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VAMMAISTEN IHMISTEN SOSIAALISEN INTEGRAATION TOTEUTUMINEN 
 
1. Tausta 
       
Keskeisenä raporttia ohjaavana käsitteenä on vammaisten ihmisten sosiaalinen integ-
raatio. Sosiaalinen integraatio tarkoittaa tässä sitä, miten vammaisten asemat ovat 
jakautuneet koulutuksen, sosiaalisen ja taloudellisen elämän alueella. YK:n julistuksilla, 
kansainvälisillä sopimuksilla, yleisohjeilla ja lainsäädännöllä ovat sivistysvaltiot pyrki-
neet turvaamaan vammaisten ihmisten perusoikeuksia elämänlaadun ja valtaistumisen 
toteutumisen suhteen. Taloudellisten oikeuksien vastapainona puhutaan sosiaalisista 
oikeuksista, joilla tarkoitetaan yksilön positiivisia oikeuksia hyvinvointiin, perustoimeen-
tuloon ja julkiseen opetukseen. 

Koulutuksessa sosiaalinen integraatio tarkoittaa vammaisten ja muiden oppilaiden 
yhteisopetusta. Integraatio on tavoiteltava tila ja jatkuva prosessi tämän tavoitteen saa-
vuttamiseksi koulussa ja koko yhteiskunnassa. Todellisen integraation tavoittelu on 
nähty Pohjoismaissa oikeudenmukaisuudesta ja demokraattisesta ihmiskäsityksestä 
kasvuvoimansa saavana pyrkimyksenä. Ihmisoikeusnäkökulma painottaa yhteisön so-
siaalisten rakenteiden merkitystä vammaisten ihmisten ongelmien synnyssä. 
 
2. Tutkimus 
 
Tutkimuksessa on esitetty kaksi pääkysymystä: 
 
1. Miten hyvin vammaisten ihmisten oikeudet keskeisillä sosiaalisten oikeuksien alu-

eilla ovat toteutuneet?  
2. Millaisena vastaajat näkevät eri vammaisuuden ryhmien mahdollisuudet opiskella 

yhteisopetuksessa.  
 
Tätä on kysytty kansanedustajilta ja vertailuryhmältä. Esityksessä käsitellään kahden 
eri kauden (1995 - 1999 ja 1999 - 2003) kansanedustajien käsityksiä vammaisten 
asemasta ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta. Vertaamme kansanedustajien 
antamia arviointeja lisäksi toisen tutkimusjoukon (koulutoimenjohtajat, opettajat, 
opiskelijat) antamiin vastauksiin. Vertailuryhmän vastaukset (n=575) on kerätty 
työryhmän Happonen, Ihatsu ja Ruoho “Erityisopetuksen tila, muutos ja arvot” -
projektin yhteydessä vuonna 1995 (ks. esim. Ruoho ym. 1996). 

Kansanedustajilta aineiston on kerännyt erityispedagogiikan pro gradu -tutkielmaa 
varten kansanedustaja Säde Tahvanainen. Kauden 1995 - 1999 edustajista 175 vasta-
si kyselyyn ja kauden 1999 - 2003 edustajista puolestaan 141 henkeä. Molempien 
aineistojen keruu suoritettiin perinteistä kyselymenetelmää käyttäen. 
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3. Tulokset 
 
3.1.  Oikeuksien toteutuminen 
 
Kansanedustajille suunnatussa tutkimuksessa kysyttiin ensiksi, kuinka tyytyväisiä vas-
taajat ovat vammaisten asemaan yleensä suomalaisessa yhteiskunnassa? Oheisessa 
taulukossa on esitetty molempien kausien (1995-1999 ja 1999-2003) yhdistetyt vasta-
ukset:  
 
Taulukko 1. Kansanedustajien yleinen tyytyväisyys (%) vammaisten asemaan 
(n=316). 
________________________________________ 
Hyvin tyytyväisiä     1,3 
Tyytyväisiä   33,2 
En osaa     0,6 
Jonkin verran tyytymättömiä 62,0  
Täysin tyytymättömiä      2,8 
________________________________________ 
 
Tulos osoittaa, että kansanedustajien vammaisten asemaa koskevien käsitysten ja-
kauma on vino. Tilanteeseen tyytymättömien osuus on noin 2/3 osaa ja tyytyväisten 
osuus noin 1/3 kansanedustajista. Naiset olivat miehiä tyytymättömimpiä vammaisten 
asemaan (t-arvon merkitsevyys .007**). Puoluekanta erotteli vastauksia esimerkiksi 
siten, että kokoomuksen edustajat olivat muita tyytyväisempiä tilanteeseen. Kansan-
edustajien eduskuntakokemuksella ei sen sijaan ollut tilastollista yhteyttä vastaajien 
käsitykseen vammaisten asemasta tai oikeuksien toteutumisesta. 
 
Kuvio 1.  Vammaisten asema ja oikeuksien toteutuminen Suomessa kahden eri kauden 

(1995-99 ja 1999-2003) kansanedustajien (n=316) ja kansalaisten (n=575) 
arvioimana. 
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Kuviossa yksi on esitetty kahden eri kauden kansanedustajien (n=316) näkemykset 
vammaisten asemasta ja oikeuksien toteutumisesta. Kuviosta välittyy molempien kau-
sien kansanedustajien verraten samansuuntainen arviointi, joten lyhyellä aikavälillä ei 
näytä sattuneen merkittäviä tai käänteentekeviä tapahtumia, jotka olisivat muuttaneet 
keskimääräistä käsitystä oikeuksien toteutumisesta.   

Tuloksista käy ilmi, että molempien viime kausien kansanedustajien enemmistö oli 
jonkin verran tyytymätön vammaisten asemaan. Tyytyväisiä oli kuitenkin kolmasosa 
edustajista. Tyytymättömyys lisääntyy edelleen, kun arvioidaan tyytyväisyyttä oikeute-
na työhön. Mitatuista oikeuksista negatiivisimmin on toteutunut tämä oikeus. 

Ilmeisesti arvioitaessa globaalista vammaisten asemaa mittaavaa kysymystä mieli-
kuvaan on vaikuttanut myöskin käsitykset siitä, miten vammaiset ovat osallistuneet 
aktiiviseen työelämään. Näiden kahden osa-alueen (työ ja asema) eroavat eniten muun 
alueen arvioinneista.  

Seuraavaksi tyytymättömimpiä oltiin oikeudet toteutuneet/harrastukset -alueeseen. 
Sen sijaan oikeuteen kontrolloida omaa elämäänsä ja päätöksentekoa molempien kau-
sien kansanedustajat olivat tyytyväisempiä kuin esimerkiksi oikeudet toteutu-
neet/harrastukset alueeseen. Voitaisiinko ajatella, että oikeus kontrolloida omaa elä-
määnsä ja päätöksentekoa on eniten lainsäädäntötyötä lähellä oleva poliittinen normi ja 
oikeus/harrastukset on arvioitavissa kaukaisempana todellisuuspiirteenä?  

Molempien kausien kansanedustajat olivat mitatuista alueista tyytyväisimpiä vam-
maisten koulutuksen järjestämiseen. Tälläkin alueella kuitenkin noin puolet edustajista 
oli jonkin verran tyytymättömiä.  
 
Kuvio 2.  Vammaisten asema ja oikeuksien toteutuminen Suomessa kahden eri kauden 

(1995-99 ja 1999-2003) kansanedustajien (n=316) arvioimana puolueen mu-
kaan. 
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eella tapahtunut lainsäädäntötyö. Kaikkien lasten oikeus peruskoulutukseen on toteu-
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säädännön kautta on turvattu kaikille peruskoulun käyneille toisen asteen koulutus-
paikka. Vanhaa eduskuntaa työllisti myös peruskoululainsäädännön mittava uudistus-
työ.  

Voi kuitenkin kysyä, liittyykö positiiviseen arviointiin toive koulutuksen suuresta mer-
kityksestä tasa-arvoistajana, sillä onhan koulutuksen uskottu kohentavan huono-
osaisten ja vähävaraisten elämänmahdollisuuksia.  

Kahden eri kauden kansanedustajien näkemysten jakautumissa oli lievää eroavuutta 
siten, että tuore kansanedustajajoukko arvioi uutta eduskuntaa kriittisemmin oikeuksien 
toteutuneen asumisen ja koulutuksen suhteen. Tosin erojen tilastollinen merkitsevyys 
ei yllä edes 5 %:n tasolle. 

Sukupuoli erotteli vastauksia siten, että naiset arvioivat miehiä negatiivisemmin oi-
keuksien toteutuminen asemaa yleensä ja oikeutta työhön  arvioivissa muuttujissa.  

Kokoomuksen kansanedustajat näyttävät olevan keskimääräistä tyytyväisempiä ar-
vioinneissaan. Myös keskustapuoleen kansanedustajat ovat jonkin verran tyytyväisem-
piä tilanteeseen kuin SDP:n ja vasemmistoliiton kansanedustajat.  
 
3.2. Kansanedustajat ja vertailuryhmä                
 
Seuraavassa kuviossa on esitetty kansanedustajien ja vertailuryhmän keskeisimpiin 
osa-alueisiin (koulutus, työ, elämänkontrolli, päätöksenteko, asuminen ja harrastukset) 
liitetyt arvioinnit. 
 
Kuvio 3.  Suomen kahden eduskunnan (1995-99 / n=176 ja 1999-2003 / n= 141) sekä 

kansalaisten (n=575) näkemys integraation toteuttamisen mahdillisuuksista 
vammaisryhmittäin. 
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Kuviosta on luettavissa seuraavat faktat: 
 
1. Kansanedustajien ja vertailuryhmän jakaumat osa-alueissa ovat verraten saman-

suuntaisia. Mielipiteistä välittyy jonkin asteinen tyytyväisyys  vammaisten oikeuksi-
en toteutumiseen lukuun ottamatta yleistä käsitystä vammaisten asemasta ja oike-
uksien toteutumisesta oikeudesta työhön.   

2. Kansanedustajat ja vertailuryhmä on tyytymättömimpiä vammaisten oikeuksien 
toteutumisesta oikeus työhön alueella 

3. Kansanedustajien arvioinnit keskeisten oikeuksien toteutumisesta ovat jonkin ver-
ran negatiivisempia kuin vertailuryhmän arvouinnit lukuun ottamatta vammaisten 
oman elämänsä kontrollin toteutumista ja päätöksentekoon osallistumista mittaavaa  
muuttujaa.  

4. Molemmat ryhmät ovat tyytyväisimpiä vammaisten koulutuksen järjestämiseen. 
Mielipiteeseen vaikuttanee ennen muuta se, että lainsäädännöllisesti on toteutunut 
Kaikkien oikeus koulutukseen, kehitysvammaiset tulivat peruskoulun piiriin vuonna 
1997  ja lainsäädännön kautta on turvattu kaikille peruskoulun käyneille toisen as-
teen koulutuksen paikka.  

 
3.3. Vastaajien mielipiteet koko ikäluokan koulun toteuttamismahdollisuuksista 
 
Koulutuksessa sosiaalinen integraatio tarkoittaa vammaisten ja muiden oppilaiden yh-
teisopetusta. Integraatio on tavoiteltava tila ja jatkuva prosessi tämän tavoitteen saa-
vuttamiseksi koulussa ja koko yhteiskunnassa. Kansanedustajilta ja vertailuryhmältä 
kysyttiin, millaisena he näkevät eri vammaisuuden ryhmien mahdollisuudet opiskella 
yhteisopetuksessa. 
 
Kuvio 4.  Suomen kahden eduskunnan (1995-99 / n=176 ja 1999-2003 / n= 141) sekä 

vanhempien ja opetushenkilökunnan (n=575) näkemys integraation toteutu-
misen mahdollisuuksista vammaisryhmittäin. 
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Sekä vamman vaikeusaste että vammaisuuden muoto säätelevät sitä, mitä oppi-
misympäristöjä oppilaille pidettiin mahdollisina. Helpoimmin yhteisopetus katsottiin 
mahdolliseksi lievästi kehitysvammaisten ja liikuntavammaisten oppilaiden kohdalla. 
Kansanedustajat arvioivat merkitsevästi positiivisemmin mainittujen ryhmien integraati-
on toteuttamisen vertailuryhmään verrattuna. Tulokset ovat samansuuntaisia mm. Mo-
bergin (1998) tutkimusten kanssa. 

Todellisuudessa kuitenkin näkövammaisten oppilaiden koulunkäynti peruskoulun 
yleisopetuksen ryhmissä on lisääntynyt nopeasti kahden viimeisen vuosikymmenen 
aikana, Jyväskylän näkövammaisten koulun tietorekisterin mukaan kouluikäisistä nä-
kövammaisista noin 80 % sai keväällä 1995 opetusta yleisopetuksessa. Vähiten mah-
dollisina pidettiin vaikeimmin kehitysvammaisten ja käyttäytymishäiriöisten oppilaiden 
integrointia tavallisiin luokkiin. 
 
4. Yhteenveto 
 
Mikäli mielipiteitä käytetään toiminnan totuuden kriteerinä, on tärkeää se, keneltä mieli-
piteitä kysytään. Onko heillä todellista valtaa päätöksenteossa. Tässä tutkimuksessa 
mielipiteiden mittauksilla katsotaan olevan  merkitystä, koska vastaajat ovat korkean 
tason päätöksentekijöitä. Mielipiteitä analysoitaessa keskiarvot ilmentävät usein kon-
servatismia, ääripäät luovat uutta. Kansanedustajien ja vertailuryhmän tulosten saman-
suuntaisuus antanee käsityksen jonkinasteisesta realismista. Tyytymättömimpiä ollaan 
selvästi oikeudet työhön -alueella. Onko se kehittämisen painopistealue? Yhteiseen 
koko ikäluokan koulun toteuttamismahdollisuuksiin ei yleisesti ottaen näytä olevan 
kannatusta, vaikkakin selvästi havaittiin eri vammaistenryhmillä olevan erilainen mah-
dollisuus yhteisopetukseen.  

Sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen kohdistuva mielipiteiden negatiivinen viritys 
antanee jonkinasteisen käsityksen tahdosta toimia sosiaalisten oikeuksien täyttymisen 
puolesta kuitenkin siten, että koulutuksen alueella “valtiollinen diskurssi” on varovaista 
yhteisen koulun toteuttamiseen nähden.  
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