jos ei ymmärrä 

oikeuksiaan ja tehokas puolustautuminen vaatii resursseja, joko asiakkaalta itseltään tai hänen 

läheisiltään. Omaisten vastuunotto kytkeytyy aineistossa myös puolustautumiseen (Kalliomaa-Puha 

2017, 234). Aineistossa monissa puheenvuoroissa tunnistetaankin oikeussuojakeinojen puutteellisuus 

erityisesti sellaisilla asiakkailla, joilla ei voimavaroja, kuten seuraavassa otteessa. 

”--asiakkaan oikeussuoja näissä hankinnoissa, mut myös sosiaalipalveluissa 

yleensä, on niinkun jollain lailla niinkun puutteellinen, nimenomaan sellaset 

vammaiset henkilöt tai muut sosiaalihuollon asiakkaat, jotka ei, joilla ei oo paljon 

voimavaroja, niin heidän on vaikee pitää puoliaan.” (Susanna Lehti) 

 

Oikeussuojakeinoja ja niiden ”korjaamista” peräänkuulutetaan kuitenkin vahvasti aineistossa, 

erityisesti kansalaisaloitteen tukijoiden puheenvuoroissa. Tehokas ja selkeä oikeussuojakeino, eli 

valitustie, johon asiakkaat ja omaiset voivat tukeutua ollessaan tyytymättömiä, rakentuu itsessään 

oikeudeksi ja positiiviseksi keinoksi taata ja suojella oikeuksia. 

 

Epäonnistunut hyvinvointivaltio- diskurssissa tuotetaan kilpailutuksien aiheuttamaa kohtuuttomuutta 

vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa arkipäivässä ja palveluprosesseissa kokemusten ja 

käytännön esimerkkien kautta. Palvelujärjestelmä ei lain soveltamiseen liittyvien käytäntöjen ja 

prosessien seurauksena takaa heille riittäviä palveluja, jotta he tuntisivat olonsa turvalliseksi, eivätkä 

palvelut mahdollista yhteiskunnallista osallistumista. Vammaisten ihmisten palvelutarpeita ei 
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huomioida eikä niihin vastata asianmukaisella tavalla. Henkilöresurssien puutteellisuus ja palvelujen 

katkeaminen nousi keskeiseksi ongelmaksi, kuten seuraava ote vammaisen pojan äidin 

puheenvuorosta havainnollistaa. 

”Meillä oli, meillä oli iso huoli ja hätä siitä, että työntekijöitä lähti, tajuttiin että 

täällä ei oo tarpeeksi työntekijöitä… sijaisia on valtavasti, jotka tulevat, saattavat 

tulla vain päiväksi töihin. Heitä ei perehdytetä ollenkaan.” 

 

Erityisesti asiakkaan ja palvelua toteuttavien työntekijöiden välisten suhteiden katkeaminen, 

henkilökunnan vaihtuvuus ja henkilöresurssien vähäisyys rakentuivat otteessa tärkeiksi palvelun 

laatuun ja sisältöön liittyviksi epäkohdiksi. Sijaisuuksien lyhyys ja sijaisten perehdyttämisen puute 

nousee puheessa huoleksi. Vammaisten oikeudet saavat merkityksiä epäonnistuneen 

hyvinvointivaltion diskurssissa sosiaalipalveluissa kolmella eri tasolla: palvelu- ja 

asiakasprosesseissa, palvelujen sisällössä ja palvelulla tavoiteltavassa oikeudessa. Palvelujen 

järjestämiseen liittyvä oikeuksien poljentapuhe paikantuu asiakkaan osallisuuteen, yksilölliseen 

valinnan kunnioittamiseen, kuulemiseen, oikeussuojakeinoihin ja itsemääräämisoikeuteen palvelu- ja 

asiakasprosesseissa. Palvelun sisältöön liittyvät kysymykset oikeuksien kannalta määrittyvät 

aineistossa yksilöllisten palvelutarpeiden ja niiden täyttymisen kautta. Palvelun sisältöön liittyvät 

kysymykset kytkeytyvät myös laatuun ja jatkuvuuteen. Riittävät henkilöresurssit ja henkilökunnan 

pysyvyys rakentuvat keskeiseksi oikeuksien toteutumisen kannalta. Kolmannella tasolla on oikeus, 

jonka toteutumiseksi palvelu on välttämätön. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus työhön, opiskeluun ja 

yksilölliseen kommunikaatioon, mihin taas palvelun sisältöön ja laatuun liittyvät kysymykset 

kytkeytyvät. 

 

YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista näyttäytyy lainsäätäjiä velvoittavana ja 

kielellisenä keinona rakentaa ja osoittaa palvelujen kilpailutuksesta koituvia epäkohtia palveluissa ja 

palvelujärjestelmässä. Lainsäädännön sisältöön ja periaatteisiin liittyvä puhe ei sen sijaan näyttäydy 

yhtä yksityiskohtaisena kuin palvelunjärjestäjän vastuu- diskurssissa. Lainsäädännön sisältö saa 

merkityksensä siinä, kuinka se käytännössä näyttäytyy ja erityisesti asiakkaiden ja heidän omaistensa 

näkökulmasta. Lainsäädännön lähtökohtia arvotetaan puheessa ihmisoikeuslähtöisinä, mutta käytäntö 

muotoutuu ristiriitaiseksi näiden lainsäädäntöön kirjattujen periaatteiden kanssa. Puheessa lakien 

välinen vuoropuhelu saa merkityksiä, kuten palvelunjärjestäjän vastuu- diskurssissa, mutta lakien 

välinen vuoropuhelu merkityksellistyy enemmänkin käytännön ja kokemuksen kautta. Hankintalain 

mukainen hankintamenettely rakentuu asiakkaan oikeuksia ja asemaa koskevan lainsäädännön 
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syrjäyttäjäksi. Seuraava ote Kirsi Väätämöisen puheenvuorosta havainnollistaa tätä käytännön ja lain 

sisällön ristiriitaa, joka korostuu epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssissa. 

 

”Lainsäädännössä, sekä aineellisella puolella että hankintapuolella, on paljon, 

paljon sellaisia säännöksiä, joissa edellytetään henkilöiden henkilökohtaisten 

tarpeiden huomioimista, kun hankitaan palvelua. Niissä edellytetään laadun 

huomioimista, jatkuvuuden huomioimista, kaikkea tätä. Jostain syystä käytännössä 

se ei tunnu onnistuvan. Meillä on lukuisia esimerkkejä näistä tilanteista, joissa 

asiakkaita ei ole kuultu, eikä heidän tarpeitaan ole huomioitu. Ja kuten on tullut jo 

todettua, se on monissa tapauksissa johtanut aivan kohtuuttomiin, aivan 

kestämättömiin tilanteisiin sekä asiakkaiden itsensä että heidän lähiomaistensa 

kannalta. Sellaisiin tilanteisiin, jossa käytännössä rikotaan näitä olemassa olevia, 

hyviä säännöksiä. Ja näissä tilanteissa, nostan nyt esiin omassa puheenvuorossani 

pari keskeistä asiaa, jota haluamme tuoda esille. Näissä tilanteissa keskeiseksi 

pulmaksi nousee se, että asiakkailla, heidän omaisillaan, tai muilla edustajillaan 

ei ole käytettävissään tehokkaita oikeussuojakeinoja. Jostain syystä 

hankintamenettely ikään kuin syrjäyttää tämän aineellisen, siis 

sisältölainsäädännön, johon nämä velvoitteet on selkeästi kirjattu. Käytännössä 

tämä on johtanut tilanteeseen, jossa näillä ihmisillä ei ole mitään tehokasta keinoa, 

he ovat jääneet limboon. Sen takia esitämme, että millä tahansa tavalla näitä 

palveluja toteutetaan, käytettävissä tulee olla tehokas oikeussuojakeino. Jos niitä 

toteutetaan hankinnoilla, hankintalain mukaisesti taikka sen ulkopuolella, tulee 

olla käytettävissä selkeä valitustie, johon nämä ihmiset voivat turvautua silloin kun 

heidän keskeisiä perusoikeuksiaan loukataan.” (Kirsi Väätämöinen) 

 

Epäonnistunut hyvinvointivaltio- diskurssissa vahvasti näkyvä oikeuksien poljenta rakentuu tässä 

otteessa asiakkaan oikeuksista säädetyn sisältölainsäädännön rikkomisena ja syrjäyttämisenä 

hankinnoissa. Otteen ensimmäisessä osassa sisältölainsäädäntöön ja myös hankitalainsäädäntöön 

kirjattuja velvoitteita peräänkuulutetaan. Puhuja arvottaa lakiin kirjattuja velvoitteita: Palvelun 

laadun, jatkuvuuden huomioimista asiakkaan kuulemista ja hänen henkilökohtaisten tarpeidensa 

huomioimista. Nämä puheenvuorossa arvotetut lainsäädännölliset velvoitteet saavat merkityksiä 

niiden syrjäyttämisen, eli säädösten rikkomisen, kautta. Puhuja luo ristiriitaa lakiin kirjattujen 

ihmisoikeuslähtöisten periaatteiden ja käytännön välillä. Hän puhuu lukuisista esimerkeistä 
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tilanteista, joissa säädöksiä on rikottu ja se on johtanut ”kestämättömiin” ja ”kohtuuttomiin” 

tilanteisiin. Jälkimmäisessä osassa merkityksellistetään taas oikeussuojakeinojen puutteellisuus. 

Edellä olevassa otteessa asiakas ja hänen omaisensa rakentuvat väliinputoajiksi. Lainsäädännön 

tulkitsemiseen liittyvä vastuu on jakautunut niin, että he jäävät ”limboon”, jolloin he eivät pysty 

puolustautumaan, kun heidän oikeuksiaan on loukattu.  Järjestelmä jättää asiakkaan ja hänen 

lähiomaisensa yksin ja ulkopuoliseksi. 

 

Vammaisten henkilöiden läheiset ihmissuhteet saavat merkityksiä puheenvuoroissa koko aineistossa. 

Usein omaiset näyttäytyvät puheessa vammaisten ihmisten rinnalla, heihin kytkeytyneinä. Omaisten 

vastuun otto saa merkityksiä puheenvuoroissa kahdella tavalla. Epäonnistuneen hyvinvointivaltion 

diskurssin rinnalla palvelujärjestelmän käytännöt ja kilpailutuksesta johtuvat seuraukset pakottavat 

omaiset puolustajan rooliin. Alla on kaksi otetta tilaisuudessa esitetystä videotallenteesta. Puhuja on 

vammaisen pojan äiti, joka puheenvuorossaan kertoo kilpailutuksen seurauksista poikansa arjessa 

sekä vanhempien turhista hätähuudoista ja yrityksistä muuttaa tilannetta. Palvelujärjestelmä on 

pakottanut heidät kamppailemaan poikansa puolesta. 

 

OTE 1: ”Elikkä me voitettiin se asumistaistelu, mutta se ei tuntunut enää voitolta, 

me oltiin tosi uupuneita kaikki ja mitä siinä tapahtu sitte, tämän kilpailutuskuvion 

jälkeen, ja tässä meiän asumistaistelun loppuvaiheessa, niin tää meiän unelmien 

ryhmäkoti myytiin erittäin isolle toimijalle.” 

OTE 2: ”Huoli on tosi iso ja me ollaan nyt kohta neljä vuotta taisteltu, ensin sen 

kilpailutuksen aiheuttamat… pakkomuuttotaistelu ja nyt tämä laadun 

palauttamistaistelu, mutta meiän on pakko tehä tämä koska hän ei itse kykene. ” 

 

Omaiset ja läheiset rakentuvat puolesta puhujiksi ja oikeuksien puolustajiksi, mutta he myös 

näyttäytyvät myös alistavien ja osattomuutta aiheuttavien käytäntöjen uhreina. Omaiset joutuvat 

pakon edestä ottamaan vastuun ja ”taistelemaan” palvelujärjestelmän epäoikeudenmukaisia 

käytäntöjä vastaan, koska asiakas ”ei itse kykene”. Palvelujen järjestämiseen liittyvät käytännöt 

konstruoituvat epäoikeudenmukaisiksi omaisten toiminnan nimeämisen kautta. Puhuja käyttää 

ilmaisuja ”pakkomuuttotaistelu” ja ”laadun palauttamistaistelu”. Omaiset olivat myös uhreja, jotka 

uupuivat menettäen oman toiminta- ja työkykynsä, mitä seuraava lyhyt aineisto-ote Markku 

Virkamäen puheenvuorosta havainnollistaa. 
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”– ja nyt on tullu myös esille useampia kertoja myös läheisten osin tai kokonaan 

mennyt työ- ja toimintakyky tämän.. näissä kamppailuissa.” (Markku Virkamäki) 

 Epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssissa palvelujärjestelmä ja valtio rakentuvat 

epäonnistuneiksi vammaisten ihmisten oikeuksien takaajina. Järjestelmä ei toimi sille asetettujen 

velvoitteiden mukaan. Diskurssissa vastuutetaan lainsäädäntövaltaa käyttävää tahoa ja 

kilpailutuksesta koituvat negatiiviset seuraukset vammaisten henkilöiden palveluissa rakentuvat 

laajasti ja yleisesti näyttäytyvinä. YK:n yleissopimus rakentuu kielessä auktoriteetiksi, jonka 

asettamia vaatimuksia hyvinvointivaltio ei ole täyttänyt vammaisten ihmisten oikeuksien takaajana. 

YK:n yleissopimusta käytetään kielellisenä keinona osoittamaan epäkohtia palvelujärjestelmässä 

sekä rakentamaan kilpailuttamista ja siitä koituvia seurauksia ihmisoikeusloukkauksina. Vammaiset 

ihmiset ja heidän omaisensa näyttäytyvät ulkopuolisina ja väliinputoajina. He rakentuvat 

toteutumattomien oikeuksien omistajiksi. Omaiset joutuvat pakon edestä ottamaan vastuuta ja 

taistelemaan palvelujen käyttäjien oikeuksien puolesta. Lain ihmisoikeuslähtöiset periaatteet eivät 

toteudu käytännössä, vaan ne syrjäytetään palveluprosesseissa. Ihmisoikeusloukkaukset 

konstruoidaan puheessa käytännön esimerkkien ja kokemusten kautta. Painotus diskurssissa on siis 

palvelujen järjestämiseen liittyvissä käytännöissä, ei varsinaisesti toimijoissa, jotka järjestävät 

palveluja. 

 

Olen koonnut diskurssin keskeiset piirteet alla olevaan taulukkoon. 

TAULUKKO 3: Puheenvuoro-osuuden 1. päädiskurssi 

1. Päädiskurssi: Epäonnistunut hyvinvointivaltio 

Lainsäätäjän vastuu 

YK:n yleissopimus auktoriteettina ja kielellisenä keinona epäkohtien osoittamisessa 

Oikeuksien poljenta palveluissa lainsäädännön soveltamisen seurauksena: 3 tasoa 

Lakien välinen vuoropuhelu: hankintamenettely syrjäyttää asiakkaan oikeuksia koskevan lain 

Oikeuksien poljenta yleisenä käytäntönä 

Vammaiset lunastamattomien oikeuksien haltijoita, väliinputoajina. Omaisten vastuunotto. 
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6.1.2. Palvelunjärjestäjän vastuu 
 

Puheenvuoro-osuuden toisessa päädiskurssissa, palvelunjärjestäjän vastuu- diskurssissa korostuu 

palvelunjärjestäjän rooli ja vastuu lain soveltajana. Palvelunjärjestäjän toimijuus korostuu puheessa 

lain soveltamisen kontekstissa.  Toisin kuin epäonnistunut hyvinvointivaltio- diskurssissa, tässä 

diskurssissa palvelunjärjestäjään viitataan muun muassa hankintayksikkönä, tilaajana, kuntana ja 

palvelunjärjestäjänä.  Diskurssissa korostuvat rinnakkain kaksi aladiskurssia: lain mahdollistavuus ja 

lain velvoittavuus- diskurssit. Toisin kuin epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssissa, jossa 

korostuu ihmisoikeuspuhe, palvelunjärjestäjän vastuu- diskurssissa korostuu vahvasti puhe 

lainsäädännön periaatteista ja lähtökohdista. Ihmisoikeudet ja niiden takaaminen ilmenevät 

lainsäädännön lähtökohtana ja palvelujärjestäjän vastuulla on soveltaa lakia sen lähtökohtien 

mukaisesti (Ife 2012 14–15). Laista tuotettu puhe on luonteeltaan selittävää. Puheessa avataan lain 

luonnetta ja lähtökohtia kuvataan myös asiakasprosessin periaatteita asiakkaan tarpeiden, edun ja 

kuulemisen näkökulmista, samalla peräänkuuluttaen vahvasti asiakkaan vapautta valita 

palveluntuottaja. Seuraavat kaksi otetta ovat Jaana Huhdan puheenvuorosta havainnollistavat 

diskurssissa olevaa puhetta. 

 

OTE 1: ”Meillä lainsäädännön keskeiset lähtökohdat, meiän lainsäädäntö lähtee 

siitä että perusoikeudet tulee turvattua, se tulee perustuslaista, ja ja mikään 

henkilöstä johtuva syy ei saa olla periaattessa ei saa olla esteenä sille etteikö nää 

oikeudet toteutuisi. Eli tää aloite tulee todellakin hyvin lähelle, voi tulla lähelle 

meistä jokaista, se tulee lähelle perusoikeuksien toteutumista, sitä mistä asioista 

omassa elämässään pitää voida päättää.” (Jaana Huhta) 

OTE 2:” --Ja se että kunnilla, jotka nykysellään ovat näistä sosiaalipalvelujen 

järjestämisestä vastuussa, yhtä lailla kuin Kelallakin, niillä on tietysti se lähtökohta 

ottaa tää, ja velvoite ottaa tää lainsäädäntö huomioon.” (Jaana Huhta) 

 

Lainsäädännön periaatteet ja lähtökohdat rakentuvat ihmisoikeuslähtöisiksi: Huhta ilmaisee, kuinka 

lainsäädäntö lähtee liikkeelle perusoikeuksien turvaamisesta samalla korostaen oikeuksien 

universaaliutta puhumalla, kuinka mikään henkilöstä johtuva syy ei voi olla esteenä oikeuksien 

toteutumiselle. Toisessa otteessa palvelunjärjestäjän velvollisuudeksi määrittyy palvelujen 

järjestäminen näitä periaatteita noudattaen. Lainsäädännön periaatteisiin vahvasti kytkeytyvässä 

Palvelunjärjestäjän vastuu- diskurssissa ei rakenneta epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssin 
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tavoin tietoa vallitsevasta tilanteesta kentällä tai käytännöstä. Diskurssissa pääpaino on lain 

soveltamisen periaatteissa ja lainsoveltajan vastuussa näiden periaatteiden mukaisessa palvelujen 

järjestämisessä. 

Laki on mahdollistava 

Lain mahdollistavuuden aladiskurssissa laista rakennetaan väljää kehystä, joiden puitteissa 

palvelunjärjestäjä toimii. Lain väljät reunaehdot kytkeytyvät vahvasti tässä diskurssissa puheeseen 

palvelunjärjestäjän harkintavallasta lain soveltajana. Tämä tuottaa myös tietynlaista kuvaa lain 

viattomuudesta ja passiivisuudesta. Laki määrittyy välineeksi palvelujen järjestämisessä, eikä 

hankintalaki ja sen soveltaminen sosiaalipalveluihin ole syy asiakkaiden kokemiin epäkohtiin 

palveluissa. Seuraavat kaksi aineisto-otetta havainnollistavat palvelunjärjestäjän vastuun diskurssin 

aladiskurssia, jossa hankintalainsäädäntö rakentuu mahdollistavaksi ja palvelujärjestäjän 

harkintavallan alaiseksi välineeksi palvelujen järjestämisessä. 

OTE 1: ”Sinänsä tää nykypäivän hankintalaki kyllä on varsin mahdollistava eli eli 

näissä erilaisissa sosiaali- ja terveyspuolen hankinnoissa se antaa hyvin väljät 

reunaehdot, miten se hankintamenettely tulee toteuttaa.” (Tarja Krakau) 

OTE 2: ”Täsmennän sitä vähän eli ei direktiivi sano mitään siitä mitä hankintalain 

valikoimasta kuuluu käyttää, järjestämistapa on kunnan, tietysti myös muun 

järjestäjän mutta tässä on nyt käytetty tota kuntaa, harkintavallassa.” (Pekka 

Timonen) 

 

Ensimmäisessä otteessa laki on ”varsin mahdollistava” ja antaa ”hyvin väljät reunaehdot” 

hankinnoissa ja niiden toteuttamisessa. Toisessa otteessa Pekka Timonen korostaa, kuinka direktiivi 

ei ”sano mitään” siitä, mitä hankintalain valikoimasta pitäisi käyttää, vaan järjestämistapa on kunnan 

tai muun palvelunjärjestäjän ”harkintavallassa”. Palvelunjärjestäjä näyttäytyy käytännöntoimijana, 

joka tulkitsee ja käyttää lakia palvelujen toteuttamisessa. Lain mahdollistavuus rakentuu puheessa 

vahvasti myös osaamiskysymykseksi. Tällöin itse lain mukainen palvelujen järjestäminen ei 

konstruoidu puheessa ongelmalliseksi palvelutarpeiden näkökulmasta, vaan katse kääntyy 

palvelunjärjestäjän lain soveltamiseen ja lainsäädännön osaamiseen, kuten seuraava ote 

havainnollistaa. 

”Ongelma ei ole niinkään tässä hankintalaissa ja siinä että hankintalakia pitää 

soveltaa kilpailuttamiseen. Ongelma on pikemminkin siinä, että miten sitä 
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hankintalakia soveltaa, sovelletaan ja hankintaosaamisessa. Kilpailutus on hyvä 

renki, mutta huono isäntä eli kilpailutusmenettely pitää osata.” (Tarja Krakau) 

 

Edellisessä aineisto-otteessa käytetty kieli korostaa lainsäädännön välineellisyyttä. Lain 

”soveltamisesta” ja ”hankintaosaamisesta” puhuminen sekä kilpailutuksen nimeäminen ”hyväksi 

rengiksi, mutta huonoksi isännäksi” korostavat palvelunjärjestäjän asiantuntijuuden ja käytännön 

välistä suhdetta. Kilpailutus on vain menettelytapa ja keino, jolla palveluja hankitaan lainsäädäntöä 

soveltaen, eikä varsinaisesti syyllinen epäkohtiin. Katse kiinnittyy siis palvelunjärjestäjään ja kykyyn 

soveltaa lakia. Mahdollistavuus- diskurssissa korostuu järjestämistapojen ja mahdollisuuksien kirjo, 

jonka laki mahdollistaa palvelunjärjestäjän näkökulmasta. Samalla tämä voidaan tulkita lainsäätäjän 

vastuun pois puhumisena.  

 

Järjestämistapojen kirjossa korostuu asiakkaan valinnanvapauden ja päätösvallan mahdollistaminen 

lainsäädännön keinoin. Päätösvallan antaminen asiakkaalle palveluntuottajasta näyttäytyy 

itseisarvona ja tavoiteltavana asiana. Lainsäädännöstä rakennetaan puheessa väljää kehystä, jonka 

tulkitsemisessa ja soveltamisessa palvelunjärjestäjällä on keskeinen rooli ja myös vastuu yksilöllisten 

palvelutarpeiden täyttymisestä ja asiakkaiden kuulemisesta. Tärkeää on erilaisten mahdollisuuksien 

antaminen asiakkaalle. (Marjanen, Spolander & Aulanko 2018, 83.) 

”Uusi hankintalaki paransi selvästi asiakkaan mahdollisuuksia ja toi sitä 

velvotetta hankintayksiköille myöskin ottaa huomioon asiakkaan asema ja antoi 

joustoja, huomattavia mahdollisuuksia sote-hankintojen toteuttamiseen.” 

(Susanna Lehti) 

Edellä olevassa Susanna Lehden puheenvuorosta poimitussa otteessa hankintalaki näyttäytyy sekä 

mahdollistavana ja joustavana että myös velvoittavana asiakkaan aseman huomioimisessa. Omaisten 

vastuunotto saa merkityksiä myös laki on mahdollistava- diskurssissa, vaikkakin eri tavalla kuin 

epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssissa.   Omaiset näyttäytyvät tärkeinä välineinä 

tulevaisuudessa voimaantulevissa asiakkaan valinnanvapauden mahdollistavissa järjestämistavoissa. 

Uusia järjestämistapoja koskevan lainsäädännön tehtäväksi asetetaan omaisten vastuun ottamisen 

mahdollistaminen. Tulevaisuudessa voimaan tulevat asiakkaan valinnan vapautta lisäävät 

järjestämistavat, kuten palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetti näyttäytyvät positiivisina ja 

vammaisten ihmisten oikeuksia vahvistavina toteutustapoina, joissa omaiset ottavat merkittävän 

roolin. Kirsi Väätämöinen SosTesta peräänkuuluttaa asiakasvalintamenetelmiä, todeten, että niihin 
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tulisi mahdollisuuksien mukaan siirtyä. Hän ilmaisee huolta valmisteilla olevasta 

asiakasvalintalainsäädännöstä ilmaisten lakiluonnoksen näyttävän siltä, että se vaatii itsenäisyyden 

astetta, joka ei toteudu vaikeasti vammaisilla henkilöillä ja voi mahdollisesti kohdella heitä syrjivästi 

sulkemalla heidät asiakasvalintamenetelmien ulkopuolelle. Samalla hän peräänkuuluttaa omaisten 

roolia asiakasvalintamenetelmissä ja vaatii lainsäädännössä omaisten tuen huomioimista näiden 

menetelmien käytössä seuraavassa otteessa. 

 

”Vammaiset ihmiset, vaikka he eivät itse henkilökohtaisesti meidän tavallamme, 

käsitteellisiä termejä käyttämällä tai ylipäätään puhumalla pysty ilmaisemaan 

tahtoaan, he pystyvät ilmaisemaan tahtoaan useinkin omien omaistensa tai muiden 

läheistensä henkilöiden avustuksella ja välityksellä. Ja tällainen tuki pitää ottaa 

huomioon silloin kun tällaista budjettia käytetään, tai asiakasseteliä käytetään. 

Lainsäädännön tulee varmistaa se että vammaiset henkilöt saavat tarvitsemansa 

tuen ja tällainen tuki otetaan huomioon siten että se mahdollistaa näiden 

asiakasvalintamenetelmien käytön.” (Kirsi Väätämöinen) 

 

Aineisto-otteessa omaisten ja läheisten roolia rakennetaan auttajina, tukijoina ja tahdon ilmaisijoina 

asiakasvalintamenetelmissä. Samalla he rakentuvat välttämättömiksi avunantajiksi vammaisille 

ihmisille, jotka eivät kykene ilmaisemaan mielipidettään ”meidän tavallamme” konventionaalisin 

keinoin. Omaisten asema nähdään välttämättömänä vammaisen ihmisen tahdon ilmaisijana ja 

välittäjänä palveluprosesseissa ja tätä roolin ottamista ja mahdollistamista lainsäädännöllisesti 

asiakasprosesseissa peräänkuulutetaan. Puheenvuoron voi tulkita palveluntuottajan valinnan vastuun 

siirtämistä omaisille. Siinä voidaan nähdä myös olettamus omaisista tai muista läheisistä, jotka voivat 

avustaa ja osallistua palveluihin liittyviin asiakasprosesseihin (Kalliomaa-Puha 2017, 234). 

 

Valinnanvapaudesta puhuminen kytkeytyi selkeästi siis aladiskurssiin lain mahdollistavuudesta. 

Valinnanvapaudesta tuotettu puhe orientoitui paikoitellen myös tulevaisuuteen, koska asiantuntijat 

puhuivat tulevista asiakasvalintamenetelmistä ja niitä koskevasta valmisteilla olevasta 

lainsäädännöstä. Kuitenkin nykyinen lainsäädäntö näyttäytyi myös hyvin mahdollistavana asiakkaan 

valinnanvapautta ajatellen. Seuraavassa aineisto-otteessa Pekka Timonen nimeää asiakkaan 

valinnanvapauden puutteen kunnan tuottaman palvelun huonoksi puoleksi. Otteissa 2 ja 3, Kirsi 

Väätämöinen ja Jaana Huhta puhuvat tulevasta lainsäädännöstä, joka mahdollistaa asiakkaan 

valinnanvapauden palveluissa. 
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OTE 1: ”Huono puoli on tietysti se että tämäkään ei tuota sitä mahdollisuutta 

asiakkaalle valita mistä hän haluaisi palvelunsa saada.” (Pekka Timonen) 

 

OTE 2: ”Tällaisia hankintajärjestelyjä, anteeksi tällaisia 

asiakasvalintajärjestelyjä ovat nyt öö valmisteilla olevassa asiakasvalintalaissa, 

esimerkiksi henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli. Tällä tavoin asiakkaalle 

tuodaan lisää vaikutusvaltaa, itseasiassa ratkaisuvalta palveluntuottajasta 

tuodaan asiakkaalle. Meidän näkemyksemme mukaan palveluissa pitkäkestoisissa, 

hyvin henkilökohtaisissa palveluissa kuten vammaispalveluissa, tulee siirtyä 

mahdollisuuksien mukaan asiakasvalintajärjestelmiin.” (Kirsi Väätämöinen) 

 

OTE 3: ”- - koko sote-uudistuksen ja erityisesti siitä siihen liittyvän sekä 

palveluntuottajalain että valinnanvapauslain pohjalta, josta tulevat toivon mukaan 

sitten nämä uudet järjestämistavat, asiakassetelin ja erityisesti henkilökohtaisen 

budjetin kautta voidaan edelleen vahvistaa asiakkaan valinnanvapautta.” (Jaana 

Huhta) 

 

Valinnanvapaus ja ratkaisuvallan tuominen asiakkaalle palveluntuottajasta rakentui puheenvuoroissa 

eräänlaiseksi itseisarvoksi oikeuksien toteutumisen kannalta, kuten ensimmäisessä otteessa: 

järjestämisvaihtoehdon, eli kunnan tuottama palvelun, huono puoli on, että asiakas ei voi valita 

palveluntuottajaa. Toisessa otteessa asiakasvalintajärjestelmien asiakkaalle tuoma ratkaisuvalta 

näyttäytyy tavoiteltavana asiana ja niihin tulisi ”mahdollisuuksien mukaan” siirtyä. Toisessa ja 

kolmannessa otteessa asiakkaan valinnanvapauden vahvistaminen kytkeytyy tulevaisuudessa 

voimaan astuvaan lainsäädäntöön. Kolmannessa otteessa puhuja arvottaa uusia järjestämistapoja, 

puhumalla, kuinka ”toivon mukaan” uudet järjestämistavat tulevat ja vahvistavat asiakkaan vapautta 

valita palveluntuottaja. Asiakkaan voi ymmärtää ottavan aktiivisen päätöksentekijän aseman, joka 

räätälöi itselleen sopivan kokonaisuuden valiten itselleen palveluntuottajia. Asiakkaan oikeudet 

korostuvat ennen kaikkea valinnanmahdollisuuksien kautta, mikä heijastaa sosiaalipolitiikassa 

käynnissä olevaa osallisuuskäännettä, jossa korostuu mahdollisuuksien retoriikka (Marjanen, 

Spolander & Aulanko 2018, 81–84). Samalla valinnan vapauden voidaan ymmärtää tuovan 
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asiakkaalle myös valintoihin liittyvän vastuun, johon liittyy myös vastuu huonoista valinnoista 

(Kalliomaa-Puha 2017, 234). 

 

Lainsäädännön väljyyttä ja mahdollistavaa luonnetta korostetaan vahvasti palvelunjärjestäjän vastuu- 

diskurssissa, mutta hyvin vähän näyttäytyy sen soveltamisen haasteellisuus erityisesti 

palvelunjärjestäjän näkökulmasta. Haasteellisuuspuhetta tuotetaan kuitenkin yhdessä, Susanna 

Lehden, puheenvuorossa. Kyseisessä puheenvuorossa laista konstruoidaan mahdollistavaa, mutta 

myös haastavaa ja vaikeaa. Lainsäädäntöä ja kilpailutukseen sovellettavia hankintasäännöksiä 

arvotetaan, mutta niiden väljä luonne saa merkityksiä uhkana oikeuksien toteutumiselle. 

Palvelunjärjestäjä rakentuu lainsoveltajana aktiiviseksi toimijaksi ja riskinottajaksi, joka punnitsee ja 

harkitsee erilaisten vaihtoehtojen välillä. 

”No, sitten lainsäädäntöteknisestä näkökulmasta niin hankintalaissa tosiaan nää 

uudet sote-hankintasäännökset on hyviä, mutta niiden sääntelytekniikka on aika 

monimutkasta, et tietyllä tavalla siellä kaikki mikä ei oo kiellettyä, on sallittua ja 

se jättää aika paljon tällä hetkellä tulkinnanvaraa, myös perustelut on suhteellisen 

niinku vaativaa, tämmöstä viittaustekniikkaa niissä on käytetty, ja niitä ei oo kovin 

helppo varmasti hankintayksiköiden lukee ja omaksua, eikä sieltä oo 

asiantuntijankaan kovin helppo nyt päätellä et mitä oikeesti uskaltaa tehdä.” 

(Susanna Lehti) 

 

Aineisto-otteessa korostuu ennen kaikkea erityisesti palvelunjärjestäjän näkökulma vastuunottajana 

ja säännösten soveltamisen haastavuus. Säännökset ovat ”hyviä”, mutta niiden säätelytekniikka on 

”monimutkaista” ja perusteluissa on käytetty ”vaativaa viittaustekniikkaa”. Asiantuntija Susanna 

Lehti (Susanna Lehti ja kumppanit Oy:stä) asettuu puheenvuorossaan ainoana asiantuntijana 

hankintayksikön eli palvelunjärjestäjän asemaan haastavan lainsäädännön tulkitsijana ja soveltajana. 

Hän konstruoi palvelunjärjestäjästä hyvin inhimillistä ja tuntevaa toimijaa, joka ”lukee”, ”omaksuu” 

ja ”päättelee mitä uskaltaa” lain puitteissa tehdä. Lainsäädännön soveltamisen haasteellisuutta 

korostaa erityisesti ilmaisu, ettei ”asiantuntijankaan” ole helppoa tulkita säädöksiä. 

Palvelunjärjestäjän vastuu: Lain velvoittavuus 

Lain velvoittavuus- aladiskurssissa korostuu lainsäädännön tuomat velvoitteet palvelunjärjestäjälle 

palvelutarpeiden ja oikeuksien toteutumisessa. Lainsäädäntö velvoittaa palvelunjärjestäjää 

huomioimaan kilpailutusmenettelyssä ja palveluprosesseissa asiakkaan oikeudet. Painopiste on 
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lainsäädännön roolissa oikeudet turvaavana perustana toiminnalle sekä palvelunjärjestäjän 

toimijuudessa ja vastuussa noudattaa lakiin kirjattuja velvoitteita. Seuraavassa otteessa Työ- ja 

elinkeinoministeriön edustaja Pekka Timonen korostaa, ettei palvelujen sulkeminen pois hankintalain 

soveltamisalasta johda aloitteen varsinaiseen tavoitteeseen. Tämän jälkeen hän rakentaa uhkakuvaa 

hyvin ehdottomalla ja toteavalla tavalla seurauksista. 

”Se johtaa siihen että hankintalaki erilaisine mekanismeineen, samoin kuin 

hankintalaki viranomaista koskevine velvoitteineen ei sen jälkeen sovellu, 

hankinnasta tulee jonkun näkönen julkisen talouden sosiaalipalvelujen villi itä, 

jossa hankintaviranomainen voi toimia haluamallaan tavalla.” (Pekka Timonen) 

 

Edellä olevassa otteessa hankintaviranomaisen eli palvelunjärjestäjän harkintavalta näyttäytyy 

kyseenalaisena ja mielivaltaisena. Villi itä- ilmaus rakentaa potentiaalista uhkakuvaa kaoottisesta ja 

säännöttömästä palvelujärjestelmästä. Merkityksellisen otteesta tekee se, että se on puheenvuorossa, 

jossa lain väljää luonnetta ja palvelunjärjestäjän roolin merkitystä hintaan ja laatuun liittyvissä 

painotuksissa korostetaan ja harkintavaltaa lainsäädännön suomissa joustoissa, mahdollisuuksissa ja 

vaihtoehdoissa peräänkuulutetaan. Lain velvoittavuus ja mahdollistavuus- diskurssit toistuivatkin 

lähes poikkeuksetta puheenvuoroissa rinnatusten. 

 

Epäonnistunut hyvinvointivaltio- diskurssissa ja Palvelunjärjestäjän vastuu- diskursseissa 

molemmissa tuotetaan puhetta lakien vuoropuhelusta. Palvelunjärjestäjän vastuun diskurssissa 

tällainen lakipuhe näkyy vahvempana ja yksityiskohtaisempana. Lain velvoittavuuden 

aladiskurssissa kieli on selittävää ja puheessa selvitetään lakien ja säädöksien välisiä suhteita sekä 

palvelujen järjestäjälle määriteltyjä tehtäviä lain soveltajana. Lakien välinen vuorovaikutus ja 

hierarkia saa merkityksiä palvelunjärjestäjän velvollisuudessa huomioida lakien välinen suhde 

palvelujen järjestämisessä niin, että asiakkaiden perusoikeudet ja palvelutarpeet täyttyvät. Seuraavat 

kolme aineisto-otetta havainnollistavat lain soveltajan velvollisuutta huomioida itse palveluita ja 

niiden laatua sekä palvelunkäyttäjien tarpeita koskeva lainsäädäntö, kuten hankintalakikin vaatii. 

OTE1 ”Hankintamalliyksiköllä on myös tietysti velvollisuus arvioida se miten se 

sen järjestää eli nää äsken käydyt vaihtoehdot on oma työ, asiakasmalli, 

kilpailutus. Substanssilainsäädännöllä on verraten iso merkitys laatuun ja 

sisältöön, sosiaalialan lainsäädäntöä on toki hankintamenettelyissä noudatettava” 

(Pekka Timonen) 
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OTE2 ”Ja se että kunnilla, jotka nykysellään ovat näistä sosiaalipalvelujen 

järjestämisestä vastuussa, yhtä lailla kuin Kelallakin, niillä on tietysti se lähtökohta 

ottaa tää, ja velvoite ottaa tää lainsäädäntö huomioon ja nykyisellään myös sitten 

hankintalaki hyvin vahvasti viittaa. Meidän näkökulmasta pidämme sitä erittäin 

hyvänä että hankintalakiin tuotiin suorat viittaukset, velvoitteet sosiaalihuollon 

lainsäädännön huomioimiseen, eli palvelujen sisällön tulee aina olla se johtava 

asia, kun palveluita hankitaan.” (Jaana Huhta) 

OTE3 ” Sit vielä eräs asia johon kiinnitän huomion joka ei oo tullu edellisissä 

puheenvuoroissa esiin että kun on tää palveluiden käyttäjien tarpeiden 

huomioiminen, niin siitähän on tässä nykyisessä hankintalaissa ihan oma 

säännöksensä, 108 pykälässä joka suorastaan edellyttää että hankintayksikön on 

otettava huomioon kyseistä palvelua koskeva lainsäädäntö ja otettava huomioon 

palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, esteettömyyteen ja niin edelleen liittyvät tekijät. 

Ja sit vielä tällasissa pitkäkestoisissa hoito- ja asiakassuhteissa niin pitää ottaa 

huomioon palvelujen käyttäjien tarpeet. Eli kyllä tässä aika paljon on kuitenkin 

pyritty ottamaan huomioon näitten palvelujen käyttäjien näkökohdat” (Tarja 

Krakau) 

 

Erityisesti lakien välisissä suhteissa asianmukainen soveltaminen nousee keskeiseksi 

palvelunjärjestäjän velvollisuudeksi. Palvelun sisältöä koskevan lainsäädännön eli 

substanssilainsäädännön sekä asiakkaan asemasta ja oikeuksista säätävän lain huomioiminen 

hankintalain soveltamisessa eli kilpailuttamisessa on palvelunjärjestäjän vastuulla. Otteissa 

korostetaan velvoitteiden ehdottomuutta: käyttäjien tarpeet ”pitää ottaa huomioon” ja ”palvelujen 

sisällön tulee olla aina johtava asia” ja sosiaalipalveluja koskevaa lainsäädäntöä ”on noudatettava” 

hankintamenettelyissä. Hankintalaissa olevat, sisältölainsäädäntöön viittaavat pykälät, velvoittavat 

palveluista säädetyn lainsäädännön ensisijaiseen huomioimiseen. Diskurssissa korostuu siis toiminta 

oikeuksia takaavan lainsäädännön kontekstissa, mutta otteissa korostetaan myös itse vastuussa olevia 

toimijoita. Lain soveltamisesta vastuussa oleva toimija siis nimetään ja niitä ovat kunnat, Kela, 

hankintamalliyksiköt ja hankintayksiköt. Laatu, jatkuvuus, esteettömyys ja palvelunkäyttäjien tarpeet 

määrittyvät ensisijaisiksi palvelujen järjestämisessä laista tuotetussa puheessa.  

 

 Lisäksi toisessa ja kolmannessa otteessa puhujat nostavat esiin myös lain säätämisen aktiivisena 

toimintana. Hankintalakiin ”tuotiin suorat viittaukset” sosiaalihuollon lainsäädännön huomioimiseen 
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ja lainsäädännössä ”on pyritty ottamaan huomioon” palvelujen käyttäjien näkökulma. Tilaisuuden ja 

puheenvuorojen kontekstissa tulkitsen tällaisen puheen lain säätäjän vastuun poispuhumisena, mitä 

tulee kokemuksiin epäoikeudenmukaisuuksista palvelujen järjestämisessä. Puheenvuoroissa otetaan 

kantaa kansalaisaloitteen sisältöön eli hankintalainsäädännön rajaamiseen ja kansalaisaloitteen 

kannanottoon siitä, kuinka hankintalain soveltaminen palveluihin on ihmisoikeuksien ja YK:n 

yleissopimuksen vastaista. Puhujat korostavat, kuinka on tietyillä säädöksien ja pykälien säätämisellä 

on velvoitettu palvelunjärjestäjiä huomioimaan palvelujen käyttäjien oikeudet. Lainsäätäjät ovat siis 

toimineet kansalaisten oikeuksien turvaamiseen liittyvien velvoitteidensa mukaisesti. 

 

Olen koonnut palvelunjärjestäjän vastuu- diskurssin ja sen aladiskurssien keskeiset sisällöt alla 

olevaan taulukkoon. 

TAULUKKO 4: Puheenvuoro-osuuden 2. päädiskurssi ja aladiskurssit: 

2. Päädiskurssi: Palvelunjärjestäjän vastuu:  

1. Aladiskurssi: Laki on mahdollistava: 

Lainsäädäntö nousee puheessa löyhänä viitekehyksenä ja välineenä, jonka soveltamisessa 

palvelunjärjestäjän harkintavalta ja soveltamiseen liittyvä osaaminen nousevat merkityksellisiksi. 

Asiakkaan valinnanvapauden mahdollistaminen lainsäädännöllä korostuu. Omaisten vastuunotto 

asiakkaan valinnanvapauden mahdollistamisessa lainsäädännön keinoin merkityksellistetään 

puheessa positiiviseksi. Lainsäätäjän vastuuta epäoikeudenmukaisuuksista puhutaan pois 

diskurssissa. 

2. Aladiskurssi: Laki on velvoittava: 

Laki velvoittaa palvelunjärjestäjää oikeuksien turvaamiseen. Ilman lakiin kirjattuja velvoitteita 

palvelujen järjestäminen näyttäytyy kaoottisena. Palvelujenjärjestäjän on huomioitava lakien 

välinen hierarkia, joka asettaa asiakkaan palvelujen sisällön ja oikeudet ensisijaiseksi 

palveluprosesseissa ja kilpailuttamisessa. Lainsäätäjän vastuuta epäoikeudenmukaisuuksista 

puhutaan pois diskurssissa. Lain säätäjät ovat toimineet niille asetettujen velvoitteiden mukaisesti 

oikeuksien takaamisessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

6.2. Keskusteluosion diskurssit 
 

Tässä luvussa avaan kuulemistilaisuuden jälkimmäisestä puoliskosta, eli keskustelu- ja 

kysymysosiosta jäsentämiäni diskursseja. Keskusteluosion päädiskurssiksi jäsensin 

ratkaisudiskurssin, joka jakaantui kolmeen aladiskurssiin, jotka ovat 1) jaetun huolen ja vastuun 

diskurssi 2) epävarmuusdiskurssi ja 3) asiantuntijuusdiskurssi. Tässä luvussa lähden liikkeelle 

päädiskurssin kuvaamisesta, jonka jälkeen käyn läpi kunkin aladiskurssin. Käytän aineisto-otteita 

havainnollistamaan diskursseissa rakentuvia kielellisiä todellisuuksia analysoiden aineisto-otteissa 

näyttäytyviä kielellisiä ilmauksia. Luvun lopussa teen loppuyhteenvedon diskursseista. 

 

6.2.1. Ratkaisudiskurssi 
 

Kuulemistilaisuuden keskustelu- ja kysymys osion päädiskurssiksi jäsensin ratkaisudiskurssin. 

Ratkaisudiskurssissa vammaisten palveluihin liittyvät epäkohdat tunnustetaan ja ne näyttäytyvät 

puheessa ratkaistavina. Asiantuntijapuheenvuoroissa esitetyt kokemukset ja käytännöt palveluiden 

järjestämisessä rakentuivat ongelmiksi, joiden korjaaminen rakentui välttämättömäksi. Kielessä 

korostuivat ilmaisut, kuten korjaaminen, ratkaiseminen ja ratkaisut. Alla olevassa otteessa näkyy 

ratkaisudiskurssille ominainen ajallinen elementti. Ratkaiseminen rakentuu puheessa kiireellisenä. 

Asiantuntijapuheenvuoroissa esitetyt kokemukset ja käytännön esimerkit kansanedustaja Sari Tanus 

nimeää epäkohdiksi, jotka täytyy korjata. 

”Nämä vammaisten elämään liittyvät epäkohdat pitää tietysti saada mitä 

pikimminkin oikeasti, käytännössä korjattua” (Sari Tanus) 

Edellä olevassa otteessa on ratkaisudiskurssille tyypillinen tapa tunnistaa ja validoida 

asiantuntijapuheenvuoroissa esitettyjä kokemuksia. Epäkohdat vahvistetaan puheessa tosiksi ja 

ratkaistaviksi asioiksi, jotka vaativat korjaamista ja käytännön toimintaa. Ratkaisudiskurssissa 

korostuu valtaosin lainsäädännöllisten ratkaisujen etsiminen palveluihin liittyviin epäkohtiin. 

Palveluihin liittyviä epäkohtia puheessa esiin nousevat vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeuden 

ja palveluihin liittyvä ratkaisuvallan puuttuminen, henkilökunnan vaihtuvuus ja oikeussuojakeinojen 

puuttuminen. Puheessa toisintuu länsimaiselle ihmisoikeuskäsitykselle tyypillinen tapa käsittää 

oikeudet säädännöllisinä eli lain takaamina (Ife 2012). Seuraavassa aineisto-otteessa 

talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen rakentaa lainsäädäntöä vammaisten asumispalveluiden 

inhimillisen järjestämisen turvaajana ja ratkaisuna, mikäli asumispalvelut ei ole järjestetty 

inhimillisellä tavalla. 
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”--kaikki me ollaan samaa mieltä siitä että vammaisten asumispalvelut täytyy tässä 

maassa järjestää inhimillisellä tavalla. Ja jos se tänä päivänä ei oo sitä, niin 

lainsäädännöllä se kyllä pystytään turvaamaan.”  (Kaj Turunen) 

Palveluiden inhimillinen järjestäminen ja inhimillisten ratkaisujen löytäminen saa merkityksiä 

Turusen puheenvuorossa ja myös keskusteluosion puheenvuoroissa yleisesti tavoiteltavana asiana. 

Inhimillisyyspuheen tuottamisen palvelujen järjestämisessä tulkitsen yhdistyvän universaaliin 

ihmisoikeusideologiaan ihmisten kunnioittavasta kohtelusta ja ihmisarvon kunnioittamisesta (Ife 

2012, 14–17). Samalla Turunen tuottaa puhetta myös tällaisen ideologian kollektiivisesta jakamisesta 

toteamalla ”kaikki me ollaan samaa mieltä”. Puhe jaetusta mielipiteestä ja ideologiasta liittyen 

inhimillisiin ratkaisuihin leikkaa läpi myös koko keskusteluosiota. Inhimilliseen kytkeytyvät 

humaanit arvot palveluiden järjestämisessä muotoutuvat puheessa näin itsestään selvyyksiksi, jotka 

kaikki tunnustavat ja jakavat. 

 

Seuraavassa otteessa puhuja on Lauri Ihalainen. Aineisto-otteessa näkyy samalla tavalla kuin Turusen 

puheenvuorossa ratkaisupuhe sekä ratkaisuihin kytkeytyvä inhimillisyyspuhe.  Ihalaisen 

puheenvuorossa kansalaisaloitteen saama laaja kannatus on osoitus epäkohdista vammaisten 

oikeuksien toteutumisessa palveluissa ja nimeten sen ”hätähuudoksi” palveluissa koetusta 

osattomuudesta ja epäkohdista. 

”Se mikä tässä on koskettavaa, on siis se, että jos ihmiset tuntee osattomuutta, 

voimattomuutta ja eivät tule kuulluksi omassa asiassaan, niin sillon meillä asiat ei 

oo hyvässä järjestyksessä. Ja tähän täytys löytyä inhimillisiä ratkasuja.” (Lauri 

Ihalainen) 

Kokemukset osattomuudesta näyttäytyvät otteessa osoituksena asiaintilasta, joka vaatii muutosta. 

Ihmisten eli asianosaisten kokemukset ja tunteet määrittyvät tärkeäksi mittapuuksi onnistuneelle 

palvelujen järjestämiselle. Näin ollen puheessa asianosaiset eli ”ihmiset” ovat omien oikeuksiensa 

asiantuntijoita ja määrittelijöitä, mikä sopii yhteen Ifen jäsentämään konstruoitujen oikeuksien 

traditioon. (Ife 2012, 14-15). Ihmisoikeuksien ideologia näyttäytyy inhimillisyyspuheena, johon 

voidaan katsoa kuuluvan inhimillisten ratkaisujen peräänkuuluttaminen sekä ihmisten kokemusten ja 

tunteiden validointi. Ihalainen validoi puheenvuorossaan asianosaisten tunteet ja kokemukset tosiksi, 

tuoden esiin myös inhimillisten ratkaisujen löytämisen. 
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Jaetun huolen ja vastuun diskurssi 

Ratkaisudiskurssin aladiskurssiksi jäsensin jaetun huolen ja vastuun diskurssin. Puheessa tuotettiin 

samanaikaisesti ratkaisun löytämisen välttämättömyyttä, mutta samalla korostui kollektiivisesti jaettu 

vastuu ratkaisun löytämisestä eduskunnassa ja myös laajemmassa mittakaavassa. Tällaisen jaetun 

vastuun puheen voi yhdistää Ifen ja Fisken (2006, 300) ajatukseen oikeuksien ja vastuiden diskurssien 

samanaikaisesta ja rinnakkaisesta olemassaolosta ja kollektiivisesta vastuusta. Yksilön ja 

erityisryhmien oikeudet realisoituvat ainoastaan osana isompaa kokonaisuutta ja ainoastaan silloin 

kun on toimijoita, jotka ovat turvaamassa näitä oikeuksia (mt. 300–301). Oikeuksien ja vastuiden 

yhteiseen diskurssiin liittyy erityisesti kollektiivisesti jaettu yhteisöllinen vastuu oikeuksien 

turvaamisesta. Jaetun huolen diskurssiin yhdistän myös ajatuksen universaalisti jaetusta 

ihmisoikeusperustaisesta ideologiasta, mitä seuraava ote talousvaliokunnan puheenjohtajan Kaj 

Turusen puheenvuorosta havainnollistaa. 

”kaikki me ollaan samaa mieltä siitä, että vammaisten asumispalvelut täytyy tässä 

maassa järjestää inhimillisellä tavalla” (Kaj Turunen) 

Vahvimpana keskusteluosiossa korostui valtion hallintoelinten vastuu. Tällainen tapa jäsentää 

oikeudet valtion takaamina ja lainsäädäntövaltaa käyttävän tahon säätäminä kytkeytyy perinteiseen 

tapaan ymmärtää oikeudet. Eduskunnan puolueet ja valtioneuvoston ministeriöt rakentuivat 

pääasiassa vastuun kantajiksi ratkaisujen ja keinojen löytämisessä. Kuitenkin näiden toimielinten 

kollektiivisen vastuun voi tulkita kertovan eräänlaisesta yhteisöllisyydestä. Vammaisten ihmisten 

ihmisarvoinen elämä ja palvelujen ja hoidon inhimillinen järjestäminen määrittyivät tavoitteeksi, joka 

jaettiin puoluerajoista huolimatta. Yhteisesti jaettu huoli ja epäkohtien ratkaiseminen kulkevat 

puheessa rinnakkain. Puhujat myös ilmaisevat paljon omia tuntemuksiaan jaetusta huolesta ja 

ratkaisuista. Näissä ilmaisuissa näkyy tietynlainen epävarmuus ja puhujan arvelu asiaintilasta. Alla 

olevassa aineisto-otteessa puhuja ilmaisee, että hän luulee, että ”me jaamme varmaan kaikki” huolen. 

Samalla ratkaisujen yhdessä etsiminen rakentuu ehdottomaksi: ne pitää etsiä yhdessä. 

”mä luulen, me kaikki ja me jaamme varmaan kaikki puoluerajoista riippumatta 

tän huolen sinänsä, joka teillä oli ja ratkaisujakin pitää etsiä yhdessä.” (Lauri 

Ihalainen) 

Yhteisen vastuun ja huolen puhetta korostaa myös kansanedustajien käyttämä pronomini me. Myös 

seuraavassa aineisto-otteessa jaettua vastuuta ilmaistaan tällä tavalla. Kansanedustaja Lauri Ihalainen 

ilmaisee toivovansa, että ”me” löytäisimme lainsäädännöllisiä ratkaisuja vammaisten 

mahdollisuuksiin inhimilliseen hoitoon ja palveluun. 
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”ainakin mä toivon että me löydettäs sellasia lainsäädännöllisiä ratkasuja jotka 

paremmin varmistaa vammaisten mahdollisuudet inhimilliseen hoitoon, palveluun 

ja pitkäkestoseen palveluun, se kai lienee meidän kaikkien päämäärä.” (Lauri 

Ihalainen) 

Aineisto-otteessa Lauri Ihalainen ilmaisee myös omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan, 

ilmaisevansa ”toivovansa” lainsäädännöllisten ratkaisujen löytämisestä. Samalla hän arvottaa 

puheessa pysyvyyttä ja pitkäkestoisuutta. Hän ilmaisee, kuinka tämä ”lienee meidän kaikkien 

päämäärä”, ilmaisten omaa uskomustaan jaetusta tavoitteesta. Tulkitsen tällaisen ilmaisun jaetusta 

päämäärästä inhimillisen hoidon ja palvelun mahdollistamiseksi rakentavan yhteisöllistä käsitystä 

ihmisoikeuksista, mihin voidaan liittää ajatus yhteisöllisesti jaetusta vastuusta vammaisten ihmisten 

oikeuksien turvaamisesta. Vammaisten henkilöiden oikeudet määrittyvät jaetun huolen ja vastuun 

diskurssissa myös universaaleiksi. Toisin kuin edellisessä otteessa, alla olevassa otteessa 

kansanedustaja Laura Huhtasaari ei erikseen nimeä asianosaisia vammaisiksi henkilöiksi, vaan 

ilmaisee, kuinka ihmisarvoinen elämä on turvattava jokaiselle. Ihmisarvoisen elämän takaaminen 

jokaiselle määrittyy puheessa puhujan aistimana puolueiden keskinäiseksi toiveeksi. 

”Ja olen sitä mieltä että tai mitä itse olen aistinut oon huomannut että jokainen 

puolue oikeesti haluaa että ihmisarvoinen elämä mikä meiän perustuslaissakin on 

sanottu että pitää turvata jokaiselle ihmisarvoinen elämä ja kaikki haluamme että 

se toteutuu, niin uskon että tavalla tai toisella tämä asia etenee.” (Laura 

Huhtasaari) 

Otteessa jaettu halu ihmisarvoisen elämän turvaamisesta jokaiselle merkityksellistetään niin, että 

ratkaisua lähdetään käytännössä hakemaan. Puhuja ilmaisee ”uskovansa”, että asia etenee, koska se 

on kaikkien jakama toive. Aineisto-otteessa kansanedustaja Huhtasaari rakentaa oikeutta 

ihmisarvoiseen elämään universaalina kaikille kuuluvana asiana ja myös puolueiden jakamaksi 

toiveeksi ja päämääräksi. Puheessa korostuu myös jaettu ideologia, jossa korostuu ihmisoikeuksien 

arvottaminen ja vammaisten ihmisten oikeuksien tunnustaminen yhtäläisinä, osana laajempaa 

joukkoa. Huhtasaari tuottaa myös puhetta lainsäädännöstä, vedoten perustuslakiin, jonka nojalla 

ihmisarvoinen elämä on turvattava jokaiselle. Puheessa voidaan nähdä ihmisoikeusdiskurssille 

ominainen tapa ymmärtää oikeudet sisäsyntyisinä ja jaettuun ihmisyyteemme perustuvina sekä lain 

ja valtion takaamina.  Otteessa voidaan nähdä ihmisoikeusdiskurssille ominainen käsitys ymmärtää 

oikeudet universaaleina, mikä näkyy myös kiistattomana vaatimuksena ilmaisussa ”pitää turvata 

jokaiselle ihmisarvoinen elämä”. Aineisto-otteessa näkyy samanaikaisesti tietynlainen epätietoisuus 
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ja epävarmuus keinoista. Huhtasaari sanoo, että hän ”uskoo, että tavalla tai toisella tämä asia etenee”, 

mikä ilmaisee tietynlaista henkilökohtaista luottamusta, että asia tulee ratkaistuksi, mutta samalla 

puheessa korostuu tietynlainen epätietoisuus tavoista, joilla ihmisarvoinen elämä taataan. 

 

Epävarmuusdiskurssi 

 Ratkaisudiskurssin toiseksi aladiskurssiksi jäsensin epävarmuusdiskurssin. Ratkaisun löytämistä 

peräänkuulutettiin puheessa, mutta samanaikaisesti puheessa näyttäytyi epätietoisuus ja epävarmuus 

oikeasta ratkaisukeinosta. Puhujat tuottivat tällaista moninaisuutta antamalla useita vaihtoehtoja 

lainsäädännöllisille ratkaisuille. Keinot epäkohtien ratkaisemiseksi näyttäytyvät myös 

määrittelemättöminä ja epäselvinä. Alla olevassa aineisto-otteessa puhuja peräänkuuluttaa ensin 

kansalaisaloitteen saamaa tukea, mutta vaatii myös ratkaisuja. 

”Mutta tuki ei riitä, tarvitaan sitten myös oikeesti niinku toimia ja niinku tässä on 

käyny selväksi, niinku kävi jo oikeestaan sen hankintalain uudistuksen yhteydessä 

että tätä asiaa ei varsinaisesti voida ratkaista hankintalailla, mutta asia pitää 

ratkaista jotenkin.” (Hanna Sarkkinen) 

Otteessa ratkaiseminen rakentuu välttämättömäksi ja ehdottomaksi. Tilanne vaatii ”oikeasti toimia” 

ja ”asia pitää ratkaista jotenkin”. Aineisto-otteessa voidaan nähdä faktojen rakentamista, mutta 

samalla puhuja rakentaa myös epävarmuutta. Kansanedustaja Sarkkinen ilmaisee, että tilaisuudessa 

aikaisempien puheenvuorojen perusteella ”on käynyt selväksi”, että hankintalailla ei voida ratkaista 

epäkohtia, ilmaisten selkeästi tämän olevan kiistämätön tosiasia. Samalla hän ilmaisee epävarmuutta 

itse ratkaisukeinosta käyttämällä ilmaisua ”asia pitää ratkaista jotenkin”. 

 

Epävarmuuspuhe konstruoitui myös puhujien ilmaisemana epätietoisuutena oikeasta ratkaisusta. He 

tuottivat omaa osaamistaan ja tietämystään puheessa riittämättömänä antamaan varmaa vastausta 

tilaisuudessa esitettyihin ratkaisuja koskeviin kysymyksiin. Alla olevassa otteessa TE-ministeriön 

Pekka Timonen ilmaisee epävarmuutta mahdollisista lainsäädännöllisistä ratkaisuista, joilla voitaisiin 

taata asiakkaan riittävä tarpeiden huomioiminen hankinnoissa ja ehkäistä kilpailutusmenettelyn 

käyttäminen ilman pakottavia syitä. 

 ”Mut et nopeasti ajatellen niin tähän soten ja valinnanvapauden sääntelyyn 

liitettävä, en osaa ees sanoa mihin lakiin, mutta sinne vietävä suunnilleen tän 

alotteen mukasen mallin mukanen säännös jossa todetaan että näitä yksilöllisiä 

palveluja hankittaessa on otettava loppukäyttäjän tarpeet riittävästi huomioon ja 
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perusteluissa kerrotaan että hankintalain raakaa kilpailutusmenettelyä ei tule 

käyttää ellei ole ihan pakottavaa tai erityistä syytä. Niin se nyt ainakin näyttäisi 

osuvan ihan oikeaan asiaan, riittääkö se? Mun osaaminen ei tässä riitä sen 

arviointiin.” (Pekka Timonen) 

 

Pekka Timonen ilmaisee aineisto-otteessa epävarmuutta muutoksien kohteena olevasta laista. Hän 

sanoo, ettei ”osaa edes sanoa mihin lakiin” aloitteen mukainen säännös vietäisiin. Epävarmuus 

rakentuu myös kysymyksen esittämisen kautta. Hänen puheessaan näkyy pohtivuus, kun hän 

ratkaisuehdotuksensa jälkeen sanoo, että ”se ainakin näyttäisi osuvan oikeaan” ja kysyy ehdotuksensa 

riittävyyttä, kutsuen muita arvioimaan esittämäänsä lainsäädännöllistä ratkaisua, todeten lopuksi, 

ettei hänen oma osaamisensa riitä sen arvioimiseen. 

 

Tulevaisuuden uudistukset, jotka liittyivät sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaan SOTE- 

uudistukseen, näyttäytyivät kansanedustajien puheissa epävarmuutta luovana. Ratkaisun hakeminen 

rakentui puheessa välttämättömäksi ja tärkeäksi, mutta samalla puheessa rakennettiin tulevaisuutta ja 

tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia rakenteellisia uudistuksia ratkaisujen hakemisen 

kannalta haastavaksi ja hämmennystä herättäväksi. Puhujat ilmaisivat epätietoisuutta siitä, kuinka 

uudistukset vaikuttavat vammaisia ihmisiä koskeviin palveluihin ja niiden järjestämiseen ja näin ollen 

myös ratkaisujen löytämiseen. Seuraavassa aineisto-otteessa kansanedustaja Lauri Ihalainen tuo 

esiin, että epäkohtia palveluissa ja niiden ratkaisemista on käsitelty toistamiseen ja kauan, 

peräänkuuluttaen parempia tuloksia tuottavien ratkaisujen löytämistä. Hän ilmaisee tämän jälkeen 

kuitenkin eduskunnassa jaettua hämmennystä tulevaisuudesta ja maakuntauudistuksesta. 

”Tätä on vatkattu aika kauan yhteiskunnassa ja pitäs nyt löytää joku polku, joku 

ratkaisu joka tuottas niinku parempia tuloksia. Tottakai kaikki tää uudistus joka 

liittyy soteen, maakuntauudistukseen, se meitä vähän hämmentää, et mihin se 

asettuu, et mitä sieltä kautta on niinku tulossa, että ei pysty kaikkea hahmottamaan 

niinku te tässäkin kerroitte—” (Lauri Ihalainen) 

 

Ihalainen tuottaa kuvaa maakuntauudistuksesta epäselvänä hahmottuvana. Tulevaisuuden kannalta 

puhuja ilmaisee kansanedustajien keskuudessa jaettua epätietoisuutta siitä, mitä uudistus tuo 

tullessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Tulkitsen tällaisen puheen tuottamisen 

epätietoisuudesta maakuntauudistuksesta ja sen kautta tulevista asioista yhdistettynä ratkaisujen 
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löytämisen perään kuuluttamiseen, että puhuja ilmaisee epävarmuutta siitä, mitä kansanedustajat 

voivat kuulemistilaisuudessa ratkaisuksi vielä edes ehdottaa. Vaihtoehtoisesti sen voi tulkita 

tarkoittavan, että SOTE- uudistukseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi voi olla vaikea sanoa, että 

ratkeavatko epäkohdat uudistuksen myötä ilman erikseen organisoitavia ja läpivietäviä toimenpiteitä 

ja muutoksia. 

Asiantuntijuusdiskurssi 

Lainsäädäntöön ja hankintamenettelyihin sekä niiden osaamiseen liittyvät ongelmat asiakkaiden 

tarpeiden toteutumisen ja oikeuksien kannalta näyttäytyi kuulemistilaisuuden keskusteluosiossa. 

Keskusteluosiossa kilpailutus ja siihen liittyvän lainsäädännön osaaminen muodostui 

palvelunjärjestäjä vastuu- diskurssiin verrattuna enemmän yksilökysymykseksi. Ratkaisujen 

hakeminen hankintaosaamiseen liittyviin ongelmiin liitettiin itse henkilöihin, jotka lakia soveltavat. 

Lisäksi myös palvelujen käyttäjien oma asiantuntemus sai merkityksiä asiantuntemuksen 

kontekstissa. Seuraavassa otteessa kansanedustaja Ville Skinnari kuvailee, kuinka sairaanhoitopiirin 

puheenjohtajana näkee sosiaalipalvelujen kenttää, jossa vallitsee epäinhimillisyys ja kaaos sekä 

todistaa myös hankintaosaamisen hataruutta. 

”ja nään sitä kenttää käytännössä et millanen kaaos, millanen epäinhimillisyys 

siellä vallitsee ja näen myös sen miten heikkoa tämä ohjaus- ja hankintaosaaminen 

on, mut samalla on todettava se että kuntaliiton kanssa viimeksi -17 tai -16 vuoden 

lopulla viimeksi keskustelimme painavasti siitä että miten osaamista tulisi kehittää 

ja edelleen olemme samassa tilanteessa, edelleen keskustelemme samasta 

tilanteesta. Pitäisikö näillä hankintayksiköillä olla, tää on siis kysymys, heidän 

avainhenkilöillään jonkinlaiset vähimmäisosaamiskriteerit, jotta he ymmärtävät 

miten menettelytapalaki toimii? Nythän tää on ihan “villi itä” tai “villi länsi” ihan 

miten haluatte sen sanoa.” (Ville Skinnari) 

Edellä olevassa otteessa ongelmat hankinnoissa ja osaamisessa personifioituvat ratkaisuvaihtoehtojen 

pohdintojen kautta henkilöihin, jotka hankintoja tekevät puhujan esittämässä kysymyksessä. Puhuja 

esittää kysymyksenä, että tulisiko hankintoja tekevien ammattilaisten täyttää jonkinlaiset 

vähimmäiskriteerit. Samalla sosiaali- ja terveyspalvelujen kenttä näyttäytyy puheessa käytännössä 

epäinhimillisenä ja kaoottisena, kun puhuja käyttää ilmaisua ”villi itä” ja ”villi länsi”, viitaten Pekka 

Timosen lausuntoon. Puhuja ilmaisee myös, että asiaa on pyritty eduskunnan puolelta ratkaisemaan 

keskustelemalla painavasti jo aikaisemmin kuntaliiton kanssa osaamisen kehittämisestä. 

Eduskunnasta rakennetaan siis toimijaa, joka on jo pyrkinyt aikaisemmin vaikuttamaan 
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sosiaalipalveluiden järjestämistavoista ja hankinnoista johtuviin epäinhimillisiin seurauksiin. Alla 

olevassa aineisto-otteessa korostuu myös asiantuntijuus lainsäädännön oikeaoppisena osaamisena 

päätöksenteossa. 

”-- moni asia viittaa myös tänne Susanna Lehdenkin lausuntoon siitä, että jos ei 

ole osaamista, niin on mahdotonta tehdä päätöksiä ja semmosia päätöksiä mitkä 

olisivat mahdollisia tän uudenkin lain puitteissa. Eli onko Kuntaliiton suuntaan, 

onko meillä koulutusta, osaamisen vahvistamista tän hankintalain suuntaan?” 

(Arto Pirttilahti) 

Arto Pirttilahti viittaa Susanna Lehden puheenvuoroon ja hän hakee potentiaalista ratkaisua 

esittämällä kysymyksen koulutuksen ja osaamisen vahvistamisen mahdollisuudesta. Lain antamien 

mahdollisuuksien ymmärtäminen ja osaaminen näkyy puheenvuorossa keskeisenä ratkaisuna 

koettuihin ongelmiin. Yhdessä puheenvuorossa osaamiseen liittyvä puhe kohdistuu myös tarkasti 

sosiaalialan ammattilaisiin ja heidän asiantuntijuutensa ja osaamisen pohdintaan. Seuraavassa 

aineisto-otteessa Jyrki Pinomaan puheenvuorosta hyvä hankintaosaaminen rakentuu hyväksi 

sosiaalialan osaamiseksi, jota sosiaalialan ammattilaisilta saattaa puuttua. Hän rakentaa 

puheenvuorossaan hyvää sosiaalialan asiantuntijuutta hyväksi hankintaosaamiseksi. Puheessa tämä 

näyttäytyy kuitenkin arveluna ja ehdollisena. Puheenvuorossaan Jyrki Pinomaa tuottaa 

hankintaosaamisessa myös ihmisoikeuspuheelle ominaista erilaisuuden arvostamista ja huomioimista 

palvelujen järjestämisessä ja hankintamenettelyissä. 

”Kehitysvammatieteen professori Marja Arvio on todennut, että kehitysvammaiset 

eivät ole mikään homogeeninen klöntti ihmisiä, he ovat hyvin heterogeenisiä, hyvin 

yksilöllisiä, kaikki erilaisia. Voisin todeta että hyvä hankintaosaaminen on hyvää 

sosiaalialan osaamista, ja sosiaalialan ihmisillä ei välttämättä ole sitä 

hankintaosaamista. Korostaisin sitä että kyseessä on sosiaalipalvelujen 

järjestäminen ja esimerkiks minun poikieni Markus ja Robin Pinomaan kohdalla 

hankintaosaaminen on erittäin vaativa prosessi mutta myöskin molempien kohdalla 

hyvin erilainen prosessi, koska he ovat erilaisia ihmisiä.” (Jyrki Pinomaa) 

Puheessa näkyvä vammaisten ihmisten ryhmän konstruoiminen heterogeenisenä ja erojen 

läpäisemänä joukkona sekä puhe palvelujen järjestämisestä yksilön lähtökohdista liittyy 

ihmisoikeuspuheelle ominaisessa erojen arvostamisessa ja myös oikeuksien yksilöllisyydessä. 

Oikeuksien turvaaminen ja toteutuminen voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisten kohdalla erilaisissa 

konteksteissa. (Ife 2012, 240.) Esimerkkinä hän antaa omat poikansa, ilmaisten, kuinka 
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hankintamenettely molempien kohdalla on ”erittäin vaativa, mutta myöskin molempien kohdalla 

hyvin erilainen prosessi”. Pinomaa representoi itseään kokemusasiantuntijana tuomalla esiin omien 

lastensa palvelujen järjestämisen erityisyyttä. Erilaisuuden kunnioittaminen ja ymmärtäminen sekä 

yksilöllisyyden asettaminen hankintaprosessien lähtökohdaksi rakentuvat tärkeiksi asiantuntijuuden 

määrittelijöiksi. 

 

Asiantuntijuusdiskurssissa asiakkaan lähtökohdista liikkeelle lähtevä palvelujen järjestäminen 

rakentuu myös arkijärkeilyn eli maalaisjärjen käyttämiseksi. Seuraavassa aineisto-otteessa 

kansanedustaja Laura Huhtasaari ilmaisee maalaisjärjen ja riittävien resurssien olevan riittäviä 

palveluiden onnistuneen järjestämisen asiakkaiden tarpeiden täyttymisen kannalta. Ennen tätä hän 

toteaa, kuinka asiakkaan oma tietämys ja tunteet sekä asiakkaan ja avustajan henkilökemioiden 

kohdalleen osuminen on sitä tärkeämpää mitä enemmän ihminen apua tarvitsee ja, että tällaista 

kokemusta ei voida kilpailuttaa. Käyttäjät rakentuivat omien oikeuksiensa asiantuntijoina ja 

määrittelijöinä. Tällaiseksi määrittelyn kohteeksi rakentui puheessa palveluiden arjen tason 

kokemukset. 

”Ja se kuinka, mitä enemmän on erityistarpeita ja mitä enemmän tarvitset jonkun 

apua, sitä tärkeämpi on sellainen, toimiiko kemiat. Ja sitä ei pysty millään 

kilpailuttamaan, sen tietää asiakas vain itse. Tää on äärimmäisen tärkeä aloite, 

tämähän ei oo mitään rakettitiedettä, riittää monta kertaa maalaisjärki ja resurssit 

on kunnossa et on rahaa, kyllähän raha ratkaisee sitä on turha sanoa että se ei 

ratkasisi.” (Laura Huhtasaari) 

Puhuessaan maalaisjärjestä Huhtasaari rakentaa palvelujen järjestämistä toimintana, jota kuka 

tahansa käytännön järjellä ja riittävillä resursseilla pystyy tekemään. Osaaminen ei muotoudu 

minkään koulutuksen kautta saaduksi erityisasiantuntijuudeksi ja professionaalisuudeksi, joka 

kytkeytyy lainsäädännön läpikotaiseksi tuntemiseksi ja pilkuntarkaksi soveltamiseksi. Palveluiden 

järjestäminen asiakaslähtöisesti ei ole rakettitiedettä eli vaikeaa tai monimutkaista, vaan 

yksinkertaisesti ratkaistavissa, jos palveluiden järjestämisestä vastuussa olevilla yksilöillä on 

käytännön järkeä ja riittävästi rahaa. Puheessa yksilöiden välinen vuorovaikutus 

ja ”henkilökemioiden” toimiminen rakentuvat sitä merkityksellisemmiksi, mitä enemmän asiakas 

tarvitsee apua. Henkilökemioiden tulkitsen kertovan henkilökohtaisista tuntemuksista, joita ihmisillä 

herää vuorovaikutustilanteissa toisista ihmisistä sekä vuorovaikutuksen toimivuudesta. Huhtasaari 

toteaa vielä, että ainoastaan asiakas tietää toimiiko vuorovaikutus. Mielenkiintoista otteessa on se, 

kuinka asiakkaan runsas avuntarve määrittää myös hänen asiantuntijuuttaan, joka määrittyy taas 
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vuorovaikutukseen liittyväksi ulkopuolelta määrittelemättömäksi aistimiseksi. Markku Virkamäki 

myös arvottaa seuraavassa aineisto-otteessa palveluja käyttävän ihmisen kokemuksia palvelujen 

laatuun liittyen. Hän puhuu aikaisemmin Pekka Timosen puheenvuorossaan mainitsemista 

laatukriteereistä, jotka palvelunjärjestäjä määrittää kilpailutusta toteuttaessaan. 

”Mä en tietosesti halunnu tähän laatukysymykseen aiemmin puuttua mutta näillä 

kilpailutuksessa olevilla laatutekijöillä ei ole juuri mitään yhteyttä siihen 

jokapäiväiseen elämänlaatuun jota sillä palvelulla, joka vaikuttaa siihen ihmisen 

kokemukseen.” (Markku Virkamäki) 

Hän ilmaisee puheenvuorossaan, kuinka kilpailutusmenettelyssä määritetyillä laatukriteereillä ei ole 

yhteyttä palvelun käyttäjän elämän laatuun ja arkisiin kokemuksiin. Puhuja nostaa näin palvelujen 

käyttäjät asiantuntijoiksi palvelujen ja oman elämänsä kontekstissa. Puhe kytkeytyy vammaisuuden 

poliittiseen malliin, jossa henkilökohtaiset kokemukset nousevat keskiöön. Vammaisuuden 

medikaalisen mallin mukaisessa vammaiskäsityksessä sen kriitikoiden mukaan vammaiset 

määrittyvät hoivattaviksi ja avustettaviksi objekteiksi, jotka ovat asiantuntijuuden kohteita, eivät 

asiantuntijoita itse. Kyseisessä selitysmallissa korostuu siis kohteistava auttaminen, joka määritellään 

ulkopuolelta käsin ammattilaisten toimesta. Otteissa arvotetaan paljon apua tarvitsevan ihmisen omaa 

ei-professionaalista ulkopuolelta käsin määrittelemätöntä, näkymätöntä tietämystä, mikä kertoo 

hiljaisen tiedon perään kuuluttamisesta. Aineisto-otteessa puhuja arvottaa asiakkaan henkilökohtaista 

tietoa omista tarpeistaan ja palveluistaan sekä käytännön järkeilyn käyttämistä palvelujen 

järjestämisessä. Tulkitsen tällaisen ulkopuolelta määrittelemättömän formalisoimattoman 

henkilökohtaisen ja käytännön tiedon peräänkuuluttamisen hiljaisen tiedon merkityksellisenä 

palvelun järjestämiseen liittyvissä asiakaslähtöisissä ratkaisuissa (Raunio 2009, 151–153). 

 

Olen koonnut keskusteluosion päädiskurssin ja sen aladiskurssit seuraavaan taulukkoon: 

TAULUKKO 5: Keskusteluosion päädiskurssi ja aladiskurssit 

Päädiskurssi Ratkaisudiskurssi 

1. aladiskurssi Jaetun huolen ja vastuun diskurssi 

2.aladiskurssi Epävarmuusdiskurssi 

3. aladiskurssi Asiantuntijuusdiskurssi 

 

Kuulemistilaisuuden keskusteluosiosta jäsensin päädiskurssiksi ratkaisudiskurssin, josta erottui neljä 

aladiskurssia. Ratkaisudiskurssissa asiantuntijapuheenvuoroissa esitetyt palvelujen järjestämiseen ja 
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asiakkaiden oikeuksiin liittyvät ongelmat ja epäkohdat rakentuivat tosiksi. Ongelmat validoitiin ja ne 

näyttäytyivät puheessa ratkaistavina. Ratkaisun löytämistä peräänkuulutettiin puheessa ja erityisesti 

korostui lainsäädännöllisten ratkaisujen löytäminen. Ratkaisudiskurssin ensimmäiseksi 

aladiskurssiksi jäsensin jaetun huolen ja vastuun diskurssin, jossa korostui jaettu 

ihmisoikeusideologia, jossa korostui jaettu huoli epäkohdista ja pyrkimys parempaan ja 

inhimillisempään palvelujen järjestämiseen. Ratkaisujen löytämisessä korostui niiden yhdessä 

löytäminen. 

 

Epävarmuusdiskurssi on toinen aladiskurssi. Epävarmuusdiskurssissa ratkaisut ja ratkaisukeinot 

rakentuivat epävarmoiksi. Epävarmuus rakentui puhujan rakentamana epävarmuutena omasta 

asiantuntijuudesta oikean ratkaisukeinon löytämiseen. Toisinaan epävarmuutta ilmaistiin myös 

tulevaisuuden palvelurakenteita koskevista uudistuksista ja niiden tuomista muutoksista, jotka taas 

rakentuivat epätietoisuutta ja hämmennystä herättäviksi ratkaisun etsimiseen liittyen. 

Asiantuntijuusdiskurssissa osaamiseen ja tietoon liittyvät kysymykset rakentuivat merkityksellisiksi. 

Lain oikeaoppinen soveltaminen käytännössä ja kentällä toimivien ammattilaisten asiantuntijuus 

rakentuivat merkityksellisiksi, mutta myös asiakkaiden asiantuntemus sai merkityksiä onnistuneessa 

palvelujen järjestämisessä. Esimerkiksi asiakkaiden arkisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyvät 

kokemukset ja aistimukset apua antavasta työntekijästä rakentuivat asiantuntijuudeksi, jonka 

perusteella palveluita pitäisi järjestää. Asiantuntijuusdiskurssissa erottui käytännön tietoa, asiakkaan 

kokemusta ja hiljaista tietoa arvottava puhetapa.  
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7 Yhteenveto ja pohdinta 
 

Tässä luvussa kokoan yhteen kuulemistilaisuuden puheenvuoro-osuuden ja keskusteluosuuden 

diskurssit. Pohdin luvussa myös lyhyesti näiden eri osuuksien erilaisia vuorovaikutuksellisia 

ominaisuuksia, jotka ovat vaikuttaneet myös jäsentämiini diskursseihin. 

 

Diskurssien yhteenveto 

Asiantuntijapuheenvuoroista jäsentämässäni ensimmäisessä päädiskurssissa, epäonnistuneen 

hyvinvointivaltion diskurssissa, palvelujärjestelmä ja valtio näyttäytyvät epäonnistuneina 

vammaisten ihmisten oikeuksien turvaajina. Diskurssissa julkinen valta ei toimi sille asetettujen 

velvoitteiden mukaan. Lainsäädäntövaltaa käyttävä eduskunta, hankintalaki ja kyseisen lain 

soveltaminen vammaisten henkilöiden apua koskeviin palveluihin määrittyvät vastuullisiksi 

ihmisoikeusloukkauksista. Kilpailutuksesta koituvat negatiiviset seuraukset palveluissa ja tätä kautta 

myös vammaisten henkilöiden jokapäiväisessä elämässä ovat laajasti ilmeneviä. 

Ihmisoikeusloukkaukset rakentuvat lainsäädännön soveltamisesta johtuvana ilmiönä. YK:n 

yleissopimus ja Yhdistyneet Kansakunnat rakentuvat auktoriteeteiksi, joiden asettamia vammaisten 

ihmisten oikeuksiin liittyviä vaatimuksia hyvinvointivaltio ei ole täyttänyt. YK:n yleissopimuksen 

sisältöä käytetään kielellisenä keinona osoittamaan epäkohtia palvelujärjestelmässä ja rakentamaan 

kilpailuttamista ja siitä koituvia seurauksia ihmisoikeusloukkauksina. Vammaiset ihmiset ja heidän 

omaisensa asettuvat omaa elämäänsä koskevassa asiassa ja palvelujen järjestämiseen liittyvissä 

käytännöissä ulkopuolisiksi ja väliinputoajiksi. Omaiset joutuvat ottamaan pakon edessä vastuuta ja 

puolustamaan vammaisten henkilöiden oikeuksia. Vammaiset ihmiset rakentuvat lunastamattomien 

oikeuksien omistajiksi. Ihmisoikeusloukkaukset rakentuvat käytännön esimerkkien ja arkisten 

kokemusten kautta. Diskurssissa korostuu oikeuksien poljenta yleisenä käytäntönä järjestelmässä, 

mikä näyttäytyy vammaisten ihmisten arjessa. 

 

Toisessa puheenvuoro-osuuden päädiskurssissa palvelunjärjestäjän vastuu ja rooli lakia soveltavana 

tahona korostuu. Diskurssissa lainsäädännön luonne ja lainsäädännön periaatteet kietoutuvat 

käytäntöön palvelunjärjestäjän toiminnan kautta. Laki konstruoituu osittain myös ristiriitaisuuksien 

kautta. Laki velvoittaa tiukasti kuntaa järjestämään palvelut niin, että asiakkaiden perusoikeudet 

tulevat turvatuksi ja huomioimaan myös lakien väliset suhteet niin, että asiakkaan asemaa ja oikeuksia 

koskeva lainsäädäntö on ensisijainen palveluja järjestettäessä. Laki rakentuu diskurssissa myös hyvin 

väljäksi ja mahdollistavaksi viitekehykseksi asiakaslähtöisessä palvelujen järjestämisessä. 
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Palvelunjärjestäjän harkintavalta ja lainsäädännön soveltamiseen liittyvä osaaminen näyttäytyvät 

diskurssissa merkityksellisinä asiakkaiden oikeuksien turvaamisen kannalta. Lainsäädäntö antaa siis 

hyvät lähtökohdat ihmisoikeuslähtöisille käytännöille, mutta palvelunjärjestäjällä on oltava 

osaamiseen liittyvät edellytykset soveltaa lakia oikeaoppisesti. 

 

Kuulemistilaisuuden keskusteluosion päädiskurssiksi jäsensin ratkaisudiskurssin, josta erottui kolme 

aladiskurssia. Ratkaisudiskurssissa aikaisemmin puheenvuoroissa esitetyt palvelujen järjestämiseen 

ja asiakkaiden oikeuksiin liittyvät epäkohdat rakentuivat tosiksi. Ongelmat ja kokemukset validoitiin 

ja ne näyttäytyivät ratkaistavina. Ratkaisun löytäminen näyttäytyi välttämättömänä ja tärkeänä 

toiminnan tavoitteena. Ensimmäiseksi aladiskurssiksi jäsensin jaetun huolen ja vastuun diskurssin, 

jossa korostui jaettu ihmisoikeusideologia. Aladiskurssissa korostui jaettu huoli epäkohdista ja 

pyrkimys parempaan ja inhimillisempään palvelujen järjestämiseen. Ratkaisujen löytämisessä 

korostui niiden yhdessä löytäminen. Toisessa aladiskurssissa epävarmuusdiskurssissa ratkaisut ja 

ratkaisukeinot rakentuivat epävarmoiksi. Epävarmuus näyttäytyi epävarmuutena puhujan omasta 

asiantuntijuudesta oikean ratkaisukeinon löytämiseen. Epävarmuutta ilmaistiin myös tulevaisuuden 

palvelurakenteita koskevista uudistuksista ja niiden tuomista muutoksista. Tulevaisuuden 

palvelurakenteiden muutokset näyttäytyivät epätietoisuutta ja hämmennystä herättävinä ratkaisun 

löytymisen kannalta. Asiantuntijuusdiskurssissa soveltamiseen, osaamiseen ja tietoon liittyvät 

kysymykset näyttäytyivät merkityksellisinä. Asiantuntemus henkilöityi diskurssissa. Lain 

oikeaoppinen soveltaminen käytännössä ja kentällä toimivien ammattilaisten asiantuntijuus 

rakentuivat merkityksellisiksi, mutta myös asiakkaiden asiantuntemus sai merkityksiä onnistuneessa 

palvelujen järjestämisessä. Asiantuntijuusdiskurssiin kietoutui käytännön tietoa, asiakkaan 

kokemusta ja hiljaista tietoa arvottava puhetapa.  
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Olen koonnut alla oleviin taulukkoihin vielä koko aineistosta jäsentämäni diskurssit. 

TAULUKKO 6: Asiantuntijoiden puheenvuorojen diskurssit ja niiden ominaisuudet 

Epäonnistunut hyvinvointivaltio Palvelunjärjestäjän vastuu 

Lainsäätäjän vastuullisuus: YK:n auktoriteetti 

ihmisoikeuksien määrittäjänä, jonka asettamia 

velvoitteita valtio ja järjestelmä eivät ole 

täyttäneet. 

Laki on velvoittava: palvelunjärjestäjän 

velvollisuus huomioida lakien väliset suhteet 

ihmisoikeuslähtöisessä palvelujen 

järjestämisessä 

Oikeuksien poljenta lainsäädännön 

soveltamisen seurauksena. Lakien välinen 

vuoropuhelu: kilpailutuksen käytännöt 

syrjäyttävät asiakkaan oikeudet. 

Laki on mahdollistava: laki väljänä 

viitekehyksenä, jonka puitteissa 

palvelunjärjestäjällä on mahdollisuus toimia 

ihmisoikeuslähtöisesti. 

Vammaiset ihmiset lunastamattomien 

oikeuksien haltijoina. Omaisten pakotettu 

vastuunotto oikeuksien puolustajina. 

Laki asiakkaan valinnanvapauden 

mahdollistajana. Omaisten vastuunotto 

mahdollistaa asiakkaan valinnanvapauden.  

 

 

TAULUKKO 7: Keskusteluosuuden päädiskurssi ja sen aladiskurssit 

Päädiskurssi: Ratkaisudiskurssi 

Jaetun huolen ja vastuun diskurssi 

Epävarmuusdiskurssi 

Asiantuntijuusdiskurssi 

 

Diskurssit ovat muodostuneet osittain tilaisuuden kahden eri osioiden puhetekojen erilaisen luonteen 

vuoksi tietynlaisiksi. Epäonnistunut hyvinvointivaltio diskurssissa ihmisoikeuspuhe keskittyy 

ihmisoikeusloukkauksiin lainsäädännön soveltamisen seurauksena, ja tämä diskurssi näyttäytyy 

pääosin kansalaisaloitteen kannattajien puheenvuoroissa, jotka pyrkivät vaikuttamaan järjestelmän 

rakenteisiin ja ennen kaikkea lainsäädäntöön, jonka soveltaminen näyttäytyy olevan pääasiassa 

vastuussa kohtuuttomista tilanteista. Asiantuntijapuheenvuoroista jäsentämäni toinen päädiskurssi, 

palvelunjärjestäjän vastuun diskurssi, taas näyttäytyy valtaosin puheenvuoroissa, joissa 

kansalaisaloitteen sisältöä, eli vammaispalvelujen rajaamista pois hankintalainsäätelystä ei pidetä 

mahdollisena ratkaisuna ongelmiin, vaan epäkohdat näyttäytyvät olevan enemmänkin lakia 

soveltavan tahon eli palvelunjärjestäjän toiminnan seurausta. Diskurssit tavallaan palvelevat 

tietynlaista argumentatiivista positiota, eli niiden kielellä rakennetaan tietynlaista kuvaa vammaisten 
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oikeuksiin liittyvien ongelmien taustalla vaikuttavista tekijöistä.  Tämä pätee mielestäni erityisesti 

kansalaisaloitteen kannattajien puheenvuoroihin, koska kansalaisaloitteilla nimenomaan yleisesti 

tavoitellaan lainsäädännöllistä muutosta.  Tavoitteena on vaikuttaa kuulijoihin, joihin kuuluvat 

paikalla olevien kansanedustajien lisäksi myös kaikki muut, jotka katsovat julkisen videotallenteen 

netistä. 

 

Keskusteluosiosta jäsentämäni ratkaisudiskurssi näyttäytyy myös näin jälkikäteen pohdittuna 

jäsentyneen osittain kuulemistilaisuuden piirteiden ja rakenteen vuoksi tietynlaiseksi: aikaisemmin 

kuultuja puheenvuoroissa esitettyjä näkökulmia käsitellään keskustellen ja esittäen puheenvuoroja 

koskevia kysymyksiä, ja keskeiseksi kysymykseksi keskusteluosiossa nousee, miten kuultujen 

puheenvuorojen perusteella tullaan toimimaan. Tässä mielessä ratkaisudiskurssi, jossa tilaisuudessa 

kuullut epäkohdat tunnistetaan ja ratkaisun löytäminen muodostuu tärkeäksi yhteiseksi tavoitteeksi, 

voidaan ensinäkemältä tulkita itsestään selväksi, mutta samalla voi pohtia vaihtoehtoisia diskursseja. 

Epäkohdat olisi voitu sivuuttaa esimerkiksi sen perusteella, että hankintalakia on ryhdytty 

soveltamaan sosiaalipalveluihin vasta viime vuosina. Epäkohtien tunnustaminen on itsessään myös 

ihmisoikeuksien tunnustamista ja vammaisten henkilöiden oikeuksien tunnustamista, eikä ratkaisun 

löytämisen tärkeyden painottamista voi pitää itsestään selvyytenä. Mielenkiintoista 

ratkaisudiskurssissa on myös, että siitä huolimatta, että lainsäädäntö keskeisessä asemassa 

asiantuntijoiden puheenvuoroissa, keskusteluosuudesta en voinut jäsentää vahvaa lainsäädäntöön 

liittyvää diskurssia. Ratkaisut jäävät enemmänkin epävarmoiksi ja ne kietoutuvat asiantuntijuuteen, 

tietoon ja palvelunjärjestäjän rooliin käytännön toimijana. 

 

Johtopäätökset 

 

Tutkielmani tavoitteena oli paikantaa vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen 

kilpailuttamisen lopettamista kannattavan kansalaisaloitteen talousvaliokunnan 

kuulemistilaisuudessa ilmeneviä ihmisoikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuisiin liittyviä diskursseja 

ja analysoida, kuinka nämä diskurssit rakentuvat puheteoissa. 

 

Tutkielmani tulokset näyttävät, että ihmisoikeudet ja niihin liittyvät vastuut ovat yhteydessä 

ruohonjuuritason käytäntöihin ja saavat merkityksiä vammaisten henkilöiden jokapäiväisessä 

elämässä.  Ihmisoikeudet eivät näyttäydy siis ainoastaan universaaleina periaatteina, vaan ne 

kytkeytyvät konkreettisiin tilanteisiin ja ruohonjuuritason kohtaamisiin. Ihmisoikeuksien universaali 



88 
 

luonne ja niihin liittyvät periaatteet realisoituvat YK:n yleissopimuksen ja lainsäädännön sisällössä, 

ja niihin viitataan toistuvasti tilaisuuden puheenvuoroissa. Ihmisoikeudet saavat merkityksiä 

asiakkaiden ja omaisten kokemuksissa, joita kansalaisaloitteen edustajat tuottavat 

puheenvuoroissaan. Ne realisoituvat esimerkiksi tarinoissa arjen kohtaamisista asiakkaan ja häntä 

avustavien työntekijöiden välillä. (vrt. Stamm 2017, 17.) 

 

Tilaisuus ja diskurssit kietoutuvat näin ollen myös emansipatoriseen konstruoitujen ihmisoikeuksien 

traditioon, joka näkyy ennen kaikkea epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssissa, jossa 

vammaisten ihmisten oma näkökulma palveluista ja heidän arkiset kokemuksensa ja käytännön 

esimerkit ovat keskeisessä asemassa ihmisoikeuksien rakentamisessa. Myös ratkaisudiskurssin 

asiantuntijuussaladiskurssissa näkyvä painotus asiakkaiden hiljaisesta tiedosta ja asiantuntemuksesta 

heidän elämäänsä koskevissa asioissa liittyy konstruoituihin oikeuksiin, sillä vammaiset ihmiset 

asetetaan diskurssissa aktiiviseen asemaan omien oikeuksiensa määrittelijöinä.  (vrt. Ife 2012, 14–

15.) Puheen tuottaminen kokemuksista arjessa tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista konstruoi 

omalla tavallaan oikeuksia ja tuo esiin ihmisoikeuspuheelle tyypillisellä tavalla olemassa olevia 

epäkohtia ja suuntaavat katseen siihen, kuinka asioiden kuuluisi olla. Ihmisoikeuksien 

loukkaamisesta puhuminen patistaa samalla oikeuksista vastuussa olevia toimijoita kohti parempia 

ratkaisuja. (vrt. Aaltola 2010, 63.) Ihmisoikeusideologian universaali luonne ja ihmisoikeuksien 

erityisyys kokemuksellisena ilmiönä kohtaavat siis tilaisuuden puheteoissa. Tilaisuudessa voidaan 

nähdä postmodernille ihmisoikeusajattelulle ominainen painotus erilaisuuden arvostamisessa, joka 

näyttäytyy muun muassa vammaisten ihmisten yksilöllisyyden ja yksilöllisten päätösten 

arvostamisena (vrt. Ife 2012, 7). 

 

Tilaisuuden puhetavat kietoutuvat ihmisoikeuksien länsimaiseen käsitykseen säädännöllisistä 

oikeuksista. Lainsäädäntö näyttäytyy oikeuksien turvaajana, mutta myös alistavien käytäntöjen 

taustalla olevana syynä. (vrt. Ife 2012, 14–15; Katsui 2005, 16.) Lainsäädäntö saa merkityksensä 

vasta toiminnan ja palvelujärjestelmän eri käytäntöjen tasolla. Näihin tasoihin kuuluvat lain 

säätäminen, palvelunjärjestäjän hankintaprosessit, asiakasprosessien mekanismit sekä asiakkaan 

arkinen palvelukokemus. Palvelunjärjestäjän vastuun diskurssissa lakiin liittyvät käytännöt ja 

periaatteet ovat erityisessä keskiössä palveluista vastuussa olevan tahon toiminnan näkökulmasta ja 

epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssissa lainsäädäntöön liittyvät käytännöt näyttäytyvät 

johtavan vammaisten ihmisten oikeuksien polkemiseen. Näen diskurssien välillä selkeän yhteyden: 

ensimmäinen kytkeytyy käytäntöjen taustalla oleviin periaatteisiin ja toinen taas käytäntöjen 

seurauksiin asiakkaiden ja heidän läheistensä elämässä. Palvelunjärjestäjän vastuun diskurssi 
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keskittyy lainsäädännön ihmisoikeuslähtöisyyteen: laki näyttäytyy oikeuksien turvaamisen kannalta 

palvelunjärjestäjää velvoittavana ja samalla se myös mahdollistaa hankinta- ja asiakasprosessien 

toteuttamisen asiakaslähtöisellä tavalla. Tästä huolimatta palvelujen piirissä olevien henkilöiden 

kokemukset palveluista ovat toisenlaiset, kuten epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssi 

havainnollistaa. Toisin sanoen periaatteiden ja seurausten välillä on perustavanlaatuinen ristiriita, 

jolloin katse keskittyy käytäntöön eli palveluprosesseihin, joissa sosiaalityöntekijöillä on keskeinen 

rooli. 

 

KUVIO 1: Toiminnan periaatteiden ja seurausten välinen ristiriita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskurssit ja niiden esiin nostama ristiriita lain periaatteiden ja käytännön välillä havainnollistaa Ifen 

ja Fisken (2006, 300) esittämää säädännöllisten oikeuksien sukupolven kompastuskiveä. 

Lainsäädännön korostaminen ihmisoikeuksien turvaajana voi olla harhaanjohtavaa, sillä lainsäädäntö 

on tulkinnanvaraista ja löyhää, jolloin lakia soveltavalla toimijalla on oikeuksien toteutumisen 

kannalta tärkeä rooli. (mt. 300.) Edellä olevassa kuviossa havainnollistettu ristiriita kutsuu tutkimaan 

lainsäädännön tulkintaa ja sosiaalityöntekijän roolia ja vastuuta lain tulkitsijana ja soveltajana. 

Lainsäädännön merkitys palautuu aina sen soveltamiseen. Sosiaalityöntekijät ovat käytännön 

toimijoita, jotka työskentelevät lainsäädännön ja asiakkaan välissä, asiakastyön ja lainsäädäntöön 

perustuvan päätöksenteon kosketuspinnoilla.  He ovat palvelujärjestelmää edustavia työntekijöitä, 

jotka kohtaavat asiakkaita ja heidän omaisiaan ja ovat vastuussa vammaisten henkilöiden palveluita 

koskevasta päätöksenteosta.  Asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden väliset kohtaamiset ja niissä 

rakentuvat todellisuudet saavat merkityksiä niiden seurauksissa: palvelujen toteutuksessa, 

asiakkaiden tarpeiden täyttymisessä ja näin ollen myös oikeuksien toteutumisessa. Asiakastapaamiset 

ja sosiaalityöntekijän tekemät päätökset ja niiden vaikutukset palautuvat siis aina asiakkaaseen. 

 

Asiakkaiden kokemukset: oikeuksien poljenta 
 

Lainsäädäntöön kirjatut periaatteet: ihmisoikeuslähtöisyys 

 

Käytäntö 
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Tulokset kutsuvat näin ollen pohtimaan sosiaalityössä toisin tekemisen mahdollisuuksia, mutta myös 

haasteita, joita sosiaalityöntekijät ihmisoikeusammattilaisina kohtaavat tänä päivänä ja tulevat myös 

tulevaisuudessa kohtaamaan. Mikäli palvelunjärjestäjän vastuun diskurssiin on uskominen, 

hankintalain soveltaminen ja kansalaisaloitteen edustajien siihen yhdistämät ongelmat eivät näyttäisi 

liittyvän suoranaisesti itse lainsäädäntöön tai kilpailuttamiseen. Tämä näkyy diskurssissa lain 

mahdollistavuutta, velvoittavuutta ja lakien välistä hierarkiaa korostavissa puhetavoissa. 

Lainsäädäntö on löyhä ja paljon mahdollistava viitekehys palvelujen järjestämiselle, mutta se myös 

velvoittaa ihmisoikeuslähtöiseen työskentelyyn. Lainsäädännön hierarkiassa asiakkaan asemaa ja 

oikeuksia koskeva lainsäädäntö määrittyy aina ensisijaiseksi hankintalakiin verrattuna palvelujen 

järjestämisessä. Toisaalta palvelunjärjestäjän vastuun diskurssin eri puhetapojen voidaan tulkita 

lainsäätäjän vastuun pois puhumisena: voimassa oleva lainsäädäntö asettaa asiakkaan oikeudet 

ensisijaisiksi ja antaa jo riittävät puitteet ihmisoikeuslähtöiselle palvelujen järjestämiselle myös 

hankintalain puitteissa, jos palvelujen järjestämisestä vastuulliset toimijat vain soveltaisivat lakia 

oikein. Edellä pohtimani havainnot herättävät reflektoimaan palvelujen järjestämiseen liittyviä 

ongelmia, ja erityisesti palvelujärjestelmään ja sen toimintakulttuureihin liittyviä rakenteellisia 

tekijöitä, jotka luovat rajoja asiakkaan oikeuksista liikkeelle lähtevälle työskentelylle.  Paljonko 

rivisosiaalityöntekijällä on vaikutusmahdollisuuksia kilpailutuksiin ja yksityisten palveluntuottajien 

palvelun laatuun? Sosiaalityöntekijät näyttäytyvät tutkielmani valossa olevan niin sanotusti puun ja 

kuoren välissä, mutta tilaa olisi rakenteelliselle sosiaalityölle, jossa järjestelmän rakenteisiin pyritään 

vaikuttamaan välittämällä päättäjille tietoa palveluihin liittyvistä ongelmista. 

 

Vammaisten palveluissa esiin nousevien ongelmien ja ilmiöiden taustalla vaikuttavat 

sosiaalipoliittiset kehityssuunnat ja ideologiat. Tutkimukseni tulokset palautuvat siis myös 

teoriataustassani esittämiini sosiaalipoliittisiin kehityssuuntiin. Diskursseissa pohjoismaisen 

hyvinvointivaltion ideaali ja uusliberalistinen yksilön ihanne ovat vuoropuhelussa keskenään. 

Tulkitsen tämän olevan vuoropuhelua julkisen ja yksityisen vastuun välillä. Ratkaisudiskurssin jaetun 

huolen ja vastuun aladiskurssi ja epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssi kietoutuvat jaettuun 

vastuuseen ja yhteiskunnalliseen solidaarisuuteen perustuvan ja kansalaisistaan huolta pitävän 

hyvinvointivaltion ihanteeseen (vrt. Julkunen 2006 190–192). Palvelunjärjestäjän vastuun 

diskurssissa korostunut asiakkaan valinnanvapauden peräänkuuluttaminen konstruoi yksilöihannetta, 

jonka tulkitsen kietoutuvan uusliberalistiseen ideologiaan. Asiakkaiden odotetaan olevan rationaalisia 

valintoja tekeviä kuluttajia, jotka kantavat vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja edustaan valitsemalla 

itse palveluntuottajan lukuisten palveluntuottajien joukosta. Vaihtoehtoisesti omainen kantaa vastuun 

palveluihin liittyvistä valinnoista, jos asiakas ei itse tähän kykene (vrt. Kalliomaa-Puha 2017, 234.) 
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Yksilöllisten valintojen korostaminen oikeutena voidaan tulkita myös vammaisten ihmisten 

yksilöllisyyden, toimijuuden ja osallisuuden arvostamisena. Julkisen vallan vastuulla on mahdollistaa 

näiden yksilöllisten valintojen tekeminen, mihin liittyy myös omaisten vastuunoton 

mahdollistaminen lainsäädännön keinoin. Tämä näkökulma sopii yhteen myös uusliberalistiseen 

valtion ideaaliin, jossa julkisen vallan puuttuminen kansalaisten elämään nähdään holhoavana ja 

valtion ensisijainen tehtävä on mahdollistaa vapaiden markkinoiden toiminta ja kansalaisten vapaa 

toiminta kuluttajina. Kyseinen näkökulma ei ole kuitenkaan täysin ongelmaton, sillä se sisältää 

oletuksen asiakkaan riittävistä voimavaroista tai häntä avustavasta lähipiiristä (Kalliomaa-Puha 2017, 

227-228). Kuinka käy asiakkaille, joilla ei näitä olekaan? Kysymys asiakkaiden voimavaroista ja 

erityisesti rajoittuneesta kyvystä tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä saattaa asiakkaan 

valinnan ja ratkaisuvallan peräänkuuluttamisen mielenkiintoiseen valoon. Käsitykset 

vammaisuudesta kietoutuvat siis myös näihin kysymyksiin, koska ne kytkeytyvät vammaisten 

ihmisten toimijuuteen. 

 

Ihmisoikeuksista puhuminen keskittää katseen ihmisyyteen, johon ihmisoikeuksilla viitataan. 

Luonnollisten oikeuksien traditio näkyy puheenvuoroissa, joissa korostuu oikeuksien universaalius. 

Traditiossa oikeudet ovat sisäsyntyisiä ja kuuluvat meille kaikille, koska ne kietoutuvat 

ihmisyyteemme. (Ife 2012 14-15.) Oikeuksien yleismaailmallisuuteen liittyy, myös tilaisuudessa, 

oikeuksien erityisyys ja yksilöllisten erojen korostuminen. Tilaisuuden puhetavat kietoutuvat 

vammaisuuden sosiaalisen mallin jatkumoon, vammaisuuden poliittiseen malliin, joka kietoutuu 

ihmisoikeuksiin. Erityisesti epäonnistuneen hyvinvointivaltion diskurssi, jossa vammaiset ihmiset 

määrittyvät lunastamattomien oikeuksien haltijoiksi kytkeytyy poliittiseen selitysmalliin, jossa 

vammaisuus määrittyy juuri oikeuksien puuttumiseksi. Mallissa yhteiskunnallisten rakenteiden 

nähdään olevan syynä henkilökohtaisesti ja kollektiivisesti koettuihin ongelmiin ja 

ihmisoikeusloukkauksiin. Ongelmiin haetaan ratkaisua taistelemalla kollektiivisesti rakenteiden 

muuttamiseksi. Kansalaisaloitteen yhteydessä vammaisjärjestöt toimivat kansalaisia ja vammaisten 

ihmisten yhteisöä kokoavina toimijoina. Selitysmallissa yhteisö valtautuu kollektiivisen toiminnan 

kautta. Poliittisessa mallissa asianosaiset, eli vammaiset henkilöt, ovat itse toimijoita, jotka taistelevat 

oikeuksiensa puolesta käyttämällä omaa yksilöllistä ja kollektiivista ääntään muuttaakseen oikeuksia 

heikentäviä rakenteita, kuten lainsäädäntöä. (Katsui 2005, 15–16.) Järjestöt ja niiden edustajat 

näyttäytyvät tilaisuudessa vammaisten ihmisten kokemusten sanoittajina ja puolesta puhujina. 
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Vammaisuuteen liittyvät muuttuneet yhteiskunnalliset asenteet ovat läsnä tilaisuuden 

puheenvuoroissa, kuten myös palveluihin liittyvissä muutoksissa. Kansalaisaloite kytkeytyy 

muuttuneisiin käsityksiin vammaisuudesta. Se tukeutuu YK:n yleissopimukseen vammaisten 

ihmisten oikeuksista, jossa korostuu vammaisten ihmisten kunnioittaminen yksilöllisinä subjekteina, 

joilla on oikeus yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja päätöksentekoon. Vammaisuudesta ja 

vammaisista ihmisistä tuotettu puhe olisi voinut olla hyvin erilaista erilaisena ajankohtana 

samantyyppisessä poliittisessa tilassa. Puhetavat olisivat voineet kytkeytyä esimerkiksi 

vammaisuuden medikaaliseen eli yksilölliseen selitysmalliin. Kyseinen malli vammaisuuteen on ollut 

läsnä vammaisia ihmisiä määrittävissä yhteiskunnallisissa asenteissa sekä yhteiskunnan 

instituutioiden ja palvelujärjestelmän toimintalinjauksissa. Selitysmallin lääketieteellinen haittoihin 

ja kuntoutukseen keskittyvä määrittely on nähty vammaisia henkilöitä kohteistavana ja alistavana. 

(vrt. Oliver 1990; Vehmas 2005, 111.) 

 

Vammaisuuden yksilöllinen selitysmalli ei ole tosin menneisyyttä, sillä se on yhä läsnä 

palvelujärjestelmässä ja myös yhteiskunnallisissa keskusteluissa ja vammaisuutta koskevissa 

asenteissa. Lääkäreiden asiantuntemuksella ja diagnooseilla on tärkeä asema sopivan kuntoutuksen 

saamisen ja palvelujen piiriin pääsemisen kannalta, mikä puolestaan vaikuttaa merkittävästi 

vammaisten ihmisten elämänlaatuun (Beaudry 2016; Katsui 2005, 19–20; Wiman 1996). Hoivan 

näkökulma on läsnä tilaisuuden puheenvuoroissa, ja asiakkaan toimintakyky ja toimintakyvyn 

rajoitteet nousevat tärkeiksi kysymyksiksi palvelujen sisällön ja palvelujärjestelmässä toimimisen 

kannalta. Toimintakyvyn rajoitteet, ja hoivan ja avun tarve eivät kuitenkaan tee tilaisuuden 

puheteoissa vammaisista henkilöistä hoivaobjekteja, vaan se nimenomaan tekee heistä omien 

tarpeidensa ja oikeuksiensa ensisijaisia asiantuntijoita, kuten ratkaisudiskurssin 

asiantuntijuusaladiskurssi osoittaa.  Vammaisten ihmisten kokemustieto heidän päivittäisen 

selviytymisensä kannalta välttämättömistä palveluista muodostuu tärkeäksi pohjaksi palvelujen 

järjestämiselle. Tällainen hiljainen tieto tekee heistä omien oikeuksiensa määrittäjiä, mikä palautuu 

taas konstruoitujen oikeuksien traditioon. (vrt. Ife 2012, 14-15.) 

  

Koko tutkimusprosessin aikana olen ajatellut toistuvasti erilaisia tapoja tehdä tutkielmaa 

teoreettisesta viitekehyksestä lähtien aina aineiston ja analyysimenetelmän valintaan asti. Tällainen 

toisin tekemisen pohtiminen on nähdäkseni kuitenkin tärkeä osa tutkimuksen tekemistä. Omat 

haasteensa toi hyvin aineistolähtöinen lähestymistapani tutkielman tekemiseen, sillä aineiston valinta 

oli tavallaan ensimmäinen tarkempi valinta tutkielmaani liittyen. Olin aikaisemmin päättänyt vain 

tutkimuksen yleisestä suuntauksesta osallisuuteen ja vammaispalveluihin liittyen. Ajattelin 
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haasteellisimmissa vaiheissa, että itse kerätty aineisto olisi helpottanut muita valintoja ja tehnyt 

kaikesta helpompaa. Haastattelemalla kerätty aineisto olisi antanut minulle ehkä enemmän valtaa 

aineiston sisältöön ja tutkimusnäkökulmaan valintaan liittyen. Toisaalta tiedostan, että 

aineistolähtöinen lähestymistapa oli hyvin mielenkiintoinen ja valmiin aineiston valitsemalla vältin 

yhden ehkä turhauttavimmista tutkimusprosessin vaiheista, jos opiskelijatovereitani on uskominen.   

 

Oikeiden näkökulmien ja kirjallisuuden löytäminen oli aineistosta liikkeelle lähtevässä 

tutkielmassani tavallaan etsivätyötä. Tähän sain rutkasti apua ohjaajaltani ja kohtalotovereiltani, jotka 

auttoivat tutkielman tekemiseen liittyvässä rajaamisessa ja valinnoissa, mikä kuuluu tutkielman 

tekemiseen. Luulen, että omalla kohdallani tällainen vatvominen on ollut ehkä korostunutta. 

Erityisesti analyysin ja tulosten kirjoitusvaiheessa diskurssien lukkoon lyöminen oli haastavaa, koska 

laadullisissa menetelmissä aineistoa voi lähestyä monista eri näkökulmista sekä jäsentää ja eritellä 

loputtomiin. Pohdin myös analyysia tehdessäni, että retorinen diskurssianalyysi olisi voinut sopia 

hyvin aineistoon, sillä tällaisiin poliittisia puheenvuoroja käsitteleviin tutkimuksiin törmäsin useaan 

otteeseen etsiessäni kirjallisuutta tutkielmaani varten. Olen kuitenkin nyt kaiken kaikkiaan 

tyytyväinen myös analyysitavan valintaan, sillä diskurssianalyysi teki mielestäni analyysista jotenkin 

avoimempaa. Aineistoa olisi voinut lähestyä lukemattomista eri näkökulmista eri analyysimenetelmin 

ja luultavasti joku muu olisi voinut saada jäsennettyä hyvin erilaiset diskurssit. 

 

Tutkimusta olisi hyvin helppo laajentaa. Kansalaisaloitteesta ja sen käsittelystä löytyy paljon 

lisäaineistoa, muun muassa eduskunnan lähetekeskustelu, jossa kansalaisaloite päätettiin lähettää 

talousvaliokuntaan. Lisäksi talousvaliokunta pyysi erilaisilta asiantuntijatahoilta lausuntoja 

kuulemistilaisuuden jälkeen. Kansalaisaloitetta on käsitelty myös paljon mediassa, esimerkiksi 

erilaisissa lehtikirjoituksissa ja haastatteluissa. Aloitteeseen liittyvää videoaineistoa löytyy myös, ja 

tällainen aineisto olisi hyvin mielenkiintoista tutkimuksen kannalta. Erityisesti internetistä löytämäni 

kansalaisaloitteeseen liittyvät videot, joissa vammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan haastatellaan 

ja joissa näytetään heidän päivittäistä arkeaan, olisivat mielestäni kiinnostavaa ja erityistä aineistoa 

tutkimukseen.  Kiinnostukseni näihin aineistoihin kumpuaa kuulemistilaisuuden kahdesta lyhyestä 

ennalta taltioidusta puheenvuoroista, jotka antavat vammaispalvelujen asiakas ja vammaisen pojan 

äiti. Arkisista askareista taltioitu videomateriaali olisi visuaalisena aineistona hyvin monipuolista. 

Tutkimuksen lähtökohtana voisi olla ihmisoikeudet vammaisten ihmisten ja heidän omaistensa 

määrittelemänä. Näkemykseni on, että tällaisessa aineistossa korostuisi vielä enemmän konstruoidut 

ihmisoikeudet itse vammaisten ihmisten tai heidän läheistensä määritteleminä ja rakentamina, mikä 

olisi ihmisistä itsestään liikkeelle lähtevää ja voimaannuttavaa. Ife näkee tämän postmoderniin 
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maailmankuvaan sopivan määritelmän sosiaalityön kannalta hedelmällisimpänä kaikista kolmesta 

traditiosta. Tämä näkökulma ihmisoikeuksiin on emansipatorinen. Se asettaa erilaiset 

vähemmistöryhmät toimijoiksi omien oikeuksiensa määrittelijöinä. (Ife 2012, 14–15.) 

 

Tutkimusprosessini aikana kansalaisaloitetta on käsitelty eduskunnassa uudelleen ja sen sisältöön 

liittyen on annettu lausuntoja. Talousvaliokunta jatkoi kuulemistilaisuuden jälkeen kansalaisaloitteen 

käsittelyä. Se pyysi lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalta ja laati aloitteesta ja lakiehdotuksesta 

mietinnön, joka valmistui 13.2.2019 ja käsiteltiin eduskunnan täysistunnossa 27.2.2019. (TaVM 

35/2018 vp.) Eduskunta on myös antanut vastauksensa aloitteeseen ja yhtyi mietintöön: aloitteessa 

esitettyä hankintalakia koskevaa rajausehdotusta ei pidetty toteutuskelpoisena. Silti eduskunta 

tunnusti kilpailutukseen liittyvät kohtuuttomat seuraukset vammaisille ihmisille ja hyväksyi 

talousvaliokunnan lausumaehdotukset, jotka velvoittavat hallitusta toimimaan vammaisten 

henkilöiden osallisuuden edistämiseksi. (Eduskunnan täysistunnon pöytäkirjan asiakohta PTK 

166/2018 vp.) Tämän vuoksi Sosiaali- ja terveysministeriö perusti kansalaisaloitteen edustajista 

koostuvan asiantuntijatyöryhmän vammaisten ihmisten osallisuuden turvaamiseksi 

vammaispalveluissa. Työryhmän tavoitteena on lisätä vammaisten ihmisten osallisuutta itseään 

koskevassa päätöksenteossa ja palveluiden suunnittelussa muun muassa SOTE-uudistuksessa. (STM 

2019.) Eli toisin sanoen, vaikka itse kansalaisaloitetta ei sisällöllisesti hyväksytty, siihen liittyvä työ 

jatkuu sen taustalla olevilla toimijoilla. Lisäksi kansalaisaloitteen vireille panijoilla on yhä tavoitteena 

saada aikaan lainsäädännöllinen muutos kilpailuttamisen lopettamiseksi (Ei myytävänä! -sivusto). 

 

Kansalaisaloite ja sen tavoitteet ovat siis saaneet uusia muotoja ja ainakin omasta mielestäni se on 

jollain tavalla myös paisunut alkuperäisestä muodostaan suuremmaksi ja ajallisesti venynyt ehkä 

myös aloitteen tekijöiden mielestä ennalta odottamattomiin ulottuvuuksiin. Tähän on vaikuttanut 

varmaankin käsittelyn ajoittuminen. Se käsiteltiin eduskunnassa Sote-uudistuksen ja hallituksen 

vaihtumisen kynnyksellä, minkä vuoksi sen käsittelyä lykättiin myöhemmäksi (Helsingin Sanomat 

9.10.2018: Sote-kiire sai eduskunnan äänestyksessä etusijan – Työttömiä ja vammaisia koskevat asiat 

siirrettiin tuonnemmaksi). Ajan kanssa kansalaisaloite saa uusia historiallisia kytköksiä erilaisiin 

rakenteellisiin uudistuksiin ja niiden taustalla vaikuttaviin yhteiskunnallisiin ideologisiin 

tuulahduksiin. Lopulta kansalaisaloitetta varten järjestetty kuulemistilaisuus on vain lyhyt hetki, jossa 

erilaiset laajempiin ilmiöihin ja ajatuksiin kietoutuvat puhetavat asettuvat dialogiin. 
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