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Irjala, Marja, Equal, excluded, marginalized, happy? Research on special needs’
students of the Finnish and German vocational education and training by
apprenticeship
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 173, 2017
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract
In our country thousands of disabled, chronically ill and other students with need for special
support are living on the fringe of working life or completely outside of it. In order to improve
possibilities to employ people with most minimal chances on the job market, apprenticeship
training has been expanded. This term means vocational education that is based on a combination
of learning on the job with theoretical learning according to the German model.
This dissertation is a multidisciplinary research on the field of vocational special education and
the sociology of education. The material consists of interviews, which were conducted in Finland
and in Germany, with 30 students of working age with need for special support, who have already
graduated or will be graduating with the help of apprenticeship. At the same time the educational
systems of both countries are being analysed.
The results show that in Germany apprenticeship has been continuously developed in
cooperation with economy. Whereas in Finland vocational education has been built to an
institutional system and the one mainly meant for students with need for special support has been
conducted in a small-scaled experimental and evaluation activities. In Germany employers are
required by law to employ people with an disability. This fact together with the firm position of
apprenticeship gives studens with need for special support better chances than in Finland to find a
full-time job on the open job market.
Employing disabled people, who have completed apprenticeship training, as permanently
unpaid employees poses a big problem both in Finland and in Germany. Most of the German
interviewees had, however, found full-time employment after apprenticeship training, whereas in
Finland part-time jobs prevail. Before and during the apprenticeship training the interviewees had
been supported by families, support services and classmates. In their everyday life they perceive
themselves as equal and integrated. Many of them are ambitious, successful people with an
optimistic attitude towards life. Employment ensures them a structured everyday life, sufficient
income and positive planning for the future.

Keywords: apprenticeship, disablity, equality, longterm illness, participation, subjective
wellbeing
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Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
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Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä
Maassamme on tuhansia vammaisia ja pitkäaikaissairaita sekä muita erityisopiskelijoihin kuuluneita työelämän marginaalissa tai täysin ulkopuolella. Useat tahot ovat peräänkuuluttaneet vaikeimmin työllistyvien työvoiman käyttöönottoa lisäämällä oppisopimuskoulutusta eli työpaikalla oppimisen ja teoriaopiskelun yhdistelmään perustuvaa ammatillista koulutusta sen edelläkävijämaan, Saksan, malliin.
Tutkimus on monitieteinen, ammatillisen erityisopetuksen ja kasvatussosiologian aloihin
kuuluva. Aineiston muodostavat 30:n Suomessa ja Saksassa oppisopimuskoulutuksen avulla
ammattiin valmistuneen tai valmistuvan erityisopiskelijan haastattelut sekä molempien maiden
koulutusjärjestelmien kartoitukset. Haastattelut toteutettiin suomeksi, saksaksi sekä kummankin
maiden viittomakielellä. Analyysimenetelmänä on sovellettu kolmivaiheista mallia sekä osittain
narratiivista menetelmää. Teoreettinen viitekehys muodostuu vammaisuuden ja osallisuuden
sekä hyvinvoinnin ja arjen subjektiivisten kokemusten määrittelyistä.
Tulokset osoittivat, että Saksassa oppisopimuskoulutusta on kehitetty keskeytyksettä yhteistyössä maan työelämän kanssa. Ammatillinen koulutus, myös erityisopiskelijoiden osalta, tapahtuu siellä työpaikoilla. Suomessa taas ammatillista koulutusta on rakennettu laitosmaiseksi järjestelmäksi. Erityisopiskelijoiden oppisopimuskoulutus on ollut pienimuotoista kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Saksassa työnantajien lakisääteinen velvoite työllistää vammaisia yhdessä koulutusmallin valta-aseman kanssa antaa erityisopiskelijoille paremmat mahdollisuudet kuin Suomessa työllistyä avoimille työmarkkinoille kokopäivätyöhön.
Palkattoman avotyön käyttäminen oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden vammaisten pysyvänä työllistämismuotona osoittautui molemmissa maissa ongelmaksi. Suurin osa haastatelluista oli kuitenkin sijoittunut koulutuksen jälkeen työsuhteeseen joko kokopäivä- ja erityisesti Suomessa osa-aikatyöhön. Ennen oppisopimuskoulutusta ja sen aikana haastatellut olivat saaneet
tukea perheeltään ja koulutuksen tukipalveluilta sekä vertaisiltaan. He olivat arjen hyvinvoinnin
kokemuksissaan yhdenvertaisia ja sosiaalisia. Monet olivat sisukkaita, valoisia onnistujia. Työ
on heille tärkeä arjen jäsentäjä, tuo riittävän toimeentulon ja antaa mahdollisuuden tulevaisuuden myönteiseen suunnitteluun.

Asiasanat: oppisopimuskoulutus, osallisuus,
hyvinvointi, vammaisuus, yhdenvertaisuus

pitkäaikaissairaus,

subjektiivinen

Irjala, Marja, Gleichberechtigt, ausgegrenzt, im Marginal, glücklich? Eine
Untersuchung über Studenten und Studentinnen mit Sonderbedarf in der
Finnischen und Deutschen Dualen Ausbildung
Forschungsschule von der Universität Oulu; Universität Oulu, Erziehungswissenschaftliche
Fakultät
Acta Univ. Oul. E 173, 2017
Universität Oulu, Postfach 8000, FI-90014 Universität Oulu, Finnland

Zusammenfassung
In unserem Land leben tausende von Behinderten und Langzeitkranken sowie andere der
Sonderbetreuung bedürftige Auszubildende am Rande oder gänzlich außerhalb des Arbeitslebens.
Viele Stimmen fordern für die schwersteinsetzbaren Gruppen verbesserte duale
Ausbildungsmöglichkeiten. Dieser Begriff bezeichnet die berufliche Ausbildung, die nach dem
deutschen Vorbild auf Lernen am Arbeitsplatz, kombiniert mit der theoretischen Ausbildung
basiert.
Die vorliegende Arbeit ist eine multidisziplinäre Studie auf dem Gebiet der beruflichen
Sonderpädagogik und Bildungssoziologie. Die Materialgrundlage bilden insgesamt 30 Interviews,
die sowohl in Deutschland als auch in Finnland mit Menschen mit besonderem
Unterstützungsbedarf geführt wurden, deren berufliche Ausbildung im Rahmen eines dualen
Ausbildungssystems stattfindet oder stattgefunden hat. Die Empirie wird mit einer Analyse der
Bildungsysteme beider Länder kombiniert.
Die Ergebnisse zeigen, dass in Deutschland das duale Ausbildungssystem kontinuierlich in
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft entwickelt wurde. In Finnland dagegen wurde die berufliche
Ausbildung als ein institutionelles System konzipiert. Das duale Ausbildungssystem für die
Auszubildenden mit besonderem Unterstützungsbedarf ist hauptsächlich kleinformatige
Experimentier- und Entwicklungstätigkeit gewesen.
In Deutschland sind die Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichtet, Behinderte zu beschäftigen.
Zusammen mit der festen Verankerung des dualen Ausbildungsystems gibt dies den
Auszubildenden mit besonderem Unterstützungsbedarf bessere Chancen als in Finnland, auf dem
offenen Arbeitsmarkt eine Ganztagsbeschäftigung zu finden.
Der größte Teil der Interviewten hat nach der dualen Ausbildung Arbeit als
Ganztagsbeschäftigte gefunden, wobei in Finnland die Teilzeitbeschäftigung überwiegt. In beiden
Ländern erwies sich aber der Einsatz dualausgebildeter Behinderter als unbezahlte Arbeitskräfte
in Dauerbeschäftigung durchaus als Problem.
Vor und während der Ausbildung erhielten die Interviewten Unterstützung von der Familie,
Ausbildungsbegleitern und Mitschülern. Sie waren in ihren Alltagserfahrungen gleichwertig und
integriert. Viele von ihnen waren Menschen mit positivem Lebensgefühl, strebsam und glücklich.
Die Arbeit ermöglicht ihnen einen strukturierten Alltag, ausreichendes Einkommen und positive
Zukunftsplanung.

Schlüsselwörter: Behinderung, Duale Ausbildung, Gleichwertigkeit, Langzeitkrankheit,
Subjektives Wohlbefinden, Teilhabe

Kiitokset
Äitisi varmasti katsoo nyt sinua jostain tuolta suurella ilolla. (Saksalainen
kuuro lentokonemekaanikko M6D haastattelussa 5.11.2015)
Äitini, joka nukkui pois kesän kirkkaimpana yönä 2011, oli lähes viimeisinä sanoinaan kehottanut minua toteuttamaan unelmaani väitöskirjan kirjoittamisesta. Olin
tavannut aiemmin oikean henkilön, professori Matti Koirasen, oikeassa paikassa
sattumalta samassa lounaspöydässä Helsingissä. Keskustelun kuluessa kysyin neuvoa, miten voisin jatkaa opiskelujani. Hänellä oli oitis valmis vastaus: Tampereen
yliopistoon ammattikasvatuksen erilliseen maisteriohjelmaan. Se toteutuikin syksyllä 2013, ja vuoden kuluttua marraskuussa 2014 olin jo valmis kasvatustieteen
maisteri. Nautin suunnattomasti opiskelusta, ja kiinnostukseni vammaisten oikeudesta työelämäosallisuuteen vain kasvoi. ”Niiden, jotka eivät saaneet gradusta tarpeekseen, kannattaa jatkaa väitöskirjaan”, totesi joku Tampereen yliopiston opettaja. Siinä minulla oli toinenkin syy mennä eteenpäin!
Päädyin hakeutumaan Oulun yliopiston tohtorikoulutettavaksi. Sain kannustavat ja innostavat ohjaajat, professori Vesa Puurosen ja professori Asko Suikkasen.
Väitöskirjan aiheeseen minulla oli monta muutakin palavaa perustelua. Olen kasvanut ja toiminut koko elämäni monin tavoin kahden kielen ja kulttuurin maailmassa. Viittomakielinen kuuro isäni teki elämäntyönsä yksinyrittäjänä puusepänverstaassaan ja tuli toimeen asiakkaidensa kanssa jos ei muuten niin paperilappukirjeenvaihdon avulla. Äitini työskenteli kuurona mutta yhdenvertaisena pesulatyöntekijänä ja työpaikkansa ilopillerinä kuulevien työkavereidensa joukossa.
Edesmennyt puolisoni Juhani toimi lähes 30 vuoden ajan kehitysvammalaitoksen
johtajana ja oli esimerkillinen vammaisten yhdenvertaisuuden toteuttaja omassa
elämässään. Itse toimin saman lastensuojelu-, vammais- ja mielenterveystyötä edistävän järjestön pääsihteerinä runsaan 20 vuoden ajan. Sisareni Aila on asunut Saksassa yli 40 vuoden ajan ja tuonut perheeseemme kansainvälisyyttä. Koulusaksani
on vähitellen näin siirtynyt käytäntöön.
Vammaisten, osatyökykyisten sekä muiden erityisryhmiin kuuluvien yhdenvertaisuus, niin koulutuksessa kuin erityisesti työelämässä, on ollut minulle aina
läheinen aihe. Suomessa on vielä vallalla yleinen käsitys, että vammaiset eivät
kuulu työelämään, vaan helpointa on ohjata heidät suoraan työkyvyttömyyseläkkeelle, erityisesti taloudellisesti huonoina aikoina. Olen kirjoittanut teemasta lukuisia kirjoituksia ja pitänyt esitelmiä erilaisilla ja eritasoisilla foorumeilla. Marras-
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kuussa 2011 Oulussa pidetyssä sosiaalista työllistymistä ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevassa seminaarissa kysyin esitykseni lopussa, miksi oikeastaan
näistä asioista on aina puhuttava ”lakki kourassa”. Kaikki oikeutukset ja edellytykset olisivat olemassa, että ei tarvitsisi. Mutta niin vain kysyn saman kysymyksen
nytkin.
Tämä väitöskirja on kiitos Juhanille sekä vanhemmilleni Mirja ja Heikki Korhoselle, jotka kukin osaltaan osoittivat minulle tämän tien, mihin kulkea heidän
jälkeensä.
Oulussa äitienpäivänä 14.5.2017
Marja Irjala

Kiitän Kansan Sivistysrahaston Aimo O. Aaltosen rahastoa ja Pro Humanitate
Säätiötä tämän väitöskirjatyön taloudellisesta tukemisesta.
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Vammaiset hyvinvointivaltioissa
Yhteiskunnassa ja etenkin hyvinvointivaltiossa ongelmamme ydin on, kuinka
vahvat voivat kunnioittaa niitä, joiden kohtalona on jäädä heikoiksi. ... Yhteiskunnan on jatkettava taisteluaan yhtenäisyyden tiellä jääräpäisesti seisovaa
erilaisuutta vastaan. (Sennett 2004: 256.)

Hyvinvointivaltion perustana on kaikkien kansalaisten, myös vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten, hyvinvoinnin turvaaminen yksilön oikeuksien ja
hyödykkeiden jaon kautta (Rawls 1986, 1971/1988, Rossi 2007: 62). Arvostetun
yhdysvaltalaisen yhteiskuntafilosofin John Rawlsin (1921–2002) oikeudenmukaisuusteorian mukaan ”meidän tulee rakentaa yhteiskuntamme niin, että huonossakin
asemassa olevat ihmisryhmät menestyvät siinä mahdollisimman hyvin” (Saari
2015: 56). (Ks. myös Kivirauma 2015a: 12, Sihvola 2004: 216–217.) Huono-osaisuuden tutkimukselle on nähty viime vuosina ja vuosikymmeninä olevan suurta
tarvetta. Eriarvoisuus, köyhyys ja syrjäytyminen ovat olleet merkittävä osa suomalaista yhteiskuntapoliittista keskustelua sekä osa sosiaalipoliittista ja sosiologista
tutkimustyötä (Saari 2015: 29). Tieteellinen kiinnostus on kohdistunut erityisesti
1990-luvun lamavuosien aikana toteutettujen leikkausten jälkeisen hyvinvointivaltion ja sen oikeudenmukaisuusnäkökulmien leikkauspisteisiin (Yeung ym. 2007: 9).
Tämä tutkimus tuo pöydälle kasvatussosiologisen panoksensa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten yhdenvertaisuuden ongelmakenttään Suomessa
ja Saksassa oppisopimuskoulutuksen ja työelämän näkökulmasta tarkasteltuna.
Kaikkien teollisuusmaiden yhteisenä tavoitteena on ollut jo vuosikymmenien
ajan yhdistää vahvaan talouteen uusia työpaikkoja luovat työmarkkinat sekä köyhyyttä vähentävä ja yhdenvertaisuutta edistävä yhteiskunta (Robinson 2000: 166).
Eurooppa-neuvosto päätti vuonna 2010 ”älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun
Eurooppa 2020 -strategiasta”, jonka päätavoitteina on muun muassa köyhyyden
vähentäminen sosiaalisen koheesion ja osallisuuden lisäämiseksi (Grammenos
2013: 11, Kainu & Niemelä 2014: 12–139, Raivio & Nykänen 2014a: 42, Saijets
2009: 17–18). Konkreettisena tavoitteena strategiaan sisällytettiin köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien kansalaisten määrän vähentäminen EU-alueella 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä (Grammenos 2013: 123). Suomen osalta vähennystavoitteeksi asetettiin 150 000. Vähentämistavoitteiden pääasiallisiksi seurantaindikaattoreiksi asetettiin tuloköyhyysriskin, aineellisen puutteen ja kolmanneksi vajaatyöllisyyden vähentäminen. (Kainu & Niemelä 2014: 12–13.) EU-maiden alu-
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eelta tehdyn selvityksen mukaan suomalaisten työikäisten vammaisten köyhyysaste oli 27 prosenttia vuonna 2011 (Grammenos 2013: 186, Teittinen 2015:
81).
Vammaisten määristä on vaikea antaa täsmällisiä lukuja, koska määrittäminen
riippuu vammaisuuteen sisällytettävistä kriteereistä (Teittinen 2015: 79–80). Yleisesti arvoidaan, että vammaisia on noin kymmenen prosenttia väestöstä, mikä tarkoittaa Suomen osalta noin 500 000 henkilöä kokonaisväestöstä (Kivirauma 2015a:
12–13, Linnakangas ym. 2006: 15). Saksassa vuoden 2009 tilaston mukaan noin
82 miljoonan kokonaisväestöstä 11,7 prosenttia oli virallisesti vammaisiin luokiteltavia. Heistä noin 650 000 oli 25–44-vuotiaita. Viimeksi mainittu joukko muodostaa suurimman haasteen maan työelämäosallisuudelle. Noin kolmannes heistä on
suoraan Saksan työmarkkinoiden käytettävissä ja kaksi kolmannesta elää sosiaaliturvan varassa. (Schwalb 2013: 41.) Kansainvälisen työjärjestö ILO:n arvion mukaan työelämän ulkopuolisuudesta yksittäisille maille aiheutuvat kustannukset vastaavat yhdestä seitsemään prosenttiin maiden bruttokansantuotteista (International
Labour Organization 2014). (Ks. myös Bendel 1999: 301–302, Erevelles 2005: 429,
Leino 2011: 96, UNESCO 2009: 13.)
Suomessa ulkopuolisuus, marginalisoituminen eli elämä yhteiskunnan jonkin
osa-alueen reunalla, toiseus, osattomuus ja sosiaalinen syrjäytyminen (social exclusion) koulutuksesta ja työelämästä ovat laajamittainen sosiaalipoliittinen ja kansantaloudellinen ongelma. Tämä siitä huolimatta, että kansalaisilla ei ole koskaan
mennyt niin hyvin kuin 2010-luvun alussa ja valtaosa väestöstä on tyytyväisiä kokemaansa elämänlaatuun (Saari 2015:11). Samalla kun palkkatyöstä on tullut modernissa valtiossa työikäisten tärkein keino hankkia elantonsa ja toisaalta yhteiskunnallisen järjestyksen keskeinen ylläpitäjä, huono-osaisimpien ryhmään on yhä
yleisemmin alettu luokittelemaan erityisesti työstä ja koulutuksesta syrjäytyneet
(Eriksson 2008: 12, Silvennoinen 2002: 9). Juho Saaren mukaan maassamme ”hyvinvoivan enemmistön varjossa asuu, elää ja toimii heikossa asemassa olevia ihmisiä, jotka ovat jääneet sivuun tavanomaisesta elintasosta, elämänlaadusta ja elämäntavasta”. Tämä on satojatuhansia ihmisiä käsittävä mutta sisäisesti hajanainen
joukko, jolla esimerkiksi köyhyys saattaa olla elämänvaiheeseen tai -tilanteeseen,
kuten työttömyyteen, sidottua. (Saari 2015: 14.) (Ks. myös Linnakangas ym. 2006:
5, 40–41, 82, Äikäs 2012: 9.)
Vahvasti työorientoituneessa Saksassa hyvinvointi perustuu perinteisesti menestykselliseen työuraan (gainful occupation), jolloin työttömyys sen lisäksi, että
se alentaa työttömän tulotasoa, pienentää myös tulevia sosiaalietuuksia, erityisesti
tulevan eläkkeen määrää (Hegelich & Meyer 2009: 130–131). Eurooppa
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2020 -strategiaan liittyvän selvityksen mukaan Saksassa ero työikäisten vammaisten ja vammattomien köyhyydessä ja sosiaalisessa syrjäytymisessä vuonna 2011
oli noin 18 prosenttia, mikä on korkeampi kuin EU:n keskiarvo 15 tai Suomen luku
noin 12 prosenttia (Grammenos 2013: 187). Vammaisten yhdenvertainen pääsy
avoimille työmarkkinoille ei ole näin ollen sujunut toivotulla tavalla. YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen ja sen vuonna 2009 Saksassa toteutetun ratifioinnin edellyttämiin tavoitteisiin pääsemiseksi on vielä paljon tehtävää. (Theunissen
& Schwalb 2013: 183.)
1.1

Vammaisten ja muiden erityisopiskelijoiden elämän ympäristöt
Suomessa ja Saksassa

Lähdin tutkimaan vammaisia ja muita erityisopiskelijoita tämän päivän suomalaisessa ja saksalaisessa yhteiskunnassa. Olin kiinnostunut, jo oman perhetaustani ja
vammaisjärjestön palveluksessa tekemäni pitkän työuran perusteella, heidän asemastaan koulutuksessa ja työelämässä molemmissa maissa. Niin kuin Linnakangas,
Suikkanen, Savtschenko ja Virta (2006: 11) kirjoittavat, ”vammaiset eivät ole osa
yhteiskunnan taloudellista toimintaa tai näkyvissä julkisuudessa siten kuin heidän
osuutensa väestöstä edellyttäisi”. Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen
avoimille työmarkkinoille vähintään osa-aikaisesti tuo yhteiskunnalle merkittäviä
säästöjä, kun työkykyinen tai osatyökykyinen kansalainen on töissä eikä ole kokonaan eläke- tai muun sosiaaliturvan varassa.
EU:n jäsenmaat sijoittuvat, eri kriteereiden mukaan jaoteltuina, erilaisiin hyvinvoinnin maaryhmiin, regiimeihin, jotka ovat rakenteistuneet historian kulussa ja
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Eräs esimerkki tästä ovat Pohjoismaat, pohjoismaiset hyvinvointivaltiot, jotka ovat oppineet jakamalla toistensa kanssa hyviä
ja huonoja kokemuksia. Pohjoismaista mallia pidetään varsin homogeenisena kokonaisuutena. Niin sanotun mannermaisen mallin ytimessä on Saksa. Samaan hyvinvointiregiimiin kuuluvat myös Itävalta, Belgia ja Ranska. (Saari 2010: 425–427.)
(Ks. myös Bazant & Schubert 2009: 513–534, Schubert ym. 2009: 14.) Euroopan
ammatillisen koulutuksen keskuksen vuoteen 2020 ulottuvassa ennusteessa todetaan, että kysyntä entistä paremmin koulutetuista työntekijöistä, erityisesti palvelualoilla, tulee Euroopan alueella ylittämään merkittävästi tarjonnan (European
Centre for the Development of Vocational Training 2012). Työikäisen väestön väheneminen on haaste koko Euroopan unionin alueen talouskasvulle, todetaan myös
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Suomen työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä raportissa vuodelta 2008. Keinoiksi raportissa esitetään uudistuksia työvoimapalveluihin sekä lukuisa määrä
muutoksia sosiaali- ja eläketurvajärjestelmiin. (Vuorela 2008: 19, 94–104.)
EU:n komission tiedonannossa vuodelta 2003 todetaan, että työllisyysasteen
kohottamiseksi EU:n alueella on erityisen tärkeää tukea työmarkkinoilla ”siirtymävaiheessa olevia” (in transitions) henkilöitä. Siirtymävaiheista mainitaan muun
muassa siirtymiset etuuksien varasta työhön ja paluu työhön työkyvyttömyyden
jälkeen. Osa työkyvyttömyysetuuden saajista haluaa palata työhön ja uskoo palaavansa sinne, tiedonannossa todetaan. Edelleen EU:n sosiaalipoliittisessa ohjelmassa 2006–2010 mainitaan unionin päätavoitteeksi ”sosiaalinen Eurooppa maailmantaloudessa: työtä ja mahdollisuuksia kaikille”. Ohjelman tavoitteissa mainitaan
muun muassa toimet edistää vammaisten yhdenvertaisten oikeuksien toteutumista.
(Vuorela 2008: 19.) Saksan liittotasavallan Ammattikoulutusinstituutti (Bundesinsitut für Berufsbildung BIBB) peräänkuuluttaa maahan tehokkaampia keinoja ja eri
toimijatahojen koordinaation vahvistamista koulutuksesta ammattiin tapahtuvassa
siirtymävaiheessa, erityisesti heikossa lähtötilanteessa olevien nuorten ryhmien
osalta (Bundesinstitut für Berufsbildung 2011: 1).
Vuonna 1990 tapahtuneen Itä- ja Länsi-Saksan yhdistymisen jälkeen maassa
on toteutettu suuria ja laajoja rakenteellisia uudistuksia muun muassa työmarkkinoilla. Maan työmarkkinoiden kuvataankin muuttuneen 2000-luvun alkuvuosina ”joustamattomuuden perikuvasta ja heikosta työmarkkinakehityksestä suotuisien työllisyystoteutumien ja instituutioiden työmarkkinoiksi, joita voidaan pitää
roolimallina monille muille maille”. (Schmöller 2013: 35.) Työttömyys on maassa
vähentynyt olennaisesti ja työmarkkinoille osallistumisen aste kasvanut. OECD:n
uusimman katsauksen mukaan Saksassa esimerkiksi ilman työtä ja koulutusta olevien 20–24-vuotiaiden nuorten miesten osuus koko kyseisestä populaatiosta oli 8,1
prosenttia vuonna 2015. Vastaava luku Suomessa oli peräti 21,1. (OECD 2016.)
Useilla aloilla Saksassa on jatkuva pula työvoimasta (Bundesinstitut für Berufsbildung 2011: 1, Hegelich & Meyer 2009: 134).
Saksan suotuisaan taloudelliseen kehitykseen ovat vaikuttaneet muun muassa
työmarkkinoiden sisäisten joustojen runsas käyttö ja työmarkkinaosapuolten vahva
yhteistyö (Schmöller 2013). Vielä vuonna 2000 Saksa oli ”sairas maa”, kirjoittaa
Osmo Soininvaarakin (2015). Yhdistyminen oli tullut kalliiksi. Saksa pani kuitenkin taloutensa kuntoon määrätietoisesti. Työmarkkinoilla palkat jäädytettiin vuosiksi, ja työttömiä ohjattiin matalapalkkaisiin niin sanottuihin minijobeihin, mikä
tarkoitti työtä ”lähes työttömyyskorvausta vastaan”. Maassa toteutettiin myös laaja
eläkeuudistus. Maan kilpailukyky parani olennaisesti. Kymmenen vuoden kuluttua
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maa oli ”kehittynyt taloudelliseksi supermenestyjäksi”. (Soininvaara 2015: 102–
103.) Työllisten ansiotaso tulee maassa edelleen nousemaan ennusteiden mukaan
ainakin aina vuoteen 2020 saakka (Bertelsmann Stiftung 2015:1).
Saksalaisessa työelämässä tapahtuneessa kehityksessä on ollut myös kääntöpuolensa: epätyypillisten työsuhteiden ja osa-aikatyön osuudet ovat kasvaneet.
Myös köyhyys ja epätasa-arvo ovat maassa kasvusuunnassa. Matalapalkkaisten
köyhien työssä käyvien osuus on kasvanut. (Schmöller 2013: 36.) Työikäisten vammaisten köyhyysaste oli vuoden 2011 tilanteen mukaan noin 35 prosenttia, Suomessa vastaava luku oli 27 prosenttia (Grammenos 2013: 186). Tuloköyhyysriski
onkin kasvanut Saksassa lähes neljä (4) prosenttia vuosien 2005–2011 aikana. Tuloköyhyysriskissä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, joiden ”käytettävissä olevat tulot
kulutusyksikköä kohti ovat pienemmät kuin 60 prosenttia maan vastaavasta mediaanitulosta” (Kainu & Niemelä 2014: 13, 20). Uudistukset ovat myötävaikuttaneet
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvuun (Schmöller 2013: 35–36). Eriytynyt ansiotason kehitys eri ammattialoilla kasvattaa maassa osaltaan eriarvoisuutta (Bertelsmann Stiftung 2015: 1, Hegelich & Meyer 2009: 130–131).
Suomessa suurinta huolta kannetaan pitkäaikaistyöttömyyden lisäksi nuorista,
syrjäytymisuhan alaisista, koulutusta tai työtä vailla olevista nuorista (Nyyssölä
1999: 170, Sandberg 2015: 1, Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a). ”Minijobien” ongelma on ajankohtainen myös meillä. Työelämän ”kasvava yhteiskunnallinen epäkohta on, että nuorille on tarjolla vain turvattomia lyhytaikaisia matalapalkkatehtäviä. ... Epävarmat ja matalapalkkaiset pätkätyöt eivät synnytä tarpeeksi vahvaa sidettä yhteiskuntaan”, toteaa Mäki-Ketelä (2012: 42) ammattikoulun keskeyttäneiden nuorten elämää koskevassa tutkimuksessaan. ”Yhteiskuntapolitiikka kohtelee
nuoria muuta väestöä ankarammin”, toteavat Aaltonen ja Lappalainen (2013: 110).
Rahan merkitys nuorten arjessa on ”suuri ja erot taloudellisissa resursseissa tuottavat myös sosiaalista eriarvoisuutta”, todetaan myös tuoreimmassa Nuorisobarometri 2015 -tutkimuksessa (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016a).
Vähemmän huomiota on kiinnitetty siihen, että syrjäytymisvaarassa olevien,
ei-vammaisten lisäksi maassamme arvioidaan olevan tuhansia, eräiden arvioiden
mukaan noin 30 000 vammaista tai pitkäaikaissairasta nuorta, nuorta aikuista sekä
aikuisia ja muihin niin sanottuihin erityisryhmiin kuuluvia työelämän marginaalissa tai täysin ”työntekijäkansalaisuuden” ulkopuolella olevia. Heistä pelkästään
noin 3 000 on lievästi kehitysvammaisia. (Ekholm & Teittinen 2014: 9, Hakala ym.
2013a: 259–261, Linnakangas ym. 2006: 40–41, 82, Martin 2016: 190–192, Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 89–91, Äikäs 2012: 12.) Suurin osa heistä on työkyvyttömyyseläkkeellä. Se, että on työikäisenä työkyvyttömyyseläkkeellä, lisää
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pienituloisuuden riskiä lähes kaikissa EU-maissa. Tutkimusten mukaan riski on erityisen suuri muun muassa Suomessa ja Saksassa (Haataja 2014: 145). (Ks. myös
Hakala 2013: 219, Lampinen 2009: 5, 11, Sumanen 2016: 29–30.) Kuten Juha Siltala (2007: 318) toteaa:
Naiset, nuoret, värilliset ja vammaiset tuomitaan lähtökohtaisesti satunnaistyövoimaksi, koska arvellaan heidän kiinnittymisensä palkkatyöhön olevan
yhtä kaikki heikompaa ja elatuksen tulevan osin toimeentulotuesta. Kannustavaksi ajateltu sosiaalipolitiikka ei auta ihmisiä omilleen vaan päinvastoin tuomitsee heidät rakenteelliseen riippuvuusloukkuun.
Maassamme arvioitiin vuonna 2012 olleen noin 180 000 vammaisetuuksia saavaa,
työikäistä vammaista, joista kolmannes olisi halukkaita tekemään työtä (Ala-Kauhaluoma 2007: 38–39, Holm & Hopponen 2007, Lampinen 2009: 6, Teittinen 2015:
75). Myös Työterveyslaitoksen (2010) selvityksessä ”Työ ja terveys Suomessa
2009” esitetään huoli työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ja sinne vuosittain siirtyvien suuresta määrästä sekä ilmiön aiheuttamista kustannuksista kansantaloudellemme. Maamme 2000-luvun keskeiseen poliittiseen tavoitteeseen eli työikäisen
väestön työurien pidentämiseen kahdesta kolmeen vuodella on ”vielä matkaa”, todetaan katsauksessa. ”Yksittäiset, hyvätkään toimenpiteet eivät riitä, ellei kaikilla
tasoilla oteta haastetta vastaan”. (Työterveyslaitos 2010: 127.) (Ks. myös Linnakangas ym. 2006: 9–10, 82, Niemelä 2014: 306, Sumanen 2016: 9.)
Köyhyyden vähentäminen ja nykyistä tasaisempi tulonjako Suomessa edellyttävät työllisyysasteen nostamista. Tilanteen parantamiseksi maassamme tarvitaan
talouspolitiikkaa, joka lisäisi työvoiman kysyntää eli työllistämisen kannustimia
yrityksille. Toisaalta tarvitaan myös politiikkaa, jolla työttömiä kannustetaan työllistymään. Niin kuin toimittaja Katja Boxberg (HS 2015) kirjoittaa, suomalaisessa
työelämässä on käynnissä äärimmäinen yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja kansantaloudellinen murros, joka ”huutaa vallankumouksellisia ratkaisuja”. Työllä on taloudellisen merkityksen lisäksi myös sosiaalinen ja moraalinen merkitys. Palkkatyössä
yksilö kokee voivansa toteuttaa kykyjään ja taipumuksiaan, olevansa täysivaltainen
kansalainen ja keskeinen osa yhteisöään (Kunnari & Suikkanen 2010: 77, Levitas
2006: 136, Mäki-Ketelä 2012: 25–26, Mänty 2000: 46, Sihvola 1998: 191, Siltala
2007: 49, 58. Theunissen & Schwalb 2013: 183). Viime vuosien vaikea taloudellinen ja työttömyystilanne maassamme ovat ajaneet monet nuoret ja erityisesti vammaiset ja osatyökykyiset epävarmuuden ja passivoitumisen tilanteeseen, mitä suurimmassa määrin Siltalan (2007: 318) kuvaamaan riippuvuusloukkuun. (Ks. myös
Kuula 2000: 43, Teittinen 2015: 94, Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 89–91.)
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Vaikeinta työllistyminen on juuri vammaisilla ja pitkäaikaissairailla sekä pitkäaikaistyöttömillä, joiden tarjoama osaaminen heikoimmin kelpaa työnantajille.
Vuoden 2014 alun tilastojen mukaan Suomessa oli noin 55 000 työtöntä, joilla
vamma tai sairaus vaikeutti työllistymistä, työssä etenemistä tai siinä pysymistä
(Hietala ym. 2015: 16). Pääasiallinen työllistymistavoite vammaisten osalta on sosiaali- ja terveysministeriönkin kirjaamana ”työllistyminen avoimille työmarkkinoille” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 89–90). Maassamme on lisäksi tarve
vammaisten ja osatyökykyisten subventoidulle tukityöllistämiselle tai velvoitetyöllistämiselle, koska näiden ryhmien työllistyminen avoimille työmarkkinoille on todellisuudessa vaikeinta, toteaa Kianderkin (2007: 177). Taloudellisesti huonoina
aikoina työkyvyttömyysetuutta saavat kansalaiset katsotaan helposti ”henkilöiksi,
joiden ei kuulukaan saada palveluja työllistymisensä tueksi” (Lampinen 2009: 12).
Huonosti työllistyvien tilanne riippuu pitkälti yhteiskunnan yleisestä tilanteesta, toteaa myös saksalainen Theunissen (2013: 19). Koulutus voi toisaalta omalta osaltaan ottaa taloudellisesti vaikeana aikana tehtäväkseen sovittaa osatyökykyisten,
vammaisten tai muutoin työelämän ulkopuolista työvoimaa työelämään (Silvennoinen 2002: 82).
Työelämän ulkopuolisuutta koskevassa keskustelussa on enemmän kiinnitetty
huomiota sen aiheuttamiin kustannuksiin mutta ei niinkään yksilön arkielämään
vaikuttaviin tekijöihin. Ulkopuolisuus ja syrjässä oleminen aiheuttavat itsetunnon
heikkenemistä, ahdistuneisuutta ja masennusta. Onnellisuustutkija Layardin (2006:
64–68) mukaan onnellisuusasteikolla 10–100 työttömyys aiheuttaa kuuden yksikön
pudotuksen onnellisuuspisteissä. Pudotus on samaa luokkaa kuin huonon terveyden
tai avioeron vaikutus onnellisuuteen. (Ks. myös Kangas & Hussain 2014: 158.)
Valtaosa vammaisista tai osatyökykyisistä pystyy työskentelemään vähintään osaaikaisessa työssä. Useat heistä ovat myös halukkaita pääsemään osallisiksi normaaliin työelämään ja näin yhteiskunnan toimiviksi rakentajiksi. Vaikka työtön nuori
ei ole aina syrjäytynyt, kouluttamaton nuori on muita suuremmassa vaarassa syrjäytyä myös työstä. Tämä koskee erityisesti nuoria, jotka jäävät peruskoulun jälkeen suoraan työttömiksi. Sitä mukaa kun nuoren syrjäytymisprosessi etenee, välinpitämättömyys työtä kohtaan kasvaa. (Kannisto-Karonen 2015: 29–31, Ulvinen
2014: 107.)
Niin kuin saksalainenkin myös suomalainen moderni yhteiskunta on rakennettu niin, että työllä ansaituilla rahoilla eletään ja osallistutaan yhteiskuntaan. ”Vain palkkatyö osoittaa, että kuuluu oikeiden ihmisten joukkoon” (Siltala
2007: 38). Juha Siltalan mukaan työn arvo tarkoittaa sitä, paljonko yksilön täytyy
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tehdä työtä ja millaisilla ehdoilla saadakseen kohtuullisen elämän. Kohtuullinen, ”säällinen”, elämä tarkoittaa paitsi aineellisesti suunnilleen samaa elintasoa
kuin naapureilla mutta myös sitä, että rahaa ja voimia jää myös mielenkiintoiseen
tekemiseen vapaa-ajalla (Siltala 2007: 38–60). (Ks. myös Dermine & Dumont 2014:
11–14, Hegelich & Meyer 2009: 130–131, Levitas 2006: 128–129, Sihvola 1998:
191.) Jokainen ihminen haluaa olla itselleen ja yhteiskunnalle hyödyllinen. Useimmat haluavat toisaalta tehdä työtä, joka vastaa heidän osaamistaan ja jonka he kokevat itselleen mielekkääksi. Sosiologi Richard Sennett (2003/2004: 200–201) toteaa, että yksilölle ei ole niinkään tärkeää olla arvokas organisaatiolle tai suurelle
yleisölle vaan se, että hän tekee jotakin hyödyllistä. Työ itsessään antaa objektiiviset mittarit, joiden perusteella hän voi tuntea itsensä arvokkaaksi. Hyödyllisyyden
on oltava tiettyyn tavoitteeseen keskittymistä ja sellaista, mistä työntekijä saa tyydytystä, hän toteaa. (Ks. myös Kannisto-Karonen 2015: 36–38, Kasvio 2014: 114,
132, Kunnari & Suikkanen 2010: 77–78.)
Kaikki keinot, niin Suomessa kuin Saksassakin, tarvitaan parantamaan tilannetta niin, että erilaisten tuettujen koulutusjärjestelmien avulla työelämän ulkopuolella olevia saadaan osallisiksi yhteiskuntaan ja työelämään (Bundesinstitut für Berufsbildung 2011). Onko meillä varaa jättää suurta joukkoa kansalaisia työelämän
ulkopuolisiksi? Kaikki tutkimukset ja tulevaisuuden ennusteet toteavat, että ei ole.
Ammattikoulun keskeyttäneiden nuorten (19) elämää koskevassa tutkimuksessaan
Mäki-Ketelä (2012: 3) tyypitteli tälle nuorten ryhmälle kolme erilaista elämänraidetta: luovimisen, etsimisen ja ajelehtimisen elämänraiteet. Elämänraiteet kuvaavat nuoren yksilöllisiä valintoja ja päätöksiä, joiden avulla hän pyrkii selviytymään eteenpäin. Ajelehtimisen elämänraidetta kulkeva nuori
ikään kuin ajelehtii virran vietävänä ilman sen paremmin määränpäätä kuin
kiinteää kotisatamaakaan. Hän ei edes yritä ohjata elämäänsä mihinkään
suuntaan, vaan päätyy sinne, mihin erilaiset sattumat häntä kulloinkin heittelevät. Hänen elämänsä on hetkessä elämistä. Lähinnä hän vain odottaa jonkinlaista ulkoista voimaa, joka muuttaa epätyydyttävän elämäntilanteen hyväksi ilman, että hänen itsensä täytyy tehdä mitään muutoksen eteen. (MäkiKetelä 2012: 5.)
Vuonna 2014 hyväksytty opinnäytetyöni, ”Tuettu oppisopimuskoulutus – erityisryhmille mahdollisuus työelämän yhdenvertaisuuteen”, käsitteli maassamme pienimuotoisina kehittämis- ja kokeiluhankkeina vuodesta 2009 alkaen ylläpidettyä
niin sanottua tuettua oppisopimuskoulutusta. Peruspopulaationa olivat ne 26 lievästi kehitysvammaista nuorta aikuista ja aikuista, jotka vuoden 2015 loppuun
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mennessä maassamme, lähinnä Pohjois-Suomen eri paikkakunnilla, ovat suorittaneet ammatillisen perustutkinnon oppisopimuskoulutuksena (ks. Liite 1). Tulokset
edellä mainittuun joukkoon kuuluneiden haastattelemieni työllistymisestä ja elämänlaadun muutoksesta olivat rohkaisevia. Useimmat olivat työllistyneet vähintään osa-aikatyöhön aiemman pelkän työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi. Kyseiset
opiskelijat saivat tiivistä tukea ennen koulutusta, sen aikana ja jälkeen ammatillisten erityisoppilaitosten ja järjestöyhteistyökumppanien avulla. Ratkaisevaa heille
ja heidän työnantajilleen oli ylimääräisen ryhmäkohtaisen työhönvalmentajan psykososiaalinen tuki kaikissa koulutuksen vaiheissa ja myös sen jälkeen. Tuen tarve
liittyi paljolti koulutuksen edellyttämään sekä opiskelijan että yrityksen näkökulmasta monimutkaiseen byrokratiaan. (Irjala 2014: 75.)
Suomalaisen tuetun oppisopimuskoulutuksen kaltaista Assistierte Ausbildung -menetelmää kehitettiin myös Saksassa vuodesta 2004 alkaen lähinnä BadenWürttembergin alueella rohkaisevin tuloksin (Lippegaus-Grünau & Nuglisch
2014). Konrad Adenauerin säätiö (Konrad-Adenauer-Stiftung) suositteli keväällä
2014 menetelmän kokeiluista julkistamissaan tuloksissa mallin laajentamista koko
liittotasavallan alueelle oppisoppimiskoulutusjärjestelmän vahvistamiseksi maassa
sekä aiempaa useampien ja erilaisten nuorten kouluttamiseksi ammattiin. (Lippegaus-Grünau 2014: 6.) Menetelmä vahvistettiinkin lakisääteiseksi toukokuussa
2015 (Bundesinstitut für Berufsbildung 2015a, Sozialgesetzbuch III § 130). Perinteisissä oppisopimusmaissa, kuten Saksassa, voimavaroja on muutoinkin panostettu oppisopimuspaikkojen saamiseksi syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja
muille erityisryhmille (Leino 2011: 95). Viime aikoina useat tahot myös Suomessa
ovat peräänkuuluttaneet vammaisten ja osatyökykyisten sekä muiden erityisryhmien työvoiman käyttöönottoa esimerkiksi lisäämällä oppisopimuskoulutusta Saksan malliin, jossa maassa yli 80 prosenttia ammatillisesta koulutuksesta suoritetaan
oppisopimuskoulutuksena eli työpaikalla työskentelemisen ja teoriaopiskelun yhdistelmällä.
1.2

Mitä ja miksi lähdin tutkimaan – tutkimuksen tavoitteet ja
tutkimuskysymykset

Oppisopimuskoulutus on eräs keino lisätä vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työelämäosallisuutta (Linnakangas ym. 2006: 41). Tutkimukseni tehtävänä on lisätä ymmärrystä oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden suomalaisten
ja saksalaisten erityisopiskelijoiden subjektiivisista arjen ja hyvinvoinnin koke23

muksista erityisesti heidän osallisuutensa ja elämänlaatunsa muutosten näkökulmasta. Intressini on ennen kaikkea, ei niinkään teoreettinen, vaan käytännöllinen ja
sovellukseen tähtäävä (Varto 2005: 36–37). Lähtökohtanani on myönteinen, kasvatusoptimistinen näkemys siitä, että erityisopiskelijat ovat oppivia ja kehittyviä siinä
kuin kaikki muutkin (Miettinen 2008: 23). Teen tutkimuksessa vertailuja suomalaisten ja saksalaisten haastateltujen kesken. Suomalaiseen tutkimukseen on tärkeää tuoda lisätietoa Saksan tilanteesta, koska maata pidetään maailmanlaajuisesti
oppisopimuskoulutuksen eturivimaana. Saksassa on voimassa Jaakko Kianderin
(2007) edellä ehdottama, työnantajia koskeva velvoitetyöllistäminen eli niin sanottu kiintiölaki vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämiseksi osaksi yritysten ja yhteisöjen työvoimaa. Saksan myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut myös
YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifiointi jo vuonna 2009. Suomessa ratifiointi tapahtui vasta toukokuussa 2016.
Näkökulmani on monitieteinen, sekä kasvatustieteellinen, erityisesti ammatilliseen erityisopetukseen liittyvä, että sosiologinen, erityisesti kasvatussosiologinen.
Kasvatussosiologiassa koulutuspolitiikka ei määrity tutkimusalaksi sinänsä, vaan
siinä korostuvat yhteiskunta- ja kasvatuskriittiset näkökulmat poliittisine liittymäkohtineen. Se on kiinnostunut koulutusjärjestelmistä ja -politiikasta osana hyvinvointipolitiikkaa enemmän kuin kasvatuspolitiikasta. (Hämäläinen 2010: 313–314.)
Sosiologia on sen, erityisesti tulkitsevan sosiologian, merkittävimmän kehittäjän
Max Weberin mukaan tieteenala, joka pyrkii tulkitsemalla ymmärtämään ihmisen
sosiaalista toimintaa ja siten löytämään syitä sen kulkuun ja vaikutuksiin (Puuronen
1995: 56). ”Toiminnalla” (action) Weber tarkoittaa toimintaa, jolle yksilö antaa
aina oman subjektiivisen merkityksensä. Toiminta on sosiaalista (social), koska se
liittyy yhteisöön, tapahtuu yhteisössä ja ohjautuu sen mukaan. (Weber 1922/1978:
4.)
Teoreettinen viitekehykseni muodostuu vammaisuuden ja osallisuuden määrittelyistä sekä hyvinvoinnin, elämänlaadun ja arjen subjektiivisten kokemusten merkityksistä. Tarkastelen niitä useasta eri näkökulmasta. Haastattelujen avulla kysyn
muun muassa, mitä mahdollisuuksia oppisopimuskoulutuksen valta-asema Saksassa antaa, vai antaako, vammaisille, pitkäaikaissairaille ja osatyökykyisille koulutus- ja työelämäosallisuuden sekä arjen kokemusten näkökulmista. Tulososion
aluksi kuvaan kasvatustieteen, lähinnä ammattikasvatuksen, näkökulmasta ammatillisen erityisopetuksen ja oppisopimuskoulutuksen, erityisesti ”tuettujen oppisopimuskoulutusmenetelmien”, institutionaalisia rakenteita Suomessa ja Saksassa
kirjallisuuden, eri kehittämishankkeista tuotettujen dokumenttien sekä molemmissa maissa suorittamieni asiantuntijahaastattelujen pohjalta.
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Taustapeilissäni ovat sekä YK:n, Euroopan unionin että kansalliset yhdenvertaisuutta (equality) ja osallisuutta (participation) koskevat sopimukset sekä vuosia
kestänyt ja edelleen meneillään oleva globaali reformi, tavoite kohti inkluusiota
(inclusion). Sen mukaan ihmis-, lasten- ja vammaisten oikeuksiin liittyvien sopimusten, julistusten ja lainsäädännön avulla ollaan vähitellen siirtymässä kaikille
yhteiseen elämään, koulutukseen ja työmahdollisuuksiin. Inkluusiokehityksessä ollaan hyvinkin eri vaiheissa eri puolilla maailmaa. Niin Suomea kuin Saksaakin
voisi vuonna 2016 kuvata inkluusiota edeltävää vaihetta, integraatiota, osittain toteuttaviksi yhteiskunniksi. Euroopan unioni ratifioi vuonna 2006 allekirjoitetun ja
vuonna 2008 voimaan tulleen YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen (United Nations 2015b). (Vrt. Euroopan komissio 2011, Kauppila & Lappalainen 2015:
129–130, Langner 2013, Raivio & Nykänen 2014a: 63, Theunissen & Schwalb
2013: 177.)
Yhdenvertaisuuden ja työelämäosallisuuden käytännön toteutuminen Saksan
työmarkkinoilla oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden vammaisten ja muiden
erityisryhmien (Risikogruppen) osalta oli eräs kiinnostava lähtökohta tutkimukselleni. Markus Linten ja Sabine Prüstel Saksan Ammattikoulutusinstituutissa pitävät
yllä ammatillisen koulutuksen kirjallisuustietopankin pohjalta julkaisuluetteloa
koulutuksen inkluusiokehityksestä (Auswahlbibliografie ”Inklusion in der beruflichen Bildung”). Lukuisissa luetteloon sisällytettyjen artikkelien yhteenvedoissa kritisoidaan YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifioinnin jälkeistä
hidasta inkluusiokehitystä maassa niin koulutuksen kuin työelämänkin osalta. (Linten & Prüstel 2015.) Tilannetta kuvataan ambivalentiksi: sopimuksen vaateet tiedetään, mutta käytäntö odottaa nykyistä tehokkaampia ratkaisuja. Keskustelua on
käyty sopimuksen ratifioinnin jälkeen ja käydään edelleen. (Theunissen & Schwalb
2013: 177–178.)
Sain edellä mainitun lisäksi toisenkin motiivin tutkimukseeni Bertelsmannsäätiön (Bertelsmann Stiftung) yli 1 000:lle saksalaiselle yritykselle teettämän kyselyn kesäkuussa 2014 julkistetuista tuloksista. Niissä todetaan, että ”inkluusioteemalla on tähän mennessä ollut tuskin mitään roolia maan ammatillisessa koulutuksessa”. Erityisen tuen tarpeessa olevista noin 50 000:sta ammattikoululaisesta
vain noin 3 500 on löytänyt koulutuspaikan yrityksistä. Viimeisten viiden vuoden
aikana vain joka neljännellä koulutuspaikaksi hyväksytyllä yrityksellä on kokemusta vammaisista koulutettavista. Puolet näistä yrityksistä piti kokemusta positiivisena. Yritykset toivoivat ennen kaikkea valtiolta vahvempaa tukea koulutuksen
mahdollistamiseen. (Linten & Prüstel 2015: 4.) Myös liittotasavallan Ammattikou25

lutusinsituutin asettama työryhmä peräänkuuluttaa linjauksissaan sekä valtakunnallisesti että eri osavaltioihin tehokkaita toimenpiteitä koulutuksesta ammattiin tapahtuvaan siirtymävaiheeseen (Bundesinstitut für Berufsbildung 2011).
Demokratia, ihmisten luoma järjestelmä ja kaikille tarkoitettu, on inkluusion ”suuri filosofia”, jossa kaikki tarkoittaa jokaista eli jokaisen tulisi olla yhteiskunnan tasavertainen jäsen. Demokratia voisi tarjota ihmiskunnan historian parhaat edellytykset inklusiiviselle politiikalle, mutta siitä huolimatta sen dynamiikkaan sisältyy syrjäytymiseen työntäviä voimia. (Taylor 2000: 89.) Tämä koskee
niin Suomea kuin Saksaakin. Muutoksessa parempaan tarvitaan laajoja eri organisaatioiden välisiä keskusteluja, jaettuja kokemuksia, ymmärrystä ja ennen kaikkea
laaja-alaista sitoutumista yhdenvertaisuuden edellyttämiin muutoksiin. Niin kuin
Malinen, Savolainen, Engelbrecht, Xu, Nel M, Nel N ja Tlale (2013) artikkelissaan
toteavat, keskustelua ja tavoitteita tulee pitää yllä, ei niinkään työllisyys-, koulutustai sosiaalipoliittisilla perusteilla vaan nimenomaan ja puhtaasti ihmisoikeuksien
näkökulmasta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. (Ks. myös Biermann & Bonz
2012a: 4–5, Linnakangas ym. 2006: 41, Theunissen & Schwalb 2013: 177, Wehman 2012.) Kuten Antti Teittinen (2015: 96) esittää:
Vahva ideologinen sekä poliittinen tavoite saada vammaisia osallistumaan työelämään edellyttää ... sellaisia uusia avauksia, jotka toisaalta osoittavat vanhan vammaisten hoivapolitiikan eriarvoistavat trendit ja toisaalta työelämän
monimuotoistumisen ja monitapaistumisen mahdollisuudet.
Työmarkkinoiden voimakkaat muutokset Suomessa ja niiden tuoma jakaantuminen
osallisten ja osattomien markkinoihin ovat olleet selkeä ilmiö aivan viime vuosikymmenien aikana vammaisilla ja pitkäaikaissairailla henkilöillä. Projekteja ilmiön
tiimoilta on ylläpidetty ja ylläpidetään maassamme ilman, että niin sanotun sosiaalisen työllistämisen kehittämishankkeista olisi tullut pysyviä käytänteitä avoimille
työmarkkinoille. Monissa olen itsekin ollut mukana. Aina on lähdetty ikään kuin
uudestaan liikkeelle ja aina lakki kourassa, nöyrästi yhdenvertaisia oikeuksia anellen. Liian monen vammaisen, pitkäaikaissairaan tai osatyökykyisen koko työiän
kestävä kysymys on, eikö minua kukaan tarvitse. Vai tarvitaanko minua vain ja
ainoastaan palkattomassa työssä eli avotyössä? (Vrt. Aaltonen & Lappalainen 2013:
111.)
Olin aiemmin tutustunut Suomessa kokeilu- ja kehittämishankkeina toteutettavaan tuettuun oppisopimuskoulutukseen (Irjala 2014) ja todennut mallin tehokkaaksi koulutusmuodoksi osallistaa vammaisia nuoria avoimille työmarkkinoille.
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Tavoitteinani oli saada vastauksia viiteen tutkimuskysymykseen, joista ensimmäiseen (tutkimuskysymys A) hain vastauksia asiantuntijahaastatteluistani sekä alan
kirjallisuudesta. Halusin näin varsinaisiin haastatteluihin perustuvien kysymysten
pohjaksi kartoittaa yksityiskohtaisesti, minkälaisissa koulutusympäristöissä suomalaiset ja saksalaiset erityisopiskelijat opiskelevat eli minkälaiset kyseisten maiden ammatillisen erityisopetuksen rakenteet molemmissa maissa ovat. Tästä
teema-alueesta ei juuri ole olemassa kokonaisuuksia kartoittavaa kirjallisuutta, ei
varsinkaan kahden maan, esimerkiksi Suomen ja Saksan, järjestelmien vertailua.
Tutkimuskysymyksiin (B–D) hain vastauksia teemahaastattelujen avulla niin, että
pystyin vastaamaan myös tutkimukseni laajaan pääkysymykseen (E). Hain siis vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiini:
A) Miten Suomen ja Saksan ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoille tarkoitetut oppisopimuskoulutusjärjestelmät eroavat institutionaalisilta rakenteiltaan
toisistaan?
B) Miten haastatellut Suomessa ja Saksassa ovat kokeneet lapsuus- ja nuoruusiän
eri osatekijöiden määrittäneen heidän kasvuaan ammatilliseen koulutukseen ja
sen jälkeen työelämään?
C) Minkälainen rooli oppisopimuskoulutuksella on tutkittavien kokemuksille ja
käsityksille nykyisestä elämänlaadusta ja hyvinvoinnista?
D) Mitä mahdollisuuksia haastateltavat kokevat oppisopimuskoulutuksen antaneen heidän tulevaisuuden näkymiinsä?
E) Minkälaisia mahdollisuuksia oppisopimuskoulutuksen valta-asema Saksan
ammatillisessa koulutuksessa antaa erityisopiskelijoille yhdenvertaisuuden,
osallisuuden ja koetun hyvinvoinnin kannalta?
Tutkimukseni on metodologialtaan laadullinen, kvalitatiivinen, tutkimus. Analyysimenetelmänä sovellan Milesin ja Hubermanin (1994: 10–12, Miles ym. 2014)
kolmivaiheista sisällönanalyysimallia teoriaohjaavasti sekä osittain Fraserin (2004)
narratiivista analyysia. Tutkimusaineistonani on Suomessa ja Saksassa lokakuun
2015 ja toukokuun 2016 välisena aikana suorittamillani haastattelumatkoilla nauhoitetut haastattelut, kirjoitettuina myös tekstimuotoon. Tapasin henkilökohtaisesti
molemmissa maissa oppisopimuskoulutuksen avulla ammattiin valmistuneita tai
valmistumassa olevia työikäisiä, yhteensä 30 eri tavoin vammaista henkilöä. Oppisopimuskoulutuksen jälkeen haastateltavani olivat sijoittuneet tai sijoittumassa työelämään tai mahdollisesti eri syistä jääneet sen ulkopuolelle. Yhteenvedon haastateltujen perustiedoista olen koonnut taulukkoon 3 (ks. Alaluku 4.3.2). Haastattelu27

jen avulla pyrin tavoittamaan osallistujien omia näkökulmia heidän omilla ilmauksillaan ilmaistuina. Näin ollen esitän haastatteluaineistoon perustuvat tutkimustulokseni narratiivisella lähestymistavalla haastateltujen kerrontaa lainaten (ks. Luku
6).
Tutkimuksen varsinaisten osanottajien lisäksi olen haastatellut aineistoni tueksi kahden saksalaisen yhtiön, autotehtaan ja vakuutusyhtiön, vammaisten työntekijöiden kokopäiväisinä luottamushenkilöinä (Konzern- und Gesamtsvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen) toimivia henkilöitä (kaksi haastattelua). Toisen haastattelun olen referoinut liitteeseen 2b. Kyseinen luottamusmies oli,
pitkäaikaisen työ- ja luottamusmieskokemuksensa lisäksi, itse vaikeasti näkövammaisena myös saksalaisen järjestelmän ”kokemusasiantuntija”. Yhden suomalaisen
haastattelussa työnantaja osallistui tilaisuuteen osan aikaa, koska halusi muun muassa kommentoida tuetun oppisopimuskoulutuksen hyötyjä ja siinä ilmenneitä vaikeuksia. Haastattelut suoritin neljällä eri kielellä, suomen ja saksan sekä molempien maiden viittomakielellä.
Tutkimusraportin rakenne muodostuu näin ollen seuraavan kuvion 1 mukaisesti:
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• Vammaiset hyvinvointivaltioissa
Johdanto

• Vammaisuus ja osallisuus
Teoreettinen • Hyvinvointi ja arki
viitekehys

Tutkimuksen • Tutkimuksen kulku - aineiston hankinta, analyysi ja tulkinta
kulku ja
metodit

Tulokset

Pohdinta ja
johtopäätökset

• Vammaisten ammatillinen koulutus Suomessa ja Saksassa
• Oppisopimuskoulutuksen erityisopiskelijoiden elämän- ja opintopolkuja Suomessa ja Saksassa
• Tyyppikertomukset
• Tulosten tarkastelu

• Pohdinta ja johtopäätökset

Kuvio 1. Tutkimusraportin rakenne.

Tässä luvussa olen käynyt läpi tutkimukseni sisältöön liittyviä taustatekijöitä, erityisesti Suomen ja Saksan viime vuosien talous- ja työllisyystilanteiden sekä vammaisten ja osatyökykyisten kouluttautumiseen ja työllistymiseen liittyviä merkityksellisiä teemoja. Luvuissa 2 ja 3 käyn läpi tutkimuksen avainkäsitteisiin kuuluvien
vammaisuuteen ja osallisuuteen sekä hyvinvointiin ja arkeen liittyviä merkityksiä.
Luvussa 4 esitän tutkimuksen kulun, niin aineiston hankinnan, analyysin kuin tulkintanikin näkökulmista. Tulososiossa (ks. Luku 5) kartoitan haastatteluteemojeni
taustaksi asiantuntijahaastatteluiden ja alan kirjallisuuden avulla erityisopiskelijoille tarkoitetun ammatillisen koulutuksen institutionaaliset rakenteet molemmissa
maissa. Varsinaisten haastattelujen analyysin olen koonnut lukuun 6 sekä tulkinnut
niiden perusteella haastattelut neljäksi eri tyyppikertomukseksi lukuun 7. Lisäksi
olen koonnut lukuun 8 yhteenvedon aineistosta jaoteltuna edellä esitettyjen tutkimuskysymysten mukaan. Lopuksi luvussa 9 pohdin tutkimustuloksia sekä esitän
johtopäätöksiäni ja toimenpide-ehdotuksiani.
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2

Vammaisuus ja osallisuus

Tutkimuksellani haluan tuottaa tietoa siitä, kokevatko oppisopimuskoulutuksen
suorittaneet vammaiset ja osatyökykyiset henkilöt koulutuksen edesauttavan heidän osallisuuttaan ja samalla yhdenvertaisuuttaan yhteiskunnassa. Voinko siis tulkita heidät tutkimukseni perusteella ja haastattelun aikaan osallisiksi, syrjässä tai
marginaalissa oleviksi tai onnellisiksi? Tutkimukseni perustaksi käsittelen tässä luvussa vammaisuuden ja osallisuuden teorioita ja käsitteitä ”moniäänisesti”, useiden
tutkijoiden esittämiä näkökulmia käsitellen. Pohdin oikeudenmukaisen ja vastuullisen yhteiskunnan perusteita, vammaisuuden ja erilaisuuden käsitteitä sekä Suomessa että Saksassa. Lisäksi käsittelen eri tieteenharjoittajien ja muiden asiantuntijatahojen teorioita ja näkemyksiä sekä lainsäädännön perusteluja vammaisten ja
osatyökykyisten oikeuksista koulutukseen, työhön, asumiseen ja terveyteen.
2.1

Oikeudenmukainen ja vastuullinen yhteiskunta

Kysyn nyt, minkälaisia perusteluja oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta toteuttavalle yhteiskunnalle löytyy tieteestä. Käsittelen niitä erityisesti amerikkalaisten filosofi John Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian sekä sosiologi Richard Sennettin yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta esittämien näkökulmien pohjalta.
Vammaisuuden välillisenä kokemusasiantuntijana, niin kuurojen vanhempieni, samoin edesmenneen puolisoni ja oman työurani kautta, uskon Rawlsin tavoittaneen
teoriassaan oikean näkökulman siihen, miksi yhteiskunnan kaikki jäsenet ovat oikeutettuja yhdenvertaisuuteen. Sosiologi Richard Sennett on myös kirjoittanut lähellä Rawlsin teorian ajatuksia olevia perusteluja yhdenvertaisuuden vaateille. Heidän molempien näkemykset toimivat osana esiymmärrystäni tutkimusta aloittaessani.
2.1.1 Oikeudenmukainen yhteiskunta
Yhteiskunnan oikeudenmukaisuuden perustana pidetään yleensä voimassa olevaa
lainsäädäntöä. Niin Suomessa kuin Saksassakin julkisella vallalla on perustuslain
mukaan velvollisuus turvata yksilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Maan poliittisilla, muun muassa sosiaalipoliittisilla, päätöksillä voidaan heikentää
tai vahvistaa vaikeasti työllistyvien ryhmien mahdollisuuksia päästä osallisiksi
avoimille työmarkkinoille. On kuitenkin olemassa myös lainsäädännöstä riippumattomia, yleisesti päteviä oikeusperiaatteita. (Saari 2015: 124, Yeung ym. 2007:
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9.) John Rawlsin (1986, 1971/1988) mukaan kaikki yksilöt ovat oikeutettuja samanlaiseen kohteluun omien kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaisesti, koska
he ovat osaltaan vaikuttaneet yhteisen hyvän rakentamiseen. Tästä korvauksena
heille on pyrittävä takaamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet ja turva riskejä vastaan. Oikeudenmukaisuutta pidetään yleisesti eri instituutioiden eräänä tärkeimmistä hyveistä ja sen keskeisenä periaatteena vastavuoroisuutta, mikä liittyy yhteisön ja sen jäsenten vertikaaliseen suhteeseen, riippuvuuteen toinen toisistaan (interdependence). (Nussbaum 1990: 203.)
Kokemus oikeudenmukaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta yhteiskunnassa ovat
keskeisiä yksilöiden onnellisuuden lisääjiä (Ojanen 2006: 78). Oikeudenmukaisuuden periaatteisiin kuuluu myös impartiaalisuus, jolla tarkoitetaan yksilön toiminnan arviointia mahdollisimman objektiivisten periaatteiden mukaan. Tällöin mielivaltaisuus tai itsensä suosiminen ovat kiellettyjä. Samanlaisia tapauksia on kohdeltava samalla tavoin. (Barry 1999: 7–8, 13, 52, Rawls 1986, 1971/1988, Yeung ym.
2007: 14.) Olennaista John Rawlsin teoriassa on, että hän liittää impartiaalisuuden
vaatimuksen perusteluksi epävarmuuden siitä, mikä yksilön tai hänen yhteisönsä
asema on tulevaisuudessa. Erityisesti sen takia instituutioilta on voitava edellyttää
impartiaalisuutta.
Kukaan ei voi, kuten Rawls toteaa, olla lähtökohtaisesti varma, onko hän tulevaisuudessa köyhä vai rikas, työntekijä vai tehtaanjohtaja, vammainen tai vammaton, yhteiskunnan hyväosainen vai sen marginaalissa elävä. Tuon ”tietämättömyyden” takia ihmisten on järkevää valita oikeudenmukaisuuden periaatteet. Näin
teorian keskeinen periaate on huolehtia niistä, jotka eivät siihen itse kykene. Heikoimmassa asemassa olevien kansalaistensa kohtelulla yhteiskunta osoittaa sivistystasonsa ja kehittyneisyytensä. Sama periaate koskee myös tulevien sukupolvien
hyvinvoinnista huolehtimista eli nykysukupolvella on moraalisia velvollisuuksia
myös syntymättömiä kohtaan. Niinpä riskiä välttävä yhteiskunta valitsee säännöt,
jotka takaavat mahdollisimman hyvän elämän myös kaikkein huonoimmassa asemassa oleville. Se tarkoittaa Rawlsin mukaan lähtökohtaisesti eräänlaista ”yhteiskuntasopimusta”. (Rawls 1986: 54–55, 1971/1988: 21, 43–46, 87–90, 175–176.)
(Ks. myös Kanniainen 2003: 101, Kivirauma 2015a: 12, Saari 2015: 56, Sandel
2009/2012: 160, Sihvola 2003: 199–200, Yeung ym. 2007: 14–15.)
Rawls (1971/1988: 43–47) korostaa, että yhteiskunnassa vallitsee oikeudenmukaisuus, kun sen kansalaisilla on mahdollisuuksien tasa-arvo (equality of opportunities) sekä liberalistiset vapausoikeudet, mitkä tarkoittavat muun muassa uskonnon- ja sananvapautta, liikkumisen vapautta ja vapautta väkivallasta. Niiden vallitessa yhteiskunnassa on myös suojaverkko huono-osaisille. Voimassa olevat lait
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ovat silloin myös yhteensopivia mainittujen periaatteiden kanssa. Pohjoismaisten
hyvinvointiyhteiskuntien katsotaan yleisesti täyttävän Rawlsin periaatteiden asettamat vaatimukset. (Lagerspetz & Räikkä 2007: 38–39, Nussbaum 1990: 240–241,
Sihvola 2004: 215–216, 218–221.) Saaren mukaan yhteiskunta on ”yksilöiden ja
organisaatioiden vuorovaikutuksen seurauksena syntyvä rakenteellinen kokonaisuus, missä eriarvoisuus synnyttää osaltaan huono-osaisuutta”. Eriarvoisessa
yhteiskunnassa syntyy ”välinpitämättömyyttä ja moraalista sokeutta” heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien henkilöiden elintasoa ja elämänlaatua kohtaan.
(Saari 2015: 64–66.) Rawls toteaa, että ”väestöryhmien välistä eriarvoisuutta voidaan yhteiskuntapolitiikassa sallia vain, mikäli se palvelee huono-osaisten aseman
parantamista” (Saari 2015: 57). Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus perustuu ”reiluun ensijakoon”, mikä edellyttää yksityisomaisuuden ja muun varallisuuden mahdollisimman tasaista jakautumista kotitalouksien kesken. (Rawls 1986: 60–65,
1971/1988: 46–47.) (Ks. myös Gray 2000: 22–31, Saari & Pessi 2011: 26.)
Kuten Sennett (2003/2004) toteaa teoksessaan ”Kunnioitus eriarvoisuuden
maailmassa”, oikeudenmukaisuus on myös yhteiskunnan moraalinen periaate. Oikeudenmukaisuutta mittaavia, yksilön näkökulmasta tärkeimpiä perusoikeuksia
ovat yhdenvertaisuus, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä syrjinnän kieltäminen.
Perus- ja ihmisoikeudet ovat aina yhteisöllisiä eli ne toteutuvat vain yhteisöissä.
Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat merkityssisällöltään hyvin samaa tarkoittavia. Kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä sisältyi jo vuonna 1919 Suomen perustuslain perusoikeusluetteloon. Yhdistyneiden kansakuntien YK:n vuoden 1948 ihmisoikeusjulistuksen (United Nations 2015a) ensimmäisessä artiklassa
todetaan kaikkien yksilöiden syntyvän tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.
Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjinnän kiellon periaatteet ovat 2000-luvulla oleellinen osa perustuslakia ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Oikeudenmukaisuuden edistäminen liitettynä yksilöiden ihmisarvoa, vapautta ja oikeutta
kunnioittaviin periaatteisiin on nykyisenkin valtiosäännön mukaisia yhteiskunnan
perustehtäviä. (Arajärvi & Sakslin 2007: 47–48, 60.) Niin kuin John Gray (2000:
23) kirjoittaa, yhdenvertaisen yhteiskunnan utopistinen, mutta tavoittelemisen arvoinen perusajatus on, että jokaisella sen jäsenellä on mahdollisuus olla siinä osallisena kaikilta osin. Ketään ei jätetä sen keskeisten toimintojen tai käytäntöjen ulkopuolelle. Aaltola (2010) jakaa ihmisoikeudet kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin,
jotka tarkoittavat useimmiten oikeuksia toimia tai olla vapaasti haluamallaan tavalla ja joiden perustana on yksilön itsemääräämisoikeus eli autonomia. Tärkeim-
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piä hyvinvointioikeuksia ovat oikeus koulutukseen, sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon, joiden saatavuus on yhteiskunnan aktiivitoimillaan turvattava eli ne ovat
yhteiskunnan ”positiivisia velvollisuuksia”. (Aaltola 2010: 38–40.)
2.1.2 Vastuullinen yhteiskunta
Oikeudenmukainen yhteiskunta on myös vastuullinen yhteiskunta. Se kantaa vastuuta heikoimmistaan. Inhimillinen toiminta edellyttää toimijaa, yksilöä. Sosiaalinen toiminta edellyttää yksilöiden muodostamaa ryhmää tai yhteisöä, jota usein
ohjaa esimerkiksi auttamisen halu. Jokainen meistä kuuluu moneen yhteisöön,
joista osa voi olla jopa ristiriidassa keskenään. Kunkin yhteisön toimintaa ohjaavat
arvot, motiivi, tarve, hyöty, valta tai kunnia. John Gray (2000) määrittää sosiaalisen
koheesion (social cohesion) tarkoittavan yhteisöllisyyttä, jossa perusarvoista vallitsee yhteisössä yleinen yksimielisyys (general consensus) ja jossa periaatteessa ei
ainakaan laajasti ottaen ole marginalisoituja tai syrjittyjä ryhmittymiä. Gray toteaa
Rawlsin teorian suuntaisesti, että sosiaalisilla yhteisöillä on arvonsa nimenomaan
vain, mikäli ne edistävät siinä mukana olevien yksilöiden hyvinvointia. (Gray 2000:
24–25.)
Argylen (2001: 216) mukaan onnellisten ihmisten (happy people) on todettu
olevan kiinnostuneempia toisista ihmisistä sekä sosiaalisista ongelmista ja vähemmän kiinnostuneita henkilökohtaisista ongelmistaan tai sisäisestä maailmastaan.
He juuri ovat aktiivisia jäseniä muun muassa erilaisissa yhteisöissä. Syiksi tähän
hän nimeää muun muassa sen, että onnelliset ihmiset tietävät auttamisen olevan
palkitsevaa ja haluavat säilyttää positiivisen mielialansa. Altruismin, hyväntekeväisyyden, periaatteita sisältää myös Erik Allardtin hyvinvointiteorian toteama, että
rakkaus merkitsee enemmän antamista kuin saamista (Hirvilammi & Helne 2014:
2166). Suomalaisten auttamishalukkuutta koskevissa tutkimuksissa on todettu, että
kansalaiset ovat halukkaimpia auttamaan lapsia ja vanhuksia, eivätkä autettavien
tarpeet ole niinkään määrittämässä auttamishalukkuutta (Saari & Yeung 2007: 115,
127, 133).
Yritysten ja yhteisöjen yhteiskuntavastuun aate tuli ajankohtaiseksi runsaat 20
vuotta sitten Suomen liityttyä Euroopan unioniin. Yhteiskuntavastuu on vapaaehtoista eikä perustu varsinaiseen lakiin (Euroopan komissio 2014). Uudempana nimikkeenä yhteiskuntavastuusta käytetään nimitystä ”yhteiskuntasitoumus”, jonka
periaatteet on laatinut Suomen kestävän kehityksen toimikunta.
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Yritykset ja organisaatiot sitoutuvat sen avulla edistämään kestävää kehitystä
työssään ja toiminnassaan. ... Yhteiskuntasitoumus rakentuu kahdeksasta tavoitteesta. Jotkut yritykset ovat sitoutuneet esimerkiksi työllistämään muuten
huonosti työllistyviä ihmisiä. (Fuhrman & Hanski 2015.)
Yhteiskuntavastuu tai -sitoumus sisältää niin ekologisen, taloudellisen kuin sosiaalisenkin vastuun (Kukkonen 2009: 35). Sosiaalisiin kriteereihin kuuluvat muun muassa ihmisoikeudet, työelämän perusoikeudet, elämiseen riittävä palkka ja kohtuulliset työehdot (Haavisto & Ihalainen 2014). Suomessa valtioneuvosto (2012) julkisti syksyllä 2012 yhteiskuntavastuun periaatepäätöksen, jolla pyritään laajentamaan yhteiskuntavastuullisuutta niin julkishallinnon yksiköihin kuin yksityisellekin puolelle. Sosiaalinen vastuu sisältää muun muassa yritysten ja yhteisöjen henkilöstöpoliittisia periaatteita eli periaatteet erilaisten ihmisten tasa-arvoisesta rekrytoinnista ja työllistämisvastuusta (Kanniainen 2003: 107, Kukkonen 2009: 11).
Tutkimukseni kohteena olevaan oppisopimuskoulutukseen voi liittyä työnantajien
näkökulmasta yhteiskuntavastuun merkityksiä, yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden
arvoja, joissa korostuvat muun muassa vastuu nuorista ja maahanmuuttajista (Lehtonen 2016a, 2016b).
Työnantajan päätös rekrytoida vammainen työyhteisöönsä nähdään osana yrityksen yhteiskuntavastuuta. Tähän tulokseen tulivat myös niin kutsutun RATKOprojektin tutkijat eri työorganisaatioiden esimiehiä haastatellessaan (Riipinen 2015:
86–87). Työyhteisön näkökulmasta osatyökykyisen tai vammaisen työllistymiseen
liittyy, jännitteiden lisäksi, myös mahdollisuuksia (Hietala ym. 2015: 111). Vammainen työntekijä on kannustava esimerkki koko työyhteisölle, hän avartaa näkemyksiä ja kokemuksia erilaisuuden kohtaamisen kautta. Hän parantaa työpaikan
tunneilmastoa, vahvistaa sen yhteisöllisyyttä, luottamusta sekä keskinäistä vastuuta.
(Hietala 2013: 10, Varanka & Lindberg 2011: 54.) Tämän olen saanut konkreettisesti todeta työskennellessäni sosiaali- ja terveysalan järjestössä, joka päätti 1990luvulta alkaen työllistää organisaatioonsa muutamia vammaisia tai pitkäaikaissairaita normaaliin työsuhteeseen.
Useat yritykset Suomessa ovat viime vuosina julkistaneet vuosikertomuksensa
yhteydessä yhteiskuntavastuun osion, jossa ne kertovat toimenpiteistään erityisesti
ympäristöarvojen edistämiseksi. Näistä kertomuksista löytyy niukasti tietoa sosiaalisesta vastuusta ja esimerkiksi siitä, miten ja paljonko yritys työllistää vammaisia tai muutoin vaikeasti työllistyviä ryhmiä. Yrittäjät pitävätkin taloudellista vastuuta eli taloudellisesti kannattavaa toimintaa tärkeimpänä yhteiskunnallisena vas-
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tuunaan. Toimintaympäristöjensä odotuksia sosiaalisen vastuun kantamisesta ne pitävät osittain epärealistisina. (Kanniainen 2003: 108, Kukkonen 2009: 98.) Kuten
Kukkonen toteaa, yrityksen päätös rekrytoida vammainen tai osatyökykyinen työyhteisöönsä mahdollistuu maassamme silloin, kun ”siihen on löydettävissä ainakin
välillisiä taloudellisia vaikutuksia” sen toiminnalle (Kukkonen 2009: 139).
Työelämän näkökulmasta monet maat, kuten Saksa jo vuodesta 1917 alkaen,
ovat merkittävässä määrin edellä Suomea yritysten ja yhteisöjen yhteiskuntavastuun toteuttajina. Näissä maissa yrityksillä ja yhteisöillä on velvoite säädettyjen
ehtojen mukaisesti työllistää, sakon uhalla, määrätty kiintiö vammaisia tai muita
erityisryhmiin kuuluvia työyhteisöihinsä. (Kukkonen 2009: 74–75, Raivio & Nykänen 2013.) Tutustuttuani Saksan työelämään olen vakuuttunut siitä, että nimenomaan kyseinen lainsäädäntö on muokannut ratkaisevalla tavalla työpaikkojan ilmapiiriä vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten yhdenvertaisuudelle.
Maan sosiaalilainsäädännön mukaan sekä yksityisten että julkisten työnantajien,
joilla on vuosittaisen keskiarvon mukaan vähintään 20 työpaikkaa kuukaudessa, on
työllistettävä vähintään yksi vaikeavammainen (schwerbehinderte) henkilö eli viisi
prosenttia työntekijöiden kokonaismäärästä. Julkisilla työnantajilla tarkoitetaan tällöin muun muassa kaikkia liittotasavallan, eri osavaltioiden ja alueellisia viranomaisia sekä muun muassa oikeuslaitoksen virastoja. (Sozialgesetzbuch IX § 71
2015a.)
Kiintiösäädöksiä sovellettaessa työnantajalle maksetaan Saksassa palkkatukea
kyseisen vammaisen osalta ensimmäisenä vuonna 70 prosenttia palkkakustannuksista ja seuraavina vuosina aleneva määrä. Mikäli työnantaja ei täytä edellä mainittua työnantajavelvoitettaan, ýrityksen tai yhteisön on maksettava päätoimipaikkansa Integraatiovirastolle (Integrationsamt) ”hyvityskorvausta” (Ausgleichsabgabe) (125–320 euroa kuukaudessa 1.1.2016 alkaen) kiintiövelvoitteen määrästä riippuen. Korvauksen määrään voivat pienet yritykset saada helpotuksia.
Työnantaja voi korvata hyvityskorvauksen osittain tai kokonaan niin, että se osoittaa rekisteriin hyväksytyille vammaisten työkeskuksille työtoimeksiantoja erillisten säädösten mukaisesti. (Integrationsämter 2014.) Suomessa on myös viime vuosina aika ajoin käyty keskustelua Saksan mallin kaltaisesta kiintiöperiaatteista
mutta asia ei ole edennyt keskustelua pidemmälle (Raivio & Nykänen 2013, Raivio
& Nykänen 2014b, Teittinen 2015: 88). Kiintiösäädösten jatkoksi Saksan lainsäädäntöön on saatu myös vammaisten oma luottamusmiesjärjestelmä.
Jos yrityksessä on enemmän kuin viisi vammaista työntekijää, tulee yrityksen
päätöksentekoelimiin valita myös yksi vaikeastivammaisten edustaja. ... Nämä
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työntekijäpuolen edustajat ovat mukana myös yrityksen rekrytointitilanteissa.
Tehtävänä on varmistaa paikan täyttäminen oikeudenmukaisesti ilman syrjintää sekä arvioida, voidaanko tehtävään palkata osatyökykyinen. Vammaisuus
ja osatyökykyisyys ovat siis työhönottotilanteessa positiivisen diskriminaation
peruste. (Raivio & Nykänen 2014b.)
Julkisten yhteisöjen sekä yksityisten yritysten odotetaan joka tapauksessa tulevaisuudessa ottavan entistä laajempaa vastuuta yhteiskunnasta ja sen hyvinvoinnista
niin Suomessa kuin Saksassakin. Saksassa oppisopimuskoulutuksen jatkuvaa vahvistamista ja kehittämistä korostetaan juuri yritysten yhteiskuntavastuun näkökulmasta (Kämäräinen 2013: 92). Tulkitsen, että modernin ajan vastine hyväntekeväisyydelle, altruismille, on nimenomaan yritysten sosiaalinen, taloudellinen tai ympäristökysymyksiin liittyvä yhteiskuntavastuu. Kanniainen (2003: 113) näkee yhteiskunnan tarjoamina vastineina sille sen, että ne saavat toimia järjestäytyneessä
yhteiskunnassa. Ne saavat käyttää yhteiskunnan rakentamaa infrastruktuuria ja saavat yhteiskunnan varoin koulutettua työvoimaa käyttöönsä.
2.2

Vammaisuus ja erilaisuuden käsitteet

Rawlsin (1986, 1971/1988) teorian mukaan oikeudenmukainen ja vastuullinen yhteiskunta tarjoaa samanlaisen elämän vammaisille, pitkäaikaissairaille ja osatyökykyisille kuin kaikille muillekin. Kuten itsekin vaikeavammainen Pentti Murto
(2007) totesi, vammaisuudesta huolimatta ei koulutuksen, ei työ- eikä muunkaan
elämän tarvitse olla vammaista. ”Mikä tahansa este voi kasvaa vaikeaksi, mutta
elämän ei tarvitse olla vammaista ...”. (Murto ym. 2007: xi.) Bendel (1999: 304)
toteaa samasta asiasta, että
vammaisuudesta puhuttaessa luonnehditaan vain yksilön jotakin määrättyä
ominaisuutta muiden ominaisuuksien jäädessä piiloon tuon yhden ainoan piirteen taakse. Vammaiset ovat toisin sanoen aina vain ’vammaisia’ ja saavat tämän määrittelyn perusteella erikseen määriteltyjä mahdollisuuksia päästä
koulutukseen, työelämään, yksityisiin asuin- ja elämänmuotoihin jne.
2.2.1 Vammaisuus tai pitkäaikaissairaus
1800-luvun teollistumisen myötä aiemmin maatalousyhteiskuntien tavanomaisina
työntekijöinä työskennelleistä vammaisista tuli Suomessa monilta osin ”elättejä” ja
avuliaisuuden kohteita. Vaikka myönteistä kehitystä on tapahtunut viime vuosina
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ja vuosikymmeninä, suhtautumisessa vammaisten yhdenvertaisuuteen on vielä paljon tekemistä ja asenteet muuttuvat edelleen hitaasti. (Hakala & Leivo 2015: 18–
19, Miettinen 2008: 24, Murto 1996: 36, Vehmas 2005: 17, 53–55.) Sosiaalisen
turvallisuuden näkökulmasta sosiaaliset riskit heikentävät yksilön elämänhallintamahdollisuuksia ja voivat johtaa riippumattomuuden menetykseen sekä usein turvattomuuteen elämän eri osa-alueilla. Sosiaalisiin riskeihin määritetään muutokset
työmarkkinoilla, sopivan koulutuksen tai taitojen puuttuminen sekä palkkatyön ja
perhe-elämän yhteensovittaminen. (Hemerijck 2008, 2012, Poutanen 2010: 182–
183.)
Vielä 1950- ja 1960-luvuilla korostettiin vammaisten kohdalla heidän avun ja
erillisten palvelujen tarvettaan sekä lääketieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuja,
vammaisuudesta aiheutuneita puutteita tai rajoitteita. Suhtautuminen vammaisiin
oli yleisesti parantumattomaan sairauteen viittaamista tai siitä vaikenemista. (Kivirauma 2008: 5, Kivirauma 2015a: 9, Moberg & Vehmas 2009: 50, Nygård 1996:
36–42, Somerkivi 2000: 41.) 1970-luvulla vammaisten elinoloja alettiin kuitenkin
kehittää ja parantaa. Edellisellä vuosikymmenellä oli alkanut maailmanlaajuinen ”vammaispoliittinen liikehdintä” ja suomalaisetkin vammaisjärjestöt aktivoituivat puhumaan integraatiosta, inkluusiosta ja normalisaatiosta. (Eriksson 2008:
11, Hakala ym. 2013b: 182, Murto ym. 2007: 54–66, Theunissen 2013: 9.) Maailman terveysjärjestö WHO:n (World Health Organization 1980) ensimmäinen luokittelu vammaisista ilmestyi vuonna 1980. Siinä vammaisuudet tai sairaudet luokiteltiin vaurioiksi (impairment), mikä tarkoitti psyykkisen, fyysisen tai ruumiin rakenteen tai toiminnan puutosta tai poikkeavuutta, toiminnan vajavuudeksi (disability) eli vaurion aiheuttamaksi rajoitukseksi tai normaaleihin toimintoihin liittyväksi puutteeksi ja kolmantena sosiaaliseksi haitaksi (handicap), millä tarkoitettiin
vauriota tai toiminnan vajavuutta suhteessa yksilön kykyyn suoriutua yhteisöissä
normaalilla tavalla. (Amsterdam ym. 2015: 153, Bendel 1999: 302, Miettinen 2008:
24, Vehmas 2005: 112, Waldschmidt & Schneider 2002: 2.)
Mainittuna YK:n kansainvälisenä vammaisten vuonna siirryttiin vähitellen
määrittämään vammaiset täysivaltaisiksi osallistujiksi ja tasa-arvoisiksi kansalaisiksi. Yleinen mielenkiinto vammaisuudesta sosiologisena ilmiönä lisääntyi muun
muassa Saksassa niin merkittävästi, että Waldschmidt ja Schneider (2002: 2) pitävät kyseistä vuotta tosiasiallisena alkusysäyksenä maan vammaissosiologialle (Soziologie der Behinderung). Tällöin käsite ”vammaisuus” ei enää kuvannut henkilön
yksittäistä ominaisuutta vaan sosiaalista ilmiötä. Kehitys tuohon suuntaan oli alkanut saksankielisellä alueella jo 1960-luvun lopulla, jolloin Christian von Ferber piti
65. Sosiaalihuollon päivillä esitelmän aiheesta ”Vammainen ja yhteiskunta” (Der
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behinderte Mensch und die Gesellschaft). Tätä ennen myös Saksan tiedemaailma
oli ollut kiinnostunut vammaisuudesta lähinnä lääketieteellisistä ja pedagogisista
näkökulmista. (Ks. myös Bendel 1999: 302.) Toisaalta, kuten Bendel (1999: 301)
toteaa, sinänsä vammaisuuteen yhteiskunnallisena erontekona (Differenzierungsmerkmal) on viime vuosikymmeninä kiinnitetty sosiologiassa vain vähän huomiota.
Sosiaalisella eronteolla tarkoitetaan ihmisten välisistä eroista johtuvia perusteluja
heidän erilaiselle arvostukselleen sekä kohtelulleen yhteiskunnassa ja sen eri osaalueilla (Hakala ym. 2013a: 263).
Vammaiset eivät joka tapauksessa ole mikään homogeeninen joukko (Amsterdam ym. 2015: 167) ja vammaisuuden määrittäminenkin on paljolti semanttinen
kysymys. Erilaisia vammoja omaavia (person with a disability) on huomattavasti
enemmän kuin esimerkiksi kehitysvammaisia, muun muassa onnettomuuden tai
sairauden seurauksina vammautuneita. Joskus muun muassa ”erityisryhmistä” puhuttaessa sillä tarkoitetaan vain vammaisia, kuten muun muassa Euran kunnan erityisryhmien liikuntapalveluja esiteltäessä (Eura 2014). (Ks. myös Linnakangas ym.
2006: 25–26.) Vehmas (2005: 17) erottaa vammaisuudesta puhuttaessa käsitteet elimelliset vammat, joka tarkoittaa puuttuvia ruumiin tai mielen toimintoja, ja toisaalta vammaisuuden, joka ymmärretään yksilön ja yhteisön välisessä vuorovaikutuksessa ilmenevänä sosiaalisena ilmiönä.
Leppänen (2015) liittää vammaisuuden ja terveydentilan pitkälti toisiinsa kuitenkin niin, että ”sairaudesta vammaisuuden erottaa usein se, että vammaisuus on
olotilana pysyvä”. Kuten hän toteaa, EU:n työsyrjintädirektiivissäkään ei vammaisuutta ole määritelty. Direktiiviä on siltä osin tulkittava YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti. Näin ollen ”se, että henkilöllä on fyysisestä, henkisestä tai psyykkisestä vauriosta johtuva pitkäaikainen rajoite, ei täytä
vielä vammaisuuden käsitettä”. (Leppänen 2015: 122.) Kauppila ja Lappalainen
(2015: 131) käyttävät artikkelissaan – käsitellessään niin kutsutun valmentavan ja
kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen asemaa ammatillisessa erityisopetuksessa –
kohderyhmästään epätarkkaa termiyhdistelmää ”kehitys- ja vaikeavammaiset”. Saloviita (2006: 336) pitää nimikettä kehitysvammaisuus ”vanhentuneena ja sisällöltään erittäin halventavana”, jonka ”hajoamistuotteina” tilalle ovat tulleet muun muassa dysfasia, ADHD ja Aspergerin syndrooma -nimikkeet.
Vuonna 2002 ilmestyneessä WHO:n (World Health Organization 2002: 9–12)
vammaisuuden uudessa määrittelyssä siirryttiin luokitteluun, jossa otetaan huomioon biologiset, yksilöpsykologiset, yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät tekijät.
Vammaisuus tarkoittaa silloin vaihtelua ihmisen toimintakyvyssä, joka aiheutuu
39

joko elimellisestä vauriosta tai toiminnan tai osallistumisen rajoituksista. Vammaisen selviytymisen mittapuuna käytetään fyysistä, sosiaalista, psyykkistä ja toiminnallista selviytymistä (Somerkivi 2000: 123). Waldschmidt ja Schneider (2002: 3)
sekä Vehmas (2005: 113) toteavatkin, että vammaisuus tulee nähdä ennen kaikkea
sosiaalisesti tuotettuna ilmiönä, eikä sitä näin ollen voida nähdä vain biologisena ja
terveydentilaan liittyvänä rajoitteena. Esimerkiksi elimellinen sairaus ei välttämättä
aiheuta huonoksi koettua elämänlaatua yksilölle itselleen tai hänen sosiaaliselle
ympäristölleen. (Ks. myös Amsterdam ym. 2015: 167–168, Hakala ym. 2013b: 176,
Kivirauma 2015a: 10–11, 2015b: 101, Kivistö 2014: 62–63, Leppälä 2015: 18, Linnakangas ym. 2006: 15, Miettinen 2008: 26, Shakespeare 2006: 55–56, Äikäs 2012:
7.) Erevelles (2005: 428) toteaa, että
vaikka vammaiset itse tiedostavat oman fyysisen erilaisuutensa, he siitä huolimatta kokevat, että heidän vammaisuutensa todellisuus näkyy siinä, miten heitä
kohdellaan sosiaalisessa ympäristössään.
Edellä mainitun WHO:n määritelmän mukaan pitkäaikaissairaus voidaan luokitella
myös vammaisuuksiin kuuluvaksi. Makkonen ja Pynnönen (2007: 225) korostavat,
että pitkäaikaissairauden määritelmä vaihtelee tutkimuksittain. Heidän mukaansa
myös pitkäaikaissairaan osalta ja sairauden laatua määriteltäessä on ”oleellista ottaa huomioon diagnoosin ja sairauden keston lisäksi sen vaikutus nuoren elämään”
eli myös työelämään. Pitkäaikainen sairaus on vamma syrjinnän kiellon näkökulmasta, kirjoittaa saksalainen asianajaja Mathias Wenzlerkin (2013) viitaten Euroopan tuomioistuimen (der Europäische Gerichtshof EuGH) syrjintäasiaa koskevaan
päätökseen (päätös 11.04.2013). Sairaus voi siis olla vamma yhdenvertaisuuden
merkityksissä, mikäli se aiheuttaa henkilölle pitkäaikaisia fyysisiä, henkisiä tai
psyykkisiä rajoitteita.
Tilastokeskus (2016a) määrittelee pitkäaikaissairauden sairaudeksi, johon henkilö saa ”säännöllistä hoitoa ja jonka takia hän on lääkärin tai yleensä terveydenhoidon seurannassa”. ”Pitkäaikaiseen sairauteen kuuluvat usein pysyvät muutokset
ja niihin sopeutuminen. Potilas ei toivu täysin ja tila todennäköisemmin huononee
kuin paranee ajan mittaan” (Ryynänen 2005: 33). Pitkäaikaissairaus on rinnastettavissa vammaisuuteen, koska se oletetaan elinikäiseksi ja toisaalta koska ”työmarkkinoilla siihen kohdistetaan koko lailla samoja asenteita ja ennakkoluuloja” kuin
vammaisuuteenkin (Linnakangas 2006: 10). Tämän tutkimuksen ja siinä käsiteltävien näkökulmien kannalta ei ole merkityksellistä, onko henkilöllä vamma vai jokin pitkäaikainen sairaus. Mahdollisuus tehdä työtä ja hoitaa näin määrättyä työ40

tehtävää ei ole riippuvainen siitä, kumpaan ryhmään, vammaisiin vai pitkäaikaissairaisiin, haastateltavani kuuluvat. Tässä tutkimuksessa puhuttaessa ”vammaisista”
henkilöistä käsitteeseen sisällytetään näin ollen myös eri tavoin pitkäaikaissairaat.
Näkemykseni on, että vammaisen kokema elämänlaatu ja hyvinvointi syntyvät
ja saavat sisältönsä aina yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa, sosiaalisessa konstruktiossa, ja siinä jatkuvasti muuttuvana prosessina. Siinä on siis kyse ilmiöstä sellaisena kuin se sillä hetkellä nähdään tai koetaan kytkeytyneenä kuitenkin menneisyyteen. (Vrt. Burr 2003, Kulmala 2006: 59, Lindh 2013: 57, Vehmas 2005: 203,
Murto ym. 2007: 54–66.) Parhaiten edellä mainitun voi huomata vammaisten
omissa yhteisöissä: siellä ei juuri puhuta ”meistä vammaisista” tai vammaisuuden
yksityiskohdista. Ajattelutapa on enemmänkin, että olemme normaaleja tällaisinamme. Myös Allardt viittaa vammaisuuden määrittelyssä muihin kuin varsinaisiin
vammoihin. Vammaisuuden merkitys vaihtelee hänen mukaansa sen mukaan, mitä
uskomuksia kyseisessä kulttuurissa siihen liitetään. Erilaiset elimelliset vajavuudet
tai erilaisuudet saavat siten erilaisen painoarvon eri kulttuureissa. (Allardt 1988:
24–25.) (Ks. myös Eriksson 2008: 8, McMaugh 2011: 865.)
Keskeinen tekijä vammaisuuden konstruoinnissa on siis siitä käytetty kieli ja
kielessä käytetyt ilmaukset, joiden perusteella ihmiset vammaisuuteen pitkälti suhtautuvat ja vammaisia kohtaan toimivat (Burr 2003, Kulmala 2006: 58–62, Leppälä
2015: 17–18, Miettinen 2008: 26, Moberg & Vehmas 2009: 122–123, Vehmas &
Mäkelä 2009: 54–55). Muun muassa kuurojen yhteisöissä ja viittomakielen tutkimuksissa on viime aikoina laajalti omaksuttu kuurouden ja viittomakielen määrittely ei vammaksi vaan kielivähemmistöksi tai identiteettikysymykseksi (Hoyer
2012, Salmi 2008: 11, 36). ”Sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsottuna kuurot
ovat kieli- ja kulttuurivähemmistö” (Takala 2005: 26). Tässä tutkimuksessa määritän kuurouden tai viittomakielisyyden sekä vammaisuuteen että kielivähemmistöihin kuuluvaksi.
Edellä mainittu Vehmaksen (2005) määrittely vammaisuudesta on yhdenmukainen YK:n (2006) vammaisten oikeuksien yleissopimuksessa olevan kanssa,
jonka mukaan
vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa
erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. (Kemppainen
2011: 20.)
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Sopimuksen allekirjoittamisella haluttiin nimenomaan ”kiinnittää huomiota vammaisia henkilöitä syrjiviin yhteiskunnallisiin rakenteisiin” (Kauppila & Lappalainen 2015: 129–130). Määrittelyn kaksi tärkeää elementtiä ovat vamma ja toisaalta
vamman suhde ympäristöön. ”Jokin henkilön ominaisuus ja osallistumisen este
muodostaa vammaisuuden. ... Esteitä poistamalla ja esteettömyyttä parantamalla
itse asiassa vähennetään vammaisuutta” (Kemppainen 2011: 20). Kauppila ja Lappalainen (2015: 129, 138–139) kehittävät ajatusta vielä pidemmälle niin, että vammaiset eivät ole se ”ongelma” vaan ”ongelmana on se, miten normaalius on konstruoitu”. Toisin sanoen he esittävät, edellä mainittuun perustuen, kansalaisuuden käsitteen uudelleenarvioimista yhdenvertaisuutta edellyttävien kansainvälisten ja
kansallisten sopimusten sekä lainsäädännön mukaisiksi. (Ks. myös Davis 2010: 3.)
2.2.2 Vammaisuuden määrittely Suomen ja Saksan lainsäädännöissä
Vammaisuuden määrittelyt Suomen ja Saksan lainsäädännössä eroavat toisistaan.
Kaiken kaikkiaan Saksassa määrittely on selvästi yksityiskohtaisempaa kuin meillä.
Suomessa Kansaneläkelaitos (2016) käyttää vammaisuuden luokittelussa kuitenkin
samantyyppistä luokittelua kuin Saksan lainsäädännössä käytetään. Yhteistä molempien maiden käytännöille on, että määrittely tapahtuu yksilökohtaisen lääketieteellisen arvioinnin perusteella. Esittelen määrittelyjen eroja seuraavaksi hieman
tarkemmin.
Vammaisuuden määrittely Suomen viranomaismäärittelyissä ja
lainsäädännössä
Suomen lainsäädännössä ei ole selkeää määrittelyä vammaisuudesta. Useat tahot
ovatkin kaivanneet vammaisuuden nykyistä selkeämpää määrittelyä, muun muassa
työlainsäädäntöön (Paanetoja 2014).Voimassa olevassa laissa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (Laki 380/1987) vammaisella
tarkoitetaan ”henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista”. Vammaisuuden
tai pitkäaikaissairauden näkyminen ulospäin tai näkymättömyys määrittävät pitkälti sitä, miten hän itse asemoi itsensä normaaliksi tai erilaiseksi. Yleisesti puhutaan epätarkasti vaikeavammaisuudesta, vammaisuudesta, liikuntarajoitteisuudesta,
aistivammaisista, vajaakuntoisista, työkyvyttömistä ja osatyökykyisistä. (Linnakangas ym. 2006: 14–15, Martin 2016: 19–20, Määttä 1981: 16, Somerkivi 2000:
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36, Äikäs 2012: 16–17.) Sairaudelle tai vammaisuudelle ei ole kummallekaan Suomessa olemassa yksiselitteistä oikeudellistakaan määritelmää (Leppänen 2015:
122).
Kuten Äikäs (2012: 16–17) toteaa, esimerkiksi vaikeavammaisuus on Suomessa lähinnä ”hallinnollinen käsite, jolla muun muassa Kansaneläkelaitos määrittelee sen, millaiset yhteiskunnan tarjoamat tukimuodot henkilölle kuuluvat”. Kansaneläkelaitoksen (2016) myöntämän vammaistuen tavoitteena on tukea ”sairaan
tai vammaisen henkilön jokapäiväistä elämää, esimerkiksi työtä ja opiskelua. ...
Etuuden myöntäminen edellyttää lisäksi lääketieteellisesti arvioitua haittaa”. Vaikeavammaisuus tai vammaisuus määritellään toiminnanvajavuusluokituksen (0–5
lievä, 6–10 keskivaikea, 11–15 vaikea ja 16–20 erittäin vaikea) mukaisesti aina yksilöllisesti, palvelun saamisen edellyttämällä tavalla, tukimuodon tarpeen ja laajuuden mukaan.
Vammaisuuuden määrittely Saksan lainsäädännössä
Saksassa vammaisuuden ja vaikeavammaisuuden käsitteitä käytetään eri tavoin
kuin Suomessa. Maan lainsäädäntö jakaa vammaisuuden kolmeen eri ryhmään.
Esimerkiksi vierailuni kohteena olleessa autotehtaassa vammaisten luottamusmiehen asema yrityksessä on Gesamtvertrauensperson der schwerbehinderten Menschen eli vaikeavammaisten luottamushenkilö. Suomalaisen vierailijan ”silmiin”
tehtaan vammaiset työntekijät ovat lähinnä ”vammaisia” ja suomalaisen käytännön
mukaisesti nimike olisi ”vammaisten luottamushenkilö”. Samoin vierailuni kohteena olleessa suuressa vakuutusyhtiössä vammaiset työntekijät, joita on noin 900
koko konsernissa, määriteltiin vaikeavammaisiksi (Schwerbehinderte). Yhtiö työllistää myös muutamia vaikeimmin vammaisia (Schwerstbehinderte), mitä ryhmää
ei suomalainen lainsäädäntö tunne.
Virallisesti vammaisuus on määritelty Saksan sosiaalilainsäädännössä (Sozialgesetzbuch). Lainsäädännön mukaan henkilö on vammainen (Mensch mit Behinderung, behindert), jos hänen fyysinen tai henkinen toimintakyky tai psyykkinen terveys poikkeaa suurella todennäköisyydellä kauemmin kuin kuuden kuukauden ajan
hänen ikäisiinsä verrattavien henkilöiden tyypillisestä tilanteesta ja sen vuoksi hänen osallistumisensa yhteisön elämään on rajoitettua. Hänellä on vammaisuuden
riski (von Behinderung bedroht), jos hänellä on kyseisiä rajoituksia odotettavissa.
(Sozialgesetzbuch IX Behinderung Feststellung 2015.) Koska maassa vammaisten
yhdenvertaisuuden ja täyden osallisuuden aatteet ovat vahvasti esillä yhteiskunnal43

lisessa keskustelussa (Theunissen & Schwalb 2013: 177–178), monilla tahoilla halutaan vähitellen päästä kokonaan pois käsitteestä “vammaiset”. Vammaisia ei haluta nähdä yhtenä homogeenisena ryhmänä. Sen sijaan halutaan käyttää mieluummin termiä ”vammainen henkilö” (Mensch mit Behinderung), ”vammainen nuori”
(Jugendliche mit Behinderung) eli henkilö tai nuori, jolla on jokin yksilöity vamma.
Tällä halutaan korostaa henkilöä ainutlaatuisena omana, kunnioitettavana itsenään,
jolla on omat erityiset tuen tarpeensa. (Hamburgisches Schulgesetz 1997, Schartmann 2012: 136.) Samaa näkemystä tuovat esille myös myös muutamat suomalaiset alan tutkijat (vrt. Haarni 2006: 7, Kivistö 2014: 65).
Vammaisuuden aste määritellään Saksassa virallisesti kymmenasteikolla välille 20–100. Määrittely edellyttää lääketieteellistä arviointia (Raivio & Nykänen
2013). Määrittely perustuu, YK:n vammaisten oikeuksien edellä mainittua määrittelyä mukaellen, arviointiin henkilön toiminnan rajoitteista yhteisön ja osallisuuden
suhteen. Arvioinnin perustana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009
alusta lukien voimassa olleet perusteet, jotka ovat yhteneväiset koko maassa. ”Vaikeavammaisten oikeudet” (Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderten
Menschen. Schwerbehindertenrecht) -lainkohdan mukaan henkilö on vaikeavammainen (schwerbehindert), jos vammaisuuden aste on vähintään 50 ja hänen asuinpaikkansa, tavanomainen oleskelunsa tai työllistymisensä työpaikalle kuuluu lain
ja sen § 73:n mukaisesti sosiaalilainsäädännön voimassaolon piiriin. (Sozialgesetzbuch IX. Behinderung Feststellung 2015.)
Saksassa vaikeavammaisiin henkilöihin verrattavana on pidettävä vammaista,
jonka vammaisuuden aste on vähemmän kuin 50 mutta vähintään 30 ja jonka kohdalla edellä mainitun lainkohdan mukaiset edellytykset ovat voimassa, jos hän ei
vammaisuuden vuoksi ole lain määrittämässä yhdenvertaisessa asemassa työpaikan
saamisessa (vammaisiin verrattavat henkilöt, gleichgestellte behinderte Menschen).
Käytännön ohjeen vammaisuuden luokitteluun sain saksalaisen vakuutusyhtiön
vammaisten luottamusmieheltä (ks. myös Liite 2b) seuraavasti (Schmidt 2016):
Vammainen (Behindert)
Asteikolla 10–20 asteen haitalla ei ole työoikeudellista eikä vaikutusta muutoinkaan. Kun henkilön haitta-aste on 30–40, hänet määritellään vammaiseksi (Behindert). Tämä koskee usein psyykkistä vammaisuutta tai myös lievää näkö- tai kuulovammaa.
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Vaikeavammainen (Schwerbehindert)
Henkilöt, joiden vammaisuus on katsottu välille 50–100, ovat lain mukaan vaikeavammaisia (Schwerbehindert). Näillä henkilöillä on erityinen suoja työoikeudellisessa mielessä ja monissa muissakin asioissa. Sitä kutsutaan haittakorvaukseksi
(Nachteilsausgleich). He voivat kulkea julkisessa lähiliikenteessä ilmaiseksi, he
saavat alennuksia pääsylippuihin ja heillä on verotuksellisia etuja jne. Työoikeuden
näkökulmasta työnantajan tulee varustaa työpaikka esteettömäksi, hankkia tarvittavat laitteet ja päätetyöskentelyvarusteet hänen vammansa edellyttämällä tavalla.
Vaikeimmin vammainen (Schwerstbehindert)
Vaikeavammaisten ja vaikeimmin vammaisten välillä ei ole tiukkaa rajaa. Ei ole
sellaista määritelmää, jonka mukaan joku on 100 asteen vammainen. Määrittely
riippuu joka tapauksessa vammaisuuden haitasta (Schwere) ja on yksilöllinen.
Määrittely tapahtuu palvelujen, avun tai hoidon (Pflege) tarpeen määrittelyllä. Jos
henkilö tarvitsee hoitoa, apua tai avustajaa, hänet määritellään vaikeimmin vammaiseksi.
Vaikeavammaiset saavat vammaiskortin, johon on merkitty vammaisuuden
tyyppi, esimerkiksi B ”Oikeutettu saattajaan” tai aG ”Vaikeasti liikuntavammainen”
(Sozialgesetzbuch IX Behinderung 2015c). Saksan lainsäädäntöön on tulossa
1.1.2017 alkaen muutoksia yhdenvertaisuuslakiin ja vammaisuuden määrittelyyn.
Vammaisuuden luokittelu muuttuu entisestä kolmesta viiteen eri vammaisuuden
luokkaan (Schmidt 2016). Lakiuudistuksella pyritään vammaisten yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edelleen edistämiseen koko liittotasavallassa eri tasoilla ja
erityisesti viranomaistyöskentelyssä (Bundesrat 2016).
2.2.3 Erilaisuuden käsitteitä Suomessa
Vaikka moninaisuus (diversity) on yhä tärkeämpi modernin yhteiskunnan ulottuvuus (Taylor 2000: 101), vammaisuus toimii edelleen merkittävänä erontekona yhteiskunnassa. Kuten edellä olen todennut, eronteolla ja erilaisuuden tulkinnalla perustellaan erilaisten ihmisten erilaista kohtelua yhteiskunnan eri osa-alueilla (Bendel 1999: 301). Samalla ”samanlaisuuteen ja tavallisuuteen liittyvät vertaispaineet
kiteytyvät ja tuottavat syrjintää” (Kankkunen ym. 2010: 26).
Erilaisuuden kokemisessa saksalainen yhteiskunta poikkeaa kuitenkin jo lähtökohdiltaan suomalaisesta siinä, että sen nykyinenkin ”väestö on jättiläismäisen
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muuttoliikehdinnän tulosta”, niin maantieteellisistä kuin historiallisistakin syistä
(Enzensberger 2003: 40–41). Vaikka myös suomalaisessa yhteiskunnassa on Lehtosen ja Löytyn (2003) mukaan ollut ja liikkunut aina monin tavoin erilaisia ihmisiä,
moninaisuus ei kuitenkaan näy meillä siinä määrin kuin voisi olettaa. Maatamme ”halkovat” erot ja erilaisuudet jo iän, sukupuolen, eri ammattien ja asuinpaikkakuntien perusteella. Erilaisuus ei kosketa vain ”erilaisia” ihmisiä vaan koko
suomalaista yhteiskuntaa. Kuten Linnakangas, Suikkanen, Savtschenko ja Virta
(2006: 14) toteavat, ”lähes jokainen meistä on jollakin tavalla erilainen ja kuuluu
tässä mielessä johonkin vähemmistöön”. Koska kuitenkaan sisäiset erot eivät tule
riittävästi esille, maassamme on yleisesti vallalla vahva käsitys siitä, mikä on normaalia (Lehtonen & Löytty 2003: 8–9).
Suomessa ja suomen kielessä käytetään erilaisuudesta monia, keskenään ristiriitaisiakin ja epätarkkoja ilmauksia. Muun muassa sosiaali- ja terveysalan viranomaiskielessä sekä alan tutkijoiden keskuudessa käytetään erilaisuudesta yleisesti
nimitystä erityisryhmät. Tätä ilmausta käytetään myös opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden hallinnonalojen piirissä sisällöltään eri tavoin eikä termille näytä
olevan yhtä yksiselitteistä määritelmää. (Villa & Kivisalmi 2016: 38.) Joissakin yhteyksissä erityisryhmistä käytetään myös nimitystä vähemmistöryhmät, haavoittuvat ryhmät tai riskiryhmät, mitä ilmausta (Risikogruppen) käytetään myös Saksan
viranomaiskielessä. Riskiryhmillä, tai muilla edellä mainituilla ilmauksilla, voidaan viitata esimerkiksi työelämäpuheessa vammaisiin mutta myös muun muassa
muihin vaikeasti työllistyviin ryhmiin (Raivio & Nykänen 2014a: 14). Sosiaali- ja
terveydenhuollossa erityisryhmillä tarkoitetaan Suomessa yleensä henkilöitä, joilla
on vamma, sairaus tai muu toimintakykyä heikentävä ominaisuus, missä merkityksessä ilmausta käytetään myös tässä tutkimusraportissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2014) määrittelee monikulttuurisuutta ja kulttuurin saavutettavuutta koskevissa tiedoissaan erityisryhmiksi ”kieli- ja kulttuurivähemmistöt, vammaisvähemmistöt ja muut erityisryhmät”.
Työ- ja elinkeinoministeriö (2013b) määrittelee Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus -strategisen ohjelman raportissaan oman hallinnonalansa erityisryhmiin kuuluviksi nuoret, maahanmuuttajat, pitkään työttömänä olleet ja osatyökykyiset. Raportissa todetaan, että kyseisten nuorten ryhmään kuuluu ”työmarkkinoiden kannalta varsin erilaisia ihmisiä”. Samoin raportissa todetaan, että erityisryhmät eivät ole toisiaan poissulkevia vaan niiden kesken esiintyy päällekkäisyyttä
eli yksilö ”voi kuulua vaikka kaikkiin erityisryhmiin samanaikaisesti”. Muun muassa paloturvallisuudesta puhuttaessa sisäasiainministeriö (2009) määrittelee erityisryhmiin kuuluviksi vanhukset, vammaiset ja päihdeongelmaiset. Terveyden ja
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hyvinvoinnin laitoksen (2016b) tiedoissa taas erityisryhmiin katsotaan kuuluviksi
myös niin sanotut vähemmistöryhmät eli maahanmuuttajat, romanit ja saamenkieliset mutta myös vammaiset.
Käsitettä syrjäytynyt käytetään niin yleisesti ja monenlaisissa yhteyksissä ”pirstaloituneesti” erilaisuuden sateenvarjokäsitteenä, että paikka paikoin tarkoitetaan suunnilleen yhtä epätarkkaa ilmausta kuin”erityisryhmät”. Toisaalta ilmauksella on pitkälti korvattu aiemmin yleisemmin käytetty huono-osaisuuden käsite. (Palander 1996: 14, Salo 1996: 1, Sandberg 2015: 304.) Teoksessaan ”Huonoosaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla” Saari (2015) viittaa yhteiskunnan ”huono-osaisista” puhuttaessa erityisryhmiin, joihin kuuluvat muun muassa
asunnottomat, päihdeongelmaiset ja mielenterveyskuntoutujat. Yhteiskunnan ”notkelmissa” olevia huono-osaisia hän nimittää myös hyvinvoivalle enemmistölle
etäisyyden päästä tarkasteltaviksi ”muukalaisiksi”. (Saari 2015: 14–15.) (Ks. myös
Simmel 2005: 83–84.) Saari ei käytä huono-osaisista ryhmänä nimitystä syrjäytyneet. Hänen mukaansa syrjäytyminen tarkoittaa pitkäaikaiseen köyhyyteen ja
huono-osaisuuteen johtavaa ”prosessuaalista sosiaalista mekanismia”, jota ”voidaan analysoida yksilön elämänkulun osana tai yhteiskunnan toimintaperiaatteena”.
(Saari 2015: 103–104.)
Yleisestä kielenkäytöstä on viime vuosien aikana jäänyt pitkälti pois aiemmin
paljon käytetty ja Mäki-Ketelän (2012: 37) sekä Mobergin ja Vehmaksenkin (2009:
60–61) käyttämä termi poikkeava tai poikkeavuus, mikä viittaa useimmiten henkilön epäsosiaalisuuteen eli yhteiskunnan normien vastaiseen, ei-hyväksyttävään toimintaan. Erityisopetuksessa poikkeavuus määritellään suhteessa normaaliuteen.
Tällöin poikkeamalla tarkoitetaan, että kyseinen opiskelija ei saavuta oppimistavoitteita tai ainakin tarvitsee siihen tukea. (Kivinen ym. 1985: 38–39, Miettinen
2008: 26.) Käsite vähemmistö viittaa taas pieneen kansalaisryhmään, joka erottuu
valtaväestöstä jonkin ominaisuuden, esimerkiksi vammaisuuden tai pitkäaikaisen
sairauden, mukanaan tuoman ominaispiirteen perusteella. Vähemmistöjen asema
yhteiskunnassa vaihtelee, eivätkä kaikki vähemmistöryhmät ole syrjittyjä. (Miettinen 2008: 29.) Termillä kuntoutuja viitataan sosiaali- ja terveydenhuollossa yleisimmin mielenterveyskuntoutujiin. Kuntoutujalla voidaan tarkoittaa myös muusta
sairaudesta tai onnettomuuden seurauksena vammautunutta. Samalla kun on siirrytty käyttämään yleisesti termiä kuntoutuja, on kuntoutuksen korostetusti lääketieteellisestä näkökulmasta ja vajavuuskeskeisestä määrittelystä siirrytty vammaisten ja osatyökykyisten tarpeita ja toiveita korostavaan näkemykseen. (Koukkari
2010.)
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Kouluinstituutiossa erilaisuudesta puhuttaessa toiminnan perustana on sen
käytäntöjen mukainen ”normaalius”. Oppilaat ovat ”normaalioppilaita”, kun he
ovat riittävän vastaanottavaisia kyseiselle opetukselle sekä annettaville ohjeille ja
selviävät niistä. Sopeutuminen niihin tuottaa kuitenkin monille oppilaille ongelmia
ja he luokittuvat ”poikkeaviksi”. (Kivinen ym. 1985: 38–39.) Opetushallituksen
(2014a) mukaan ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu ”opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi”.
Sekä Suomen peruskoulussa että toisen asteen koulutuksessa erityisopiskelijasta
käytetään myös nimitystä erilainen oppija tai, mikä nykyisin vielä laajemmin käytössä, erityistä tukea tarvitseva opiskelija. Tähän ryhmään katsotaan kuuluviksi oppilaat, joiden oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai
muun toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi ryhmään katsotaan kuuluviksi sekä
psyykkistä ja tai sosiaalista tukea tarvitsevat tai oppilaat, joilla on ”opetuksen, oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen
liittyviä riskitekijöitä”. (Virtanen & Miettinen 2007: 95–97, Väyrynen 2011.)
Erityispedagogiikassa, niin Suomessa kuin Saksassakin, erityisellä tarpeella
(Sonderbedarf) tarkoitetaan johonkin kykyyn, toimintaan ja suoriutumiseen liittyvää erityistä tuen tarvetta. Saloviidan (2006: 337–338) mukaan se on kuitenkin jonkinlainen ”yleisdiagnoosi”, jonka ”objektiivinen määrittely on todellisuudessa
mahdotonta”. Koulutuksessa ei voida erityistä tarvetta määritellä ilman kriteerejä
siitä, mitkä ovat kyseisen opiskelun ja oppimisen kannalta välttämättömiä. Yleensä
erityinen tarve -ilmaus on merkki jostakin ei-toivottavasta, huonosta tai vahingollisesta piirteestä, joka koulutuksen avulla pyritään ”parantamaan”. Käytännössä nimike on vain uudempi versio aiemmin käytetystä poikkeavuuden määritelmästä.
Se on myös normatiivinen käsite, jonka taustalla on hyvän ja toivottavan arvoja.
(Ks. myös Kivinen ym. 1985: 38–42, 51, Vehmas 2005: 98–103.)
Opiskelijat, joilla on jokin nimetty ”erityinen tarve”, sisältää vammaisten opiskelijoiden kannalta leimautumisen ja syrjinnän elementtejä. Useiden asiantuntijoiden mukaan kyseinen ilmaus tulisikin poistaa käytöstä ja ottaa kaikkien erilaisuuteen viittaavien käsitteiden sijaan käsite ”yksilölliset tarpeet”. Kaikessa koulutuksessa ja koko yhteiskunnassa pitäisi ottaa käyttöön puhe ihmisen yksilöllisistä tarpeista ja piirteistä. Tällä tarkoitettaisiin kaikkia yhteiskunnan jäseniä, mikä olisi
myös inkluusioaatteen mukainen periaate. (Ks. Hakala & Leivo 2015: 16, Lippegaus-Grünau 2014: 75, Miettinen 2008: 26, 30, Vehmas 2005: 94, 102–103.)
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2.2.4 Vammaisuus, osatyökykyisyys vai vajaakuntoisuus
Yhdenvertaisten toiminnallisten mahdollisuuksien tarjoaminen on, tai sen ainakin
pitäisi olla, yhteiskunnan tavoite myös vammaisten osalta. Käsitykset hyvästä elämästä, toiminnallisista mahdollisuuksista ja vammaisuudesta kietoutuvat kuhunkin
tilanteeseen. Vammojen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille on mahdotonta edes
määrittää. (Rossi 2007: 62–63, Teittinen 2008, Vehmas 2005: 207–208.) Hyvinvointia ei synny kuitenkaan ilman työtä. Työ ja työelämä ovatkin hyvinvointipolitiikan keskeisiä areenoita. (Linnakangas ym. 2006: 30, Niemelä 2010: 109.) Vammaisista ja työelämästä puhuttaessa käytetään yleisesti käsitettä osatyökykyinen.
Käsite voi olla joissakin tilanteissa harhaanjohtava, koska sillä viitataan usein vammaan tai sairauteen ilman, että otetaan kantaa työkykyyn. Jos sanan tulkitaan merkitsevän alentunutta työkykyä, syntyy väärä kuva henkilön mahdollisuuksista selviytyä työtehtävistä.
Uusimman suomalaisen määrittelyn mukaan vamma tai sairaus ei automaattisesti tarkoita, että henkilö olisi osatyökykyinen. Sosiaali- ja terveysministeriön
mietinnössä todetaan, että vammaisen tai pitkäaikaissairaan työkyky riippuu kyseisen työn asettamista vaatimuksista. Henkilöä voidaan pitää työkykyisenä, kun hänen yksilölliset ominaisuutensa ovat tasapainossa työn asettamien edellytysten
kanssa eli työkyvyn käsite on tehtäväsidonnainen. (Sosiaali- ja terveysministeriö
2013.) Myös työoikeuden näkökulmasta työkykyisyydellä on aina kytkentä kyseiseen työhön (Paanetoja 2013). Osatyökykyisellä tarkoitetaan tällöin, että työntekijä
ei selviydy täydellisesti kyseisen työn asettamista vaatimuksista. Taustalla on usein
esimerkiksi kokopäivätyöhön ja jaksamiseen liittyvä psyykkinen tai fyysinen
vamma tai sairaus. (Paanetoja 2014, Wehman 2012: 141.)
Näin ollen myös esimerkiksi kehitysvammainen voi olla työkykyinen, eikä
osatyökykyinen, silloin, kun hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa vastaavat työn
asettamia vaatimuksia (Paanetoja 2014). Ensisijaisesti osatyökykyisten kohdalla on
etsittävä sellaisia mahdollisuuksia työmarkkinoilla, joissa vamma tai sairaus ei aiheuta työkyvyn tai tuottavuuden alentumista eli osatyökykyisyyttä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013). Työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä selvityksessä (Vuorela 2008: 110) pidetään myös termiä ”osatyökykyinen”, verrattuna vajaakuntoisuuden käsitteeseen, sekä kansainvälisestä näkökulmasta että sen työkykyä ja työelämään osallistumista korostavan sisältönsä vuoksi nykyaikaisena. Käsite ”osatyökykyinen” kuvaa tällöin henkilöitä, joilla on vammansa tai sairautensa vuoksi
haasteita työmarkkinoilla mutta joita ei tule sulkea työmahdollisuuksien ulkopuolelle. (Ks. myös Hietala ym. 2015: 99.)
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Kaiken kaikkiaan työlait eivät tunne osatyökykyisen määritelmää (Paanetoja
2014). Työkyky-käsitteellä ei ole yleisestikään yhtenäistä määritelmää, jonka työkyvyn parissa työskentelevät eri tahot, kuten terveydenhuolto, eläkelaitokset, työnantajat ja lainsäätäjät voisivat hyväksyä. Nykykäsitysten mukaan työkyky muodostuu kuitenkin laaja-alaisesti yksilön voimavaroista, toimintakyvystä ja osaamisesta,
työoloista ja -sisällöstä sekä työyhteisöstä ja -organisaatiosta. Sosiaalivakuutusten
näkökulmasta työkyky määritellään henkilön toimintakyvyn ja työn asettamien
vaatimusten suhteesta eli hänen voimavarojensa sekä kyseisen työn välisestä yhteensopivuudesta. (Husman ym. 2010: 121–122, Perkiö-Mäkelä 2012: 96.) Termien ”poikkeavuudet” tai ”poikkeava” tilalle on viime vuosina otettu suomen kielessä käyttöön, erityisesti sosiaalialan käsitteenä ja arkikielessä, erilaisuus ja moninaisuus, jolloin korostetaan työelämässä tarvittavaa moninaisuutta sekä jokaisen
työntekijän yksilöllisiä ominaisuuksia. Myös tässä määrittelyssä korostetaan tasapainoa yksilön voimavarojen ja työn vaatimusten välillä.
Useimmat suomalaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt luopuivat muutamia
vuosia sitten 1980-luvulta alkaen yleisesti käytetyistä käsitteistä invalidi, vajaakuntoinen, vajaatyökykyinen tai työrajoitteinen, joita monet tutkijat ovat käyttäneet tai
edelleen käyttävät (vrt. Hiltunen 2012, Kukkonen 2009: 51, Lindh 2013: 57, Linnakangas ym. 2006: 17). Järjestöjen nykyisin käyttämä termi on osatyökykyinen
(VATES-säätiö 2014). Vajaakuntoinen tai aiemmin käytetty ”vajaatyökykyinen”
koettiin vammoja ja työkyvyn puutteita korostaviksi, kun taas käsitteellä osatyökykyinen on positiivisempi sisältö (Hietala 2014, Miettinen 2008, Raivio & Nykänen
2014a: 38–39, Teittinen 2015: 83, Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 92).
Myös Tilastokeskuksen artikkelissa Taskinen pohtii käsitteiden vammaisuus,
vajaakuntoisuus ja vajaatyökykyisyys välisiä eroja. Samalla kun vajaatyökykyisten
työmarkkinamahdollisuuksia on pyritty parantamaan, ongelmaksi on koettu termien leimaavuus. Vajaatyökykyisyydelle on esitetty vaihtoehdoiksi termejä ”osatyökykyinen” tai vielä vähemmän leimaavaksi arvioitua ”kuntoutujaa”. (Taskinen
2012.) Paanetoja (2013) pitää puolestaan termiä ”vajaakuntoinen” hyvänä ja käyttökelpoisena. Se viittaa hänen mukaansa vajavuuteen toimintakyvyssä. Hänen mukaansa osatyökykyisyys pitäisi erottaa vajaakuntoisuudesta ja vammaisuudesta,
koska esimerkiksi vammainen ei välttämättä ole osatyökykyinen eikä vammaisuutta pidä sekoittaa työkykyyn. Stakesin teettämässä raportissa (Haarni 2006: 12),
todetaan taas, että vajaakuntoisuuden käsite ”hämärtää” vammaisten työllistymistilanteen arviointia.
Tässä tutkimuksessa vammaisia tai pitkäaikaissairaita ei lueta osatyökykyisiin.
Osatyökykyisistä ei käytetä nimitystä ”vajaakuntoinen” edellä kerrotuista syistä.
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Vammaisuus ja pitkäaikaissairaus sekä toisaalta osatyökykyisyys erotetaan määrityksinä toisistaan. Lähtökohtanani ovat näin ollen työn asettamat vaatimukset suhteessa henkilön työkykyyn ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, mikä määrittelynä
on nykyaikaisin ja parhaiten yhdenvertaisuuden periaatteisiin soveltuva. Kuten
edellä olen todennut, vammaisuus ja pitkäaikaissairaus puolestaan katsotaan tässä
tutkimuksessa koulutuksen ja työelämän näkökulmasta merkityksiltään samaan kategoriaan kuuluviksi ilmiöiksi.
2.3

Oikeudet yhdenvertaisuuteen

Osallisuuden näkökulmasta yhteiskunnan tärkeimmät osa-alueet ovat yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen, sijoittuminen normaaleille työmarkkinoille ja
työsuhteisiin, oikeus mahdollisimman itsenäiseen asumiseen ja riittävät terveydenhuollon palvelut (Niemelä 2010: 109). Käsittelenkin näitä tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen osa-alueita seuraavassa.
2.3.1 Oikeus koulutukseen
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkistamassa koulutuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011–2016 todetaan, että 25–64-vuotiaat suomalaiset olivat koulutustasolla mitattuna 7. sijalla OECD-maiden vertailussa ja 25–34-vuotiaiden osalta
vasta sijalla 18 – toisin kuin yleinen käsitys maassamme on. Kehittämisohjelmassa
mainitaankin, että ”hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä”. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a:
9.) Suomessa oikeus koulutukseen on jokaisen yksilön perusoikeus. Sen toteutumisella turvataan oikeus maksuttomaan perusopetukseen ja yleiseen oppivelvollisuuteen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b).
Sivistyksellisiin oikeuksiin kuuluu myös, että julkisen vallan eli valtion ja kuntien on turvattava jokaiselle Suomessa asuvalle yhtäläinen mahdollisuus saada
kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti myös muuta koulutusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.
Koulutuspolitiikan ja -lainsäädännön periaatteista päättää eduskunta. Valtioneuvosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö sen osana vastaavat koulutuspolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on valmistella mm. koulutusta koskeva lainsäädäntö sekä sitä koskevat
valtion talousarvioesitykset ja valtioneuvoston päätökset.
51

Koulutuksen kehittämiseen liittyvät linjaukset määritellään hallitusohjelmassa
ja valtioneuvoston joka neljäs vuosi hyväksymässä koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelmassa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b.)
Hyvinvoinnin kannalta koulutus ei ole vain resurssi, joka mahdollistaa muiden tavoitteiden saavuttamisen vaan toimintana se tuottaa yksilölle tyydytystä sinänsä.
Koulutus luo yhteiskuntaan yhtenäisyyttä ja järjestystä mutta myös ylläpitää ja synnyttää eriarvoisuutta kansalaisten kesken. (Komonen 2001: 41, Nussbaum 1990:
233–234.) Tasa-arvo on koulutuspolitiikan tärkeimpiä tavoitteita, vaikka kuten
Miettinen toteaa, ammatillisen erityisopetuksen ja työelämän välinen yhteistyö ei
ole ristiriidatonta: ”Työnantajat odottavat osaavia, itsenäisesti ja joustavasti toimivia työntekijöitä”, joihin odotuksiin erityisopiskelijat eivät välttämättä pysty vastaamaan (Miettinen 2008: 22). Tasa-arvossa on kaksi ulottuvuutta: reiluus (fairness)
ja kattavuus (inclusion). Reiluudella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi yksilön sosiaaliset taustatekijät eivät saa vaikuttaa koulutuksessa menestymiseen. Kattavuus
taas tarkoittaa, että kaikille yhteiskunnan jäsenille on tarjottava sellaiset riittävät
perustiedot ja -taidot koulutuksen avulla, jotka mahdollistavat yhteiskunnassa menestymisen. (Lampinen & Poropudas 2010: 279, 288, Mäki-Ketelä 2012: 16,
OECD 2008.)
Maassamme vallitsevan, 1970- ja 1980-luvuilla USA:sta ja Britanniasta levinneen niin sanotun uusliberalismin tavoitteena on taloudellisen kilpailukyvyn lisääminen vapauttamalla markkinatalous sitä koskevasta säätelystä (Harvey 2005/2008:
7–8). Sen mukaisen koulutuspolitiikan tavoitteena on ”auttaa yksilöä kehittymään
markkinakelpoiseksi muun muassa koulutuksen avulla” (Kauppila & Lappalainen
2015: 130–131). Siinä korostetaan muun muassa valinnanvapautta, yrittäjyyttä, yksilöllistymistä ja erikoistumista. Siinä ei oteta huomioon, että kaikilla ei tosiasiassa
ole yhtäläisiä mahdollisuuksia omiin valintoihin eikä esimerkiksi yrittäjämäiseen
kansalaisuuteen. Tämä koskee ennen kaikkea monenlaista tukea tarvitsevia nuoria.
(Ks. myös Aaltonen & Lappalainen 2013: 110–111, Lahelma 2013: 22.) Maamme
vammaispoliittisen ohjelman 2010–2015 erääksi tavoitteeksi on kirjattu, ja vedottu
muun muassa YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen 9. artiklaan, että
vammaisten nuorten kouluttautumista ”tuetaan opinto-ohjauksen ja ammatinvalinnan keinoin”, erityisesti opintojen nivelvaiheissa (Sosiaali- ja terveysministeriö
2010: 83). Edelleen ohjelman tavoitteissa mainitaan, että
ammatillista koulutusta tulee edelleen monipuolistaa niin, että se tarjoaa nykyaikaisen työelämän vaatimuksiin vastaavaa koulutusta myös vammaisille
nuorille. Vammaisten nuorten opiskelua yleisessä ammattikoulutuksessa tulee
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jatkuvasti kehittää yhteistyössä siitä päättävien ja sitä toteuttavien tahojen
kanssa. Vammaisille nuorille ja aikuisille henkilöille tarvitaan lisää jatko- ja
täydennyskoulutusmahdollisuuksia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 80.)
Kuten Teittinenkin (2015: 92) toteaa, koulutus sinänsä ei takaa työpaikkaa vammaisellekaan mutta ”vain koulutus voi antaa mahdollisuuden eli rakentaa väylää
työelämään”. Koulutuksen funktiot yhteiskunnassa ulottuvat monille, osittain päällekkäisille osa-alueille. Koulu sosiaalistaa ja normaalistaa oppilaat monin näkyvin
ja näkymättömin keinoin työhön sekä yleiseen yhteiskunnalliseen järjestykseen”
(Komonen 2001: 35). (Ks. myös Kivinen ym. 1985: 1–4, Linnakangas ym. 2006:
41, 78.) Koulun tärkeimpiä funktioita Antikaisen, Rinteen ja Kosken (2006: 15,
139–141) mukaan ovat:
1.
2.
3.
4.
5.

tietojen, taitojen ja osaamisen tuottaminen
yksilöiden luokitteleminen eri yhteiskunnallisiin asemiin määrättyjen ehtojen
mukaisesti
yhteiskunnan koheesion ylläpitäminen
työvoimareservin säilyttäminen
työmarkkinoiden tarvitsemien kvalifikaatioiden eli tietojen, taitojen, kykyjen,
asenteiden ja arvojen tuottaminen, joita eri ammateissa ja kansalaisina tarvitaan.

Heikko koulumenestys ennustaa usein syrjäytymistä yhteiskunnasta (Nyyssölä
1999: 171–172). Syrjäytymisriski on suuri muun muassa oppilailla, joilla on kognitiivisia tai muita oppimisvaikeuksia. Vammaisen nuoren ongelmat koulutuksen
näkökulmasta liittyvät yleensä fyysisiin suorituksiin, kommunikointikykyyn ja itsetuntoon (Murto 1996: 33). Koulussa alkanut syrjäytyminen johtaa usein muuhunkin syrjäytymiseen yhteiskunnassa (Linnakangas ym. 2006: 41). Jo peruskouluissa
pitäisi tunnistaa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat riittävän varhaisessa vaiheessa
niin, että heille taattaisiin nykyistä vahvemmin erityisen tuen jatkuvuus ja riittävät
tukitoimet. Heidän on todellisuudessa vaikea saada niitä myöhemmin koulusta toiselle asteelle tai työelämään siirtyessään. Painopisteen pitäisi tällöin olla kunkin
oppilaan vahvuuksien vahvistamisessa ja heikkouksien ”poisrakentamisessa”.
(Bundesinstitut für Berufsbildung 2011: 2, Levitas ym. 2007: 34.)
Koulumenestys ei ole ainoa syrjäytymiskriteeri, vaan Takalankin (1992) mukaan koulussa ja yhteiskunnassa tapahtuu sosiaalisen kerrostuman mukaista valikoitumista muutoinkin. Sosiaalinen tausta vaikuttaa yksilön koulutusvalintoihin ja
-uraan (Kuula 2000: 41–42, Lämsä 1996: 89, Mäki-Ketelä 2012: 22, Sirniö 2016:
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5). Koulutus on ollut keskeinen instituutio yksilöiden luokittelussa sosiaalisiin ja
kulttuurisiin kerrostumiin. Liikkuvuus kerrostumien välillä ja moninaisuus niiden
sisällä ovat aina vaihdelleet suuresti. (Weber 1922/1978: 302–305.) Pääasiallisena
periaatteena on pidetty sitä, että mitä pidempi ja ”muista erottautuva” koulutus yksilöllä on, sitä korkeamman sosiaalisen ja kulttuurisen statuksen hän voi saavuttaa
(Komonen 2001: 41). Koulutusjärjestelmä toimii ikään kuin suodattimena, joka erilaisten mekanismien kautta siivilöi yksilön määrättyyn työn- ja vallanjaolliseen
asemaan (Antikainen ym. 2006: 81–83, Kyhä 2011: 51).
Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen kehittämisohjelmassa
vuosille 2011–2016 korostetaankin tarpeita sosioekonomisen taustan aiheuttamien
eroavuuksien pienentämiseen sekä sukupuolten ja alueellisten erojen kaventamiseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a: 10). Vaikka suomalainen yhteiskunta
on luettu kansainvälisesti koulutuksen ja sosiaalisen liikkuvuuden kannalta erääksi
maailman parhaista, sosiaaliluokkien väliset erot ovat tältä osin meilläkin olemassa.
Erityisesti viime vuosien vaikea taloustilanne ja osittain siitä johtuvat monet sosiaaliset ongelmat perheissä sekä eriarvoistuminen ovat vieneet meillä kehitystä
taaksepäin. Kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen eivät ole sitä, mitä niiden yleisesti oletetaan olevan. Sirniön (2016: 5–6)
tuoreessa väitöstutkimuksessakin todetaan, että suomalaisen ”perheen materiaaliset,
sosiaaliset ja kulttuuriset toimintamahdollisuudet ja -olosuhteet vaikuttavat lasten
koulutukseen ja ammatillisiin uriin”.
”Hyvin koulutetuilla ja perheidensä tukemilla on ilmiselvä etulyöntiasema niihin verrattuna, joilla on huonommat lähtökohdat”, kirjoittaa Harvardin yliopiston
professori Michael J. Sandel (2009/2012: 174). Suomessa tehdyissä tutkimuksissa
on todettu, että peruskoulun varassa olevien nuorten työttömyys on yleisempää
nuorilla, joiden vanhemmilla on matala koulutustaso, kuin hyvän koulutuksen
omaavien vanhempien lapsilla. Koulutus periytyy voimakkaasti. Samoin sukupolvien välisessä sosiaalisessa liikkuvuudessa (intergenerational social mobility) on
yleisestikin säännönmukaisuuksia, jotka viestivät eroista mahdollisuuksissa.
(Breen 2004: 3, Kestilä ym. 2016: 130–131, Miettinen 2008: 28, Saari 2015: 73.)
Nuoren sosiaalinen tausta vaikuttaa niin korkeakoulutukseen kuin eri opintoaloillekin hakeutumiseen (Berg ym. 2011: 169, 177, Kannisto-Karonen 2015: 30).
Suomeen verrattuna Saksassa sosiaaliluokkien välinen koulutuksellinen epätasa-arvo on ollut erityisen suurta. Tilanne maassa on kuitenkin muuttumassa. Sosiaalinen liikkuvuus maassa on kehittymässä myönteiseen suuntaan, toteavat muun
muassa Müller ja Pollak (2004: 111) vuosien 1920–1969 väliltä suoritetun tutki54

muksen johtopäätöksissä. Sosiaalisen taustan on todettu vaikuttavan henkilön koulutusvalintojen lisäksi työllistymiseen sosiaalisten suhteiden ja verkostojen kautta,
sillä mitä korkeammassa asemassa nuoren vanhemmat ovat, sitä todennäköisemmin he voivat vaikuttaa hänen rekrytoitumiseensa (Silvennoinen 2002: 6, Vanttaja
2000). Koko Saksan liittotasavaltaa koskevassa ministeriön koulutusselonteossa
vuodelta 2014 todetaan, että maassa on pystytty jonkin verran pienentämään koulutukseen osallistumisen riippuvuutta perhetaustasta mutta että siinä suhteessa
maassa vallitsee edelleen ”suuri sosiaalinen epätasa-arvoisuus” (Bildungsforschung und Bildungsinformation 2014, Bundesministerium für Bildung und Forschung 2014a, 2014b).
Saksassa lainsäädäntö muodostuu koko liittotasavaltaa koskevasta, liittovaltion hallituksen säätämästä lainsäädännöstä, ja sen lisäksi eri osavaltioilla (16) on
senaattien vahvistamat osavaltiota ja sen eri hallinnonaloja, kuten koulutusta, koskeva oma lainsäädäntönsä (Landesrecht) sekä niitä täydentävät säännökset (Mietola ym. 2013: 72, Miettinen 2008: 57). Hampurin osavaltion koululainsäädännössä
vuodelta 1997, sen ensimmäisessä osassa (Erster Teil), säädetään oikeudesta koulutukseen § 1:ssä seuraavasti (Hamburgisches Schulgesetz 1997):
Jokaisella nuorella on oikeus kykyjään ja taipumuksiaan vastaavaan koulutukseen ja kasvatukseen ja häntä on tuettava mahdollisuuksiensa mukaiseen kouluttautumiseen. Tämä on voimassa riippumatta hänen sukupuolestaan, syntyperästään, rodustaan, kielestään, kotimaastaan ja alkuperästään, uskonnostaan, uskonnollisista tai poliittisista näkemyksistään tai vammastaan. (§ 1)
Oikeus koulutukseen ja kasvatukseen taataan koulujärjestelmän avulla, joka
on varustettava ja ylläpidettävä tämän lain edellyttämillä toimenpiteillä. Oikeudesta koulutukseen on seurauksena yksittäisiä vaatimuksia, jotka määrätään tämän lain sisältämillä vaatimuksilla ja sisällöllä tai perusteella.(§ 1)
Opetus ja kasvatus perustuvat perustuslain ja Hampurin osavaltion perussäädösten määrittämiin arvoihin.(§ 2)
Edellä mainitussa koululaissa korostetaan koulun velvollisuuksia mahdollistaa ja
vahvistaa oppilaiden valmiuksia yhdenvertaisuuteen, suvaitsevaisuutta erilaisuutta
kohtaan sekä vastuun ottamista itsestä ja muista, kehittää humaanista demokraattista yhteiskuntaa, kunnioittaa erilaisia kulttuureita sekä kaikkien ihmisten yhdenvertaista oikeutta asua ja elää (Hamburgisches Schulgesetz 1997: § 2, kohta 1).
Viimeisimmässä, joka toinen vuosi julkistettavassa Saksan virallisessa koulutuskatsauksessa (der Bericht Bildung in Deutschland 2014) kesäkuulta 2014 todetaan
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positiivisena kehityksenä se, että koulutustaso maassa nousee edelleen ja että koulun keskeyttäneiden määrää saatiin lasketuksi 5,9 prosenttiin edellisen katsauksen
lukuun kahdeksan (8) prosenttia verrattuna. Selonteon mukaan Saksan koko koulutuspolitiikan suurimmat haasteet ovat jatkuvasti pienentyvät syntyvyysluvut sekä
suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle. (Bundesministerium für Bildung und
Forschung 2014a, 2014b, Hensen-Reifgens & Hippach-Schneider 2014: 3–4.)
Saksassa maahanmuuttajataustaisten osuus koko väestöstä asettaa omat haasteensa maan koulutusjärjestelmälle. Liittotasavaltaan on vuodesta 2015 alkaen tullut vuosittain tuhansia turvapaikanhakijoita ja muita maahanmuuttajia, eniten koko
EU:n alueella. Samanlaiset koulutukselliset haasteet ovat ajankohtaisia myös Suomessa turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien osalta, joskin kyse on
määrällisesti huomattavasti pienemmästä joukosta. Toisaalta työttömien, vähävaraisten ja köyhien tai matalan koulutustason (Bildungsferne) omaavien perheiden
lasten osuus Saksassa on pienentynyt viime vuosina, joskin edellä mainittu muuttoaalto muuttanee tilannetta. Vähintään yhteen edellä mainittuun riskiryhmään
kuuluvien lasten osuus on Saksassa noin 29 prosenttia ja koskee näin joka kolmatta
lasta. Erityistä tukea tarvitsevien lasten osuus on suhteellisesti kasvamaan päin.
Näin ollen kyseisen koulutuskatsauksen pääteemaksi onkin nostettu vammaisten
(Menschen mit Behinderungen) asema maan koulutusjärjestelmässä. (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2014a, 2014b.)
Ammatillinen koulutus on edellytys nuorten sosiaaliselle osallisuudelle ja itsenäistymiselle, todetaan Saksan Ammattikoulutusinstituutin julkaisemassa raportissa (Hensen-Reifgens & Hippach-Schneider 2014: 14). Yhteisöt ja yhteisöllisyys
ovat tärkeitä kysymyksiä kasvatuskeskustelussa, koska koulumuotoinen opetus tapahtuu yhteisöissä. Ammatillisen koulutuksen oppisopimuskoulutus jakaantuu
kahteen erilaiseen oppimisympäristöön ja yhteisöön: koulu- ja työyhteisöön. Oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelija kartuttaa työkokemustaan eli oppii kokemalla, työtä tekemällä, ja kartuttaa samalla teoriatietojaan. Työpaikalla opiskelija
oppii myös tuntemaan työtovereitaan, omaksumaan heidän kauttaan hiljaista tietoa,
sietämään, sopeutumaan ja samalla kehittymään. Saksassa oppisopimuskoulutus
(Duale Berufsausbildung, Duale Ausbildung) on ammatillisen koulutuksen pääasiallisin muoto. Sen osuus koko ammatillisesta koulutuksesta on yli 80 prosenttia.
Muun muassa Hampurin Kauppakamari korostaa, että työpaikalla tapahtuvan oppimisen avulla opiskelija oppii sopeutumaan työelämän muuttuviin vaatimuksiin ja
vaihtuviin ihmissuhteisiin (Wedemann 2014).
Seuraavaksi käsittelen tutkimukseni kannalta merkityksellisiä ja erityisesti
Saksassa ajankohtaisia koulutuksellisen integraation ja inkluusion käsitteitä.
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Koulutuksellinen integraatio
Koulutuksen merkitystä niin inhimillisen, sosiaalisen kuin kulttuurisenkin edistyksen tuottajana on pidetty itsestäänselvyytenä. Esimerkiksi Suomessa yhteisen ja samantasoisen peruskoulutuksen tarjoaminen koko väestölle on merkinnyt tiedollisen
ja taidollisen pääoman lisääntymistä yhteiskunnassa. Myös taloudellinen kasvu
sekä tekninen ja muu kehitys ovat edellyttäneet riittävän laadukasta koulutusinstituutiota. Koulutuksen tehtävinä ovat osaltaan yhteiskunnan eri osien integrointi ja
näin sen sekä kulttuurisen koheesion ylläpitäminen ja jatkuvuuden turvaaminen.
(Antikainen ym. 2006: 134–139.) ”Syrjäytymisen ehkäisy on pitkän tähtäimen yhteiskunnallinen haaste, mutta sillä on myös yhteisölliset lähitavoitteet”, joissa koululla on keskeinen rooli (Kuula 2000: 188). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(2016a) seuraava kooste kertoo kuvaavasti maassamme tälläkin hetkellä käytävästä
syrjäytymistä ja sen syitä koskevasta yhteiskunnallisesta keskustelusta.
Syrjäytymisen taustatekijöitä voivat olla esimerkiksi koulutuksen puute, työttömyys, sairastuminen, toimeentulon puute, asunnottomuus, mielenterveyden ongelmat, päihteiden käyttö, väkivaltaisuus ja rikollisuus. Usein kyse on prosessista, jossa huono-osaisuus ja ongelmat kasautuvat. ... Kaikkiaan Suomessa
joka viides mies ja joka kymmenes nainen on vielä 30-vuotiaana vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa. ... Perheen huono-osaisuus, koulutustason alhaisuus
ja syrjäytyminen vaikuttavat toisiinsa ja voivat siirtyä myös seuraaville sukupolville.
Kuulan (2000: 188) mukaan syrjäytymisilmiön kannalta koulun haaste on ymmärtää nykyistä paremmin erilaisuutta ja erityisopetuksen eri osa-alueiden kehittäminen. Varhaisimpia vammaisten ihmisten erilaisuutta ”ymmärtäviä” ilmauksia oli
heidän sopeuttamisensa yhteiskuntaan. 1960-luvulla Suomeen levisi Ruotsista käsin vaatimus vammaisten, erityisesti kehitysvammaisten, henkilöiden normalisaatiosta eli elämän ja elinolosuhteiden saattamisesta muun, ”normaalin väestön”, kaltaisiksi (Leppälä 2015: 50). Myöhemmin käyttöön otettiin termi integraatio, joka
voidaan määritellä prosessiksi tai prosessin toivotuksi lopputulokseksi. Integraatio
on osallisuutta ja inkluusiota passiivisempi ilmaus, jossa ympäristön toiminta vammaista kohtaan on pääroolissa, kun taas vammainen on passiivisempi osapuoli.
Tämä prosessi määritellään kuitenkin jo vastavuoroiseksi ja kaksisuuntaiseksi.
Siinä sekä uudet tulokkaat, esimerkiksi maahanmuuttajat, että vastaanottava yhteiskunta sopeutuvat toisiinsa luodakseen sosiaalista koheesiota. (Amsterdam ym.
2015: 153, Kivistö 2014: 57–68, Varjonen 2013: 13.)
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Länsimaissa alettiin tuolloin puhua normalisaation käsitteestä ja korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia. Tämä loi ilmapiirin, joka on mahdollistanut koulutuksellista integraatiota. (Miettinen 2008: 27.) Amsterdam, Knoppers ja
Jongmans (2015: 153) käyttävät integroinnista Hollannin koulutuspolitiikan mukaista käsitettä valtavirtaistaminen (mainstreaming), jonka mukaan vammaiset lapset pyritään ottamaan mukaan yhteiseen opetukseen niin paljon kuin mahdollista.
Samansuuntaista ajattelua edustavat Suomessa muun muassa Hakala ja Leivo
(2015: 10). YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn yleissopimus syrjinnän vastustamisesta vuodelta 1971 sisältää muun muassa syrjinnän kiellon opetuksessa ja myös syrjiviltä näyttävien opetusjärjestelyiden kiellon. Sen mukaan syrjintää ovat erotteleminen, poissulkeminen, rajoittaminen tai etuoikeus, jotka liittyvät esimerkiksi rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon tai syntyperään.
Sopimus kieltää syrjinnän mutta sen sijaan sallii yhdenvertaisuutta edistävän erityiskohtelun erillisissä opetusjärjestelmissä, kunhan ne tarjoavat yhtäläisen ja laadullisesti samanarvoisen opetuksen. (Arajärvi & Sakslin 2007: 9, 59, Mänty 2000:
13, SopS 59 1971.)
Kouluintegraation periaatteista ryhdyttiin puhumaan kansainvälisesti juuri
1960-luvulla. Integraatio tarkoittaa esimerkiksi vammaisten opiskelijoiden ehdollista osallisuutta. Oppilas ”normalisoidaan osittain osaksi opiskeluyhteisöä”. Sen
toteutuminen ja aste riippuvat hänen vammansa laadusta sekä muista yksilökohtaisista ominaisuuksista ja oppimisedellytyksistä. Ilmauksella tarkoitetaan näin ollen
erityisopetuksen osittaista, ei täydellistä, sulauttamista yleisopetukseen. (Edu.fi
2010, Saloviita 2012.) Saloviidan (2006: 340) mukaan integraation käsite liittyy ”kuntoutusparadigmaan”, jonka mukaan henkilön tulee olla riittävästi ”kuntoutunut”, ennen kuin hän voi siirtyä ”normaaliyhteiskuntaan”. Suomessa integraatiosta ja esteettömyydestä alettiin puhua vuoden 1998 ammattikoulutuslain voimaantulon jälkeen (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998). Laki vahvisti erityisopetuksen roolia ja koko ikäluokan kouluttamisen vaadetta, myös vaikeimmin
vammaisten osalta. Tuolloin opetuksessa otettiin käyttöön HOJKS-käsite ja ”siirryttiin hyvin yksilölliseen erilaisuuden tulkintaan ja käsittelyyn” (Miettinen 2008:
25). Integraatioajatus vahvistui edelleen vuoden 2010 perusopetuslain (Laki
642/2010) muutoksella.
Saksan perustuslain artiklan 3 lisäys vuodelta 1994 kieltää vammaisuuteen perustuvan syrjinnän. Liittotasavaltaa koskeva yleinen tasa-arvolaki säädettiin
vuonna 2006. Kaikki osavaltiot ovat lisäksi säätäneet liittotasavallan tasa-arvolakia
koskevat omat lakinsa. (Mietola ym. 2013: 73.) Maassa joka toinen vuosi julkistettavassa koulutusselonteossa kesäkuulta 2014 on otettu, kuten olen todennut, koko
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selonteon painopisteteemoiksi vammaiset koulutusjärjestelmässä (Menschen mit
Behinderungen im Bildungssystem) sekä integraation edistäminen koulutuksessa.
Selonteossa todetaan maan koulujärjestelmässä 493 000 opiskelijan olleen raportointiaikaan (2012) erityispedagogisten tuen tarpeiden piirissä. Vaikka määrä on
pysynyt vakaana, sen todetaan suhteellisesti kasvaneen 6,6 prosenttiin opiskelijoiden kokonaismäärän pienentymisen vuoksi. Luku on viimeisten 12 vuoden aikana
kaksinkertaistunut. Selonteossa todetaan, että vammaisten paras mahdollinen integrointi on joka tapauksessa koko koulutuskentälle haaste ja keskeinen tehtävä.
Haasteeseen vastataan edistämällä asiaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta. (Bildungsbericht 2014.)
Koulutuksellinen inkluusio
1980-luvulla keskustelu integraatiosta siirtyi pidemmälle, kun erityisesti USA:ssa
ja Kanadassa alettiin keskustella inkluusiosta eli osallistavasta kasvatuksesta. Kouluintegraation tuottamaa kaksoisjärjestelmää kritisoitiin segregoivana ja syrjivänä
järjestelmänä. Inkluusio, vaikkakin sitä käytettiin ja käytetään paljolti integraatiokäsitteen synonyymina, on ikään kuin integraation ”vahvistettu muoto” eli täydelle
osallisuudelle ei aseteta ehtoja. Sen tavoitteena on täysi osallisuus yhteiskunnassa.
Tällöin termi ”inkluusio” ymmärretään yleispoliittisena ja arkikielen terminä, jossa
mielessä sitä käytetään muun muassa Saksassa ja myös tässä tutkimuksessa. Tavoitteena on myös esteettömyys eli fyysisten ja muiden esteiden poistaminen. Inklusiivisessa koulussa jokaisella oppilaalla on ”täysi osallisuus ja tasa-arvo” muun
yhteisön kanssa. Se tarkoittaa yhtä yhtenäistä koulua eli täydessä inkluusiossa ei
ole olemassa erityisiä luokkia, ryhmiä tai erityisopiskelijoita. (Hakala & Leivo
2015: 10, Murto ym. 2007: 111–112, Saloviita 2006, 2012, Theunissen 2013: 9–10,
UNESCO 2009: 8, Äikäs 2012: 10.)
Inkluusion täysimääräinen toteutuminen edellyttäisi suuria muutoksia koulujen
arvomaailmaan ja toimintatapoihin, toteaa Saloviita (2006: 340). Kaikki oppilaat
käyvät silloin koulua yhdessä, ja opetus on järjestetty oppilaiden yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Periaatteena on, että kaikki, hyvinkin erilaiset oppilaat ovat
hyväksyttyjä ”yhteiseen kasvatukseen ja kouluun” omina itsenään ja erilaisine ominaisuuksineen. (Ks. myös Edu.fi 2010, Saloviita 2012, Takala 2016.) Inkluusiossa
korostuvat osallistumisen ja yhteisyyden toteutuminen ja kokeminen. Opetusjärjestelmät ja -suunnitelmat suunnitellaan niin, että niissä otetaan huomioon oppilaiden
hyvinkin erilaiset ominaisuudet ja tarpeet. (Erevelles 2005: 435–436, Hakala ym.
2013b: 173.)
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Kuten Amsterdam, Knoppers ja Jongmans (2015: 153) sekä Erevelles (2005:
435) toteavat, inkluusio vaatisi merkittäviä muutoksia erityisesti opetusohjelmiin
ja erityisen tuen tarpeen oppilaille tarjottavien erillisjärjestelyjen poistamista kokonaan. Vaikeimmin (Saksassa kaikkein vaikeimmin) vammaisten tai sairausryhmien
osalta inkluusio ei ole useimpien asiantuntijoiden mukaan mahdollista eikä kannatettavaa, toisin kuin Timo Saloviita (2006, 2012) artikkeleissaan toteaa. (Ks. myös
Biermann & Bonz 2012b: 220–226.) Vaikeimmin vammaiset tarvitsevat elämässään aivan omat tukipalvelunsa ja elämänsä rakentumisen, kuten laissa vammaisuuden perusteella järjestettävissä palveluista (380/1987, 8c§) todetaan:
Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä,
joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen 1 momentissa tarkoitetuista toiminnoista (päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen
ylläpitämisessä).
Vuonna 1994 UNESCO:n ja sen 92 jäsenmaan allekirjoittamassa, erityisopetusta
koskevassa Salamancan julistuksessa (the Salamanca Statement and Framework
for Action on Special Needs Education) sovittiin maailmanlaajuisesta tavoitteesta
saavuttaa, yhdenvertaisuuden ja erilaisten oppijoiden tasa-arvon hengessä, inklusiivinen eli osallistava kasvatusmalli. Näin siirryttäisiin pois kaikista eriytetyistä
opetus- ja koulutusmalleista sekä opetuksen erityisryhmistä. Salamancan julistus
määrittelee inklusiivisen koulun paikaksi, jossa kaikki oppilaat sijoittuvat yleisopetukseen eikä erityisluokka- tai erityisryhmäjärjestelyjä enää tunneta. (Hakala &
Leivo 2015: 9, UNESCO 1994, 2009.) Julistuksessa todetaan, että kaikille yhteiset
koulut ovat tehokkain tapa poistaa syrjintää, luoda suvaitsevia yhteisöjä, rakentaa
inklusiivista yhteiskuntaa ja kaikille yhdenvertaista mahdollisuutta koulutukseen.
Siinä puhutaan kasvatuksesta (education) erottelematta mitään kouluasteita tai tyyppejä sen ulkopuolelle. Sen mukaan koulutukseen ja opiskeluun ovat oikeutettuja kaikki ”lapset, nuoret ja aikuiset”. Näin ollen ammatillisessa koulutuksessa pätevät samat Salamancan julistuksen suositukset kuin muussakin erityiskasvatuksessa ja -opetuksessa. (Hakala ym. 2013b: 176, Kauppila & Lappalainen 2015:
129–130, Moberg & Savolainen 2009: 86–87, Saloviita 2006: 339–340, Takala
2016, Theunissen 2013: 14–19, UNESCO 1994.)
Tilanne ei Suomessa eikä Saksassa vastaa Salamancan julistuksen periaatteita.
Molempien maiden koulutusjärjestelmissä ollaan ammatillisessa koulutuksessa
vasta ”osittaisen integraation” vaiheessa eli ammatillinen erityisopetus on eriytetty
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vastaavasta yleisopetuksesta. Kuten Saloviita (2006: 328) toteaa, ”lisääntyvästä integraatiostakin” voitaisiin puhua vasta, ”jos erillisissä järjestelmissä opiskelevien
suhteellinen osuus alkaisi vähentyä”. Hänen (Saloviita 2006: 326) mukaansa ”esteettömän ja osallistavan koulun tulevaisuuden näköalat Suomessa näyttävät vaatimattomilta”, koska ”erityisopetus palvelee ennen muuta opettajaprofession valikointi-intressejä” ja kyse on myös taloudellisista syistä eli koulujen ”valtionosuuksilla pelaamisesta”. (Ks. myös Hakala & Leivo 2015: 19, Moberg & Savolainen
2009: 94, Obwexer & Resch 2013: 71–72, Saloviita 2012.)
Kehitys kohti inkluusiota on toteutunut useissa muissa Euroopan maissa nopeammin kuin Suomessa ja Saksassa. Inklusiivisen kasvatuksen periaatteet ovat Suomessa toteutuneet pisimmälle varhaiskasvatuksessa, kun taas esimerkiksi toisen asteen ammatillinen koulutus elää inkluusion suhteen omaa elämäänsä eli karkeasti
ottaen kahden portaan järjestelmässä, erityisammattioppilaitokset erillisinä muusta
ammatillisesta koulutuksesta. Myös Saksassa ammatillinen koulutus elää osittaisen
integraation vaihetta eli erityisopiskelijat voivat opiskella muiden oppilaiden
kanssa samoissa ryhmissä tai eriytettyinä. (Biermann & Bonz 2012a: 4–5, Behlau
2015, Schwalb & Theunissen 2013.) Maassa käydään julkista, kiivastakin, keskustelua liian hitaaksi katsotusta inkluusion kehityksestä. Ammatillisessa koulutuksessa pitäisi luopua opiskelijoiden luokittelusta syrjäytyneisiin tai koulukypsiin
sekä kyseenalaistaa tähänastiset erityisen tuen toimenpiteet. Keskustelun mukaan
maassa tuhlataan merkittävää kansantaloudellista potentiaalia syrjäyttämällä nuoria ammatillisesta koulutuksesta. Uudeksi tavoitteeksi olisi otettava kaikkien lahjakkuusreservien ja resurssien käyttöönotto sekä nuorten parempi yksilöllinen tukeminen, kirjoittaa johtaja Petra Lippegaus-Grünau Ammattikoulutusinstituutista
artikkelissaan. (Bundesinstitut für Berusbildung 2011: 1.) Suomessa Kivirauma
(2013: 706) viittaa Hakalan, Mietolan ja Teittisen (2013b) teemaa koskevaan artikkeliin ja nimittää erillistä erityisammattioppilaitosten järjestelmää ”silmänkääntötempuksi”, jossa segregoivat järjestelmät tuottavat ikään kuin ”inklusiivista politiikkaa”.
2.3.2 Oikeus työhön
Suomessa käynnissä olevassa ajankohtaiskeskustelussa koskien koulutuksen merkitystä ja laajasti arvostettujen koulutusresurssien säilyttämistä on jäänyt paljolti
huomaamatta, että yhteiskunnan yksilölle tarjoamat yhdenvertaiset mahdollisuudet
eivät tarkoita mahdollisuuksia vain koulutukseen. Koulutuksen lisäksi nuoren työllistymiseen vaikuttavat myös hänen vanhempiensa sosiaaliset suhteet ja pääomat
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sekä nuorelle perheestään periytynyt kulttuurinen ja sosiaalinen varustus, esimerkiksi käyttäytyminen, tyylitietoisuus, kielenkäyttö ja muut tavat eli niin sanottu habitus (Mäki-Ketelä 2012: 22, Silvennoinen 2002: 77). Mäki-Ketelän (2012: 3) tutkimuksessa oli haastateltavina 19 toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttänyttä nuorta, joista suurin osa ei ollut hakeutunut keskeyttämisen jälkeen opiskelemaan muualle tai päätynyt työelämään. Myös näiden nuorten valinnoissa ja päätöksissä korostuivat tutkimuksen mukaan kasvuympäristön eli erityisesti perheen,
kulttuurin ja niiden luomien odotusten ja myös tuen rooli. Sirniön (2016: 5) tulotason periytymistä koskevan tutkimuksen selkeä tulos oli, että ”tulotason ylisukupolvisuus on erityisen voimakasta tulojakauman ääripäissä eli pieni- ja suurituloisten
joukossa”.
Työikä on pitkä vaihe ihmisen elämänkulussa. Modernissa yhteiskunnassa
työllä on sekä oikeuden että velvollisuuden moraalinen status (Dermine & Dumont
2014: 13). Sen pohjana länsimaissa on kristillinen työetiikka, jonka mukaan kaikki
rehellinen työ itsensä ja perheensä elättämiseksi sekä lähimmäisen ja yhteisön hyväksi on arvokasta (Simola 2012). Työelämän diversiteetillä, monimuotoisuudella,
tarkoitetaan yhtäläisten mahdollisuuksien luomista kaikille, myös eri tavoin vammaisille ja osatyökykyisille, osallistua työelämään. Diversiteetin periaate sisältyy
myös työelämän inkluusion ja yhdenvertaisuuden käsitteisiin. Työikäisen vammaisen yhdenvertaisuus riippuu hänen mahdollisuuksistaan muun muassa toimia työelämässä omaa osaamistaan käyttäen ja sillä yhteiskuntaa hyödyntäen. (Hietala ym.
2015: 20, 117.) Kuten Obwexer ja Resch (2013: 74) kirjoittavat:
Inkluusio työmarkkinoilla on saavutettu, kun henkilö saa työpaikan ja solmii
normaalin työsuhteen yrityksessä, julkisessa laitoksessa tai yksityisessä yhteisössä sekä saa saman palkan kuin työtoverinsa.Toimenpiteet kohti inkluusiota
koskevat henkilöitä, jotka työskentelevät suojatyöpaikoissa tai ovat kotona ilman minkäänlaista työtä.
Suomessa Väestöliitto teetti vuonna 2006 julkistetun tutkimuksen monimuotoisuuden näkymistä suomalaisessa työelämässä vuonna 2020. Tutkimukseen haastateltiin 24 asiantuntijaa. Keskeisenä tuloksena oli, että kaikki vastaajat odottavat monimuotoisuuden, erityisesti maahanmuuttajien osalta, kasvavan suomalaisilla työpaikoilla nykyisestään. ”Sen sijaan vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kohtelu ei näytä yhtä valoisalta ilman voimakkaita erityistoimenpiteitä”, todetaan tutkimuksen tuloksissa. (Moisio & Martikainen 2006.) Kuten Teittinen (2015: 75–77)
toteaa, asenteilla on tässä mielessä pitkät juuret ja vahva maaperä. Suomalaisessa
palvelujärjestelmässä on ollut vuosikymmenien ajan ”periaate”, että vammainen ei
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kuulu työelämään vaan työkyvyttömyyseläkkeelle, mihin OECD:kin on kiinnittänyt huomiota vuoden 2010 raportissaan (OECD 2010b). (Ks. myös Lampinen 2009:
12.) Mikäli vammainen on työllistynyt, hän on menettänyt varmimpana pidettävän
elantonsa eli eläketulonsa. Aivan viime vuosina tilanne on jossakin määrin korjaantunut. Lainsäädäntö mahdollistaa määrätyn määrän ansiotulojen ansaitsemisen eläketulojen lisäksi ja toisaalta eläkkeen lepäämään jättämisen työssäkäynnin ajaksi.
Edellä mainittu laki koskee kuitenkin eläkkeen lepäämään jättämistä korkeintaan
kahden vuoden jaksolle kerrallaan, mikä tekee järjestelmästä huomattavan monimutkaisen ja vaikeasti toteutettavan. (Ekholm & Teittinen 2014: 9–10, 12, Laki
38/2009 3 § ja 4 §, Laki 1051/2014.)
Mitä työ sitten merkitsee ihmiselle? Työ on ihmiselle tärkeä sosiaalinen ympäristö, vuorovaikutuksellinen yhteisö, jossa työskennellään yhteisön muiden jäsenten kanssa, saadaan tukea toisilta ja jossa tekemisellä on tietty päämäärä. Työ antaa
mahdollisuuksia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perheen ja muun lähiympäristön ulkopuolella (Silvennoinen 2002: 36). Työssäkäynti tuo rytmin arkipäiviin.
Ihminen voi toteuttaa kykyjään ja taitojaan sekä nauttia sen tuloksista. Syrjäytyminen työstä tuo vaikutuksia yksilön elämän monille muillekin osa-alueille. (Ks. Allardt 1976: 46–48, 160, 165, Hietala ym. 2015: 105, Kasvio 2014: 11, 26, Langner
2013, Mäki-Ketelä 2012: 8, 25–26, Siltala 2007: 38–60, Wehman 2012.) Yhdenvertaiset mahdollisuudet kiinnittyä työmarkkinoille ovat keino saavuttaa taloudellista vapautta. Työn menettäminen tai puuttuminen lisää selvästi suhteellista tuloköyhyysriskiä lähes kaikissa EU-maissa. (Kangas & Hussain 2014: 168, Kukkonen
2009: 14, Raivio & Nykänen 2014a: 26.)
Työ on paras turva köyhyyttä vastaan, olipa kyse mistä tahansa hyvinvointivaltiomallista. ... Yleensä työhön meneminen on kaikissa maissa kannattavampaa
kuin työttömänä oleminen. (Kangas & Hussain 2014: 168–169.)
Teollistumisen ajasta alkaen työstä tuli kehittyneiden teollisuusmaiden kulttuureissa erityisen tärkeä instituutio, ei ainoastaan toimeentulon mahdollistajana vaan
useimmille myös jokapäiväisen elämän merkityksellisin osa-alue, vaikka ansiotyön
osuus kokonaisajankäytöstä on pienentynyt. Kansainvälisten mielipidetutkimusten
mukaan ihmiset tavoittelevat hyvää työpaikkaa enemmän kuin mitään muuta ja
kaikkialla maailmassa. (Kasvio 2014:11, Puuronen 1997: 38.) Vaikka työ tarkoittaa
ennen kaikkea toimeentuloa, se tarkoittaa myös itse työn tekemistä, luovuutta, oppimisen ja itsensä toteuttamisen mahdollisuutta, tarkoituksellisuutta sekä ajatuksen,
että työpanokseni vaikuttaa johonkin kokonaisuuteen. Lisäksi se antaa mahdolli63

suuden kokemuksiin ja iloon, vireyteen ja tyytyväisyyteen mutta myös pettymyksiin. Eija Leiviskä (2011: 17, 25, 115) toteaa, että työn merkityksellisyyden
voi ”löytää myös siitä, että työn kokee tärkeäksi ja sillä on merkitystä muiden elämälle tai että se johtaa johonkin aikaansaannokseen”. (Ks. myös Dermine & Dumont 2014: 14, Raivio & Nykänen 2014a: 25.)
1800-luvulle saakka eurooppalaisissa agraariyhteiskunnissa vammaisten työllistyminen muun muassa maataloustöissä oli luonnollista, eivätkä he leimautuneet ”syrjityiksi eläteiksi” vaan useimmiten luonnolliseksi osaksi yhteisöjä. Vammaisten tilanne työn suhteen muuttui kuitenkin radikaalisti teollistumisen ja kapitalistisen talousjärjestelmän myötä. Työstä tuli tärkeä hyödyke, jolle laskettiin hinta
ja hyöty. Työstä tuli myös sosiaalisen arvostuksen ja yhteiskunnallisen aseman keskeinen kriteeri. Työvoimaa tarvittiin kaupunkeihin. Näin kodista ja työstä tuli ”erillisiä ja erilaisia elämän areenoita”. Tehdastyö oli kontrolloitua järjestys- ja aikatauluvaatimuksineen. Muutokset työn organisoitumisessa tekivät vammaisista yhteiskunnan ”holhokkeja” sekä vähitellen hyväntekeväisyyden ja armeliaisuuden kohteita. (Vehmas 2005: 53–55.)
Yhteiskunnassamme olisi luotava uudenlaisia ”tuottavan osallistumisen järjestelmiä” niin, että myös yhteiskunnan tukea saavat työikäiset antavat oman panoksensa sen toimintojen ylläpitämiseen. Toisaalta on vahvistettava kansalaisten työmarkkinavalmiuksia niin, että osa tukitoimien piirissä olevista siirtyy hankkimaan
toimeentulonsa avoimilla työmarkkinoilla. (Dermine & Dumont 2014: 14, Kasvio
2014: 217.) Työ on siis ihmisen perusoikeus samoin kuin siitä maksettava palkka.
Suomen perustuslaki kieltää syrjinnän muun muassa vammaisuuden perusteella ja
toisaalta edellyttää työn tarjoamista kansalaisille, näin ollen myös vammaisille.
(Kumpuvuori & Högbacka 2003: 102, Perustuslaki/2 luku, Perusoikeudet: 6 § ja
18 §.) Työ, kuten koulutuskin, strukturoi yksilön ajankäyttöä sekä rytmittää päivittäistä ja vuosittaista elämää. Yhteiskuntamme ja sen jäsenten elinehdot rakentuvat
työn ja tarvittaessa sosiaaliturvan varaan. Työstä ja siihen velvoittamisesta on tullut
itsestäänselvä osa ihmisyyttä ja hänen mahdollisuuksiaan elää, perustaa perhe ja
toimia yhteiskunnan aktiivisena kansalaisena. (Siltala 2007: 38–58, Silvennoinen
2002: 36–37, Wehman 2012: 139.)
Viime vuosina muun muassa Suomessa tapahtuneiden ja edelleen käynnissä
olevien työelämän suurten muutosten, teknologisen kehityksen ja globalisaation,
keskellä on tullut yhä ajankohtaisemmaksi kysymys työn kuormittavuudesta ja kasvavista tehokkuusvaatimuksista. Monet työssä käyvät asettavat jo oman ja läheistensä muun hyvinvoinnin ansiotyön ja tulojen edelle. (Koistinen 2014: 50.) Kuten
Koistinenkin (2014: 404) toteaa, vasta-argumenttina näihin voidaan esittää, että
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työvoiman ulkopuolella on suuri joukko työikäisiä niin kutsuttuihin erityisryhmiin
kuuluvia kansalaisia, heidän joukossaan eri arvioiden mukaan pelkästään noin
30 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta, jotka eivät ole ollenkaan päässeet tähän
mennessä nauttimaan työn antamasta ilosta ja hyödystä, vaikka olisivat halunneet.
(Vrt. Lampinen 2009: 11, Vuorela: 2008.)
Sen sijaan, että työvoima- ja sosiaalipolitiikka tukisivat moninaisia työhön
osallistumisen muotoja, ne ovat jumiutuneet perinteisten palkkatyön fiktioiden
ja politiikkamallien varaan. Niiden mukaan vain sellaisten työntekijöiden oikeuksia ja sosiaaliturvaa puolustetaan, joilla ne ovat entuudestaan vahvat, ja
ulkopuolelle jätetään ne, joilla ei entuudestaankaan ole näitä oikeuksia. (Koistinen 2014: 404.)
Vammaisille tai osatyökykyisille työ, ”työkansalaisuus”, merkitsee muutoinkin vähintään samaa kuin kaikille muillekin eli täyden ”kansalaisuuden” saavuttamista
yhteiskunnassa. Heidän työllistymisensä tiellä on kuitenkin lukuisia esteitä (Ekholm & Teittinen 2014, Teittinen 2015: 95). Mika Vuorela teki työ- ja elinkeinoministeriölle vuonna 2008 valmistuneen laajan selvitystyön työtä haluavien, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työllistymisestä ja työelämään paluun mahdollisuuksista (Vuorela 2008). Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos teetti puolestaan eri vammaisjärjestöjen jäsenistössä tai niiden välityksellä tutkimuksen koskien vammaisten halukkuutta työhön. Tutkimusten tulokset
osoittivat, että noin 40 prosenttia vastaajista piti työn merkitystä hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeänä. (Holm & Hopponen 2007.) Kansalaisten arkielämää koskeneessa vuonna 2005 toteutetussa laajassa tutkimuksessa suurimpia ongelmia arjessa tuottivat elämää vaikeuttavan sairauden jälkeen juuri muun muassa työttömyys, taloudelliset ongelmat ja työttömyyden pelko (Ojanen 2006: 82).
Työn tulevaisuus on kansalaisten silmissä viime vuosien aikana muuttunut entistä epävarmemmaksi. Teollisuusmaiden talouskasvun hitaus on aiheuttanut sen,
että uusia työpaikkoja ei ole syntynyt tarvetta vastaavasti. Maiden työttömyys oli
vuonna 2013 keskimäärin yli kahdeksan (8) prosenttia ja Suomessa vuonna 2016
(toukokuu) noin kymmenen (10) prosenttia. Tästä on ollut seurauksena, että huonossa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuudet sijoittua työmarkkinoille ovat
entisestään kaventuneet. Kuitenkin myös suomalaisen talous- ja työpolitiikan painopisteitä on, että väestön ikääntyessä myös kaikkein vaikeimmin työllistyvät ryhmät tulisi saada työvoiman käyttöön. (International Labour Organization 2014: 19,
Kasvio 2014: 12–13, 16, Nyyssölä & Pajala 1999: 1–13, Tilastokeskus 2015, Veijola 2005: 22–23.) Toisaalta aivan viime vuosina on nostettu esille työn käsitteen
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muuttuminen ja laajentuminen yhteiskunnallisesti hyödyllisenä käsittämään palkkatyön lisäksi myös yrittämisen, kotitaloustyön, informaalin hoivan, harrastukset
ja vapaaehtoistyön. Näin ollen työn ja hyvinvoinnin keskinäisiä suhteita tulisi myös
tarkastella entistä laajempana ja monimutkaisempana kokonaisuutena. (Koistinen
2010: 385–386.)
Merkittävä este vammaisten työllistymisen tiellä ovat yleiset asenteet, ennakkoluulot heidän kykyjään ja taitojaan kohtaan sekä tietämättömyys yhteiskunnan
erilaisista taloudellisista vastaantuloista yrityksen tai yhteisön työllistäessä erityisryhmään kuuluvan nuoren tai nuoren aikuisen (Kukkonen 2009: 62, 70, 74, Langner 2013, Teittinen 2015: 77, 87, 95). Suomessa on tuhansia kehitysvammaisia
asuinkunnan toimesta, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalakien (Laki 1301/2014)
perusteella, työllistetty tai oikeammin aktivoitu suojatyöhön, avotyöhön tai muuhun työtoimintaan ilman varsinaista palkkaa tai muita työsuhteen etuja (Hakala
2013: 224–231, Lampinen 2009: 6, Linnakangas ym. 2006: 20). Avotyössä vammainen suorittaa normaaleja avustavia tehtäviä työpaikalla ei-työsuhteisesti eikä
eläkettä tai vuosilomia kerryttävästi. Työstä hänelle maksettava korvaus on 0–12
euron ahkeruus-, työosuus- tai toimintaraha päivältä. Avotyön alkuperäisenä tarkoituksena on ollut toimia siirtymänä avoimille työmarkkinoille, mutta siitä näyttää
tulleen pysyvä järjestely tuhansille vammaisille. (Äikäs 2012: 23–24.) Järjestelmä
ei tuota vammaiselle työkansalaisen statusta, toteaa myös Hakala (2013: 235).
Myös Saksassa kritisoidaan voimakkaasti noin 300 000 vammaisen hyväksikäyttöä ilmaistyövoimana, ”nälkäpalkalla”, lähinnä hyvin menestyvän suurteollisuuden alihankintatöissä työkeskuksissa. Keskimääräinen kuukausiraha vammaiselle oli alihankintatyöstä vuonna 2014 noin 180 euroa. (Link 2016.) Avotyön kaltaiset erityisjärjestelyt, Hakalan (2013: 235) nimittämät ”työntapaiset toiminnot”,
vammaisten päivittäisen toimeliaisuuden lisäämiseksi ovat räikeässä ristiriidassa
lokakuussa 2010 EU:ssa hyväksytyn Euroopan Vammaisstrategian (European Disability Strategy 2010–2020) kanssa, jossa todetaan, että:
Vammaisilla henkilöillä on oikeus täyteen ja tasa-arvoiseen osallisuuteen yhteiskunnassa ja talouselämässä. Yhtäläisten mahdollisuuksien epääminen on
rikkomus ihmisoikeuksia vastaan. (Grammenos 2013:12.)
Myös muiden voimassa olevien YK:n, Euroopan unionin (Työsyrjintädirektiivi
2000/78/EY), YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen ja kansallisten ihmisoikeuksia koskevien sopimustemme, muun muassa maamme perustuslain (731/1999
§ 6) ja uusimpana yhdenvertaisuuslain (1325/2014), tärkeimpinä sisältöinä ovat
normaaliuden, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet. Tämä tarkoittaa,
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että vammaisille ja muille erityisryhmille tulee taata palveluita ja tukitoimia niin,
että heille mahdollistuu pääsy samaan asemaan muiden kanssa, myös työkansalaisuuteen. Näin ollen heillä pitäisi olla mahdollisuus toimia ikänsä, kehitystasonsa ja
yksilöllisten kykyjensä mukaisesti yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. EU:n jäsenvaltiot ovat jo perussopimuksessaan sitoutuneet syrjimättömyyteen. Syrjimättömyys kohdistuu siinä yhtäläiseen kohteluun riippumatta esimerkiksi kansalaisuudesta, uskonnosta, iästä, sukupuolesta tai vammaisuudesta. (Kauppila & Lappalainen 2015: 129–130, Kehitysvammaisten Tukiliitto 2015, Lampinen 2009: 12, Leppänen 2015: 1–3, Saari 2010: 422.)
Työmarkkinoille kiinnittyminen edellyttää useimmiten ammatillista koulutusta,
jonka merkitys jokaiselle tulisi nähdä perusoikeutena ja eräänä ehtona yhdenvertaisuudelle (Kanniainen 2012). Osallistuminen ja muu hyvinvointi kapenevat merkittävästi vammaisella, joka elää pienen eläkkeen ja sen lisäksi mahdollisen työ- tai
ahkeruusrahan turvin. Monet työkyvyttömyyseläkkeellä, ”elinikäisellä apurahalla”
(Hakala 2013: 235), elävät vammaiset kuuluvatkin yhteiskunnassamme pienituloiseen väestönosaan. Niin kuin Hakala toteaa, jo työkyvyttömyyseläkkeen nimeäminen vammaisen perustoimeentulomuodoksi, tuottaa hänelle lähtökohtaisesti ”työkansalaisuudesta ulossulkevan leiman”. Työelämän ulkopuolisuus ja riittämätön
toimeentulo rajoittavat yksilön osallisuutta yhteiskunnassa, harrastuksia ja ihmissuhteiden ylläpitämistä. Seurauksena on yksinäisyyttä, turhautumista sekä yhteiskunnalle lisäkustannuksia aiheuttavia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. (Ks.
myös Haarni 2006: 48–50, Kukkonen 2009: 14.)
Saksassa työttömyysaste oli 3,3 prosenttia vuoden 2015 loppupuolella mutta
kylläkin hieman korkeampi tammikuussa 2016 (Statista 2016a) eli käytännössä
maassa vallitsee täystyöllisyys. Maan kansallista vammaispolitiikkaa koordinoi
liittovaltion työ- ja sosiaaliministeriö (Bundesministerium für Arbeit und Soziales).
Vammaispolitiikka on keskittynyt erityisesti työllistymistä koskeviin kysymyksiin
(Mietola ym. 2013: 73). Työmarkkinoilla vallitsevat kasvavat kohtaanto-ongelmat,
sillä yhä useampia oppisopimustyöpaikkoja tai yleisestikään työpaikkoja ei pystytä
täyttämään ja toisaalta yhä useammat, erityisesti nuoret, jäävät ilman koulutuspaikkaa (Matthes ym. 2014: 1). Eräänä keinona yritysten rekrytointi- ja toisaalta nuorten työnsaantiongelmiin on kehitetty muun muassa tuetun oppisopimuskoulutuksen
menetelmä (ks. Alaluku 5.2.4), jonka avulla halutaan saada yhä useammat tukea
tarvitsevat, muun muassa eri tavoin vammaiset, nuoret kouluttautumaan ja työllistymään oppisopimustyöpaikoille yrityksiin ja yhteisöihin (Lippegaus-Grünau 2014,
Matthes ym. 2014: 11).
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2.3.3 Oikeus asumiseen
Hyvän elämän edellytyksiin kuuluvat olennaisina yksilön itsemääräämisoikeus ja
itsenäinen toimijuus, vaikka pyrkimys itsenäisyyteen ei olisi tietoista eikä se tekisi
hänen elämästään yhtään onnellisempaa (Brock 1993: 97). Niihin liittyy koulutuksen ja työn lisäksi tärkeänä osana asuntopolitiikka. Jotta yksilö olisi kykenevä osallistumaan täysivaltaisena työelämään, hänellä on oltava ”osoite, josta lähteä ja
jonne palata” eli oikeus omaan osoitteeseen. Eurooppa 2020 -strategiaan liittyneessä tutkimuksessa todetaan, että yli 16-vuotiaista vammaisista noin 30 prosenttia asui vielä vuonna 2011 laitoksissa (institutions) sekä Suomessa että Saksassa.
Luvussa on kuitenkin otettava huomioon, että siihen sisältyvät myös iäkkäät, yli
65-vuotiaat. (Grammenos 2013: 21.) YK:n vammaisten oikeuksien sopimus edellyttää vammaisille täyttä osallisuutta ja inkluusiota yhteiskunnassa, mikä pääperiaate sisältää myös oikeuden mahdollisimman itsenäiseen asumiseen (Ekholm &
Teittinen 2014: 66, Eriksson 2008: 98, Äikäs 2012: 12).
Vammaisia, erityisesti kehitysvammaisia, on vuosikymmenien ajan maailmanlaajuisesti luokiteltu sairaiksi ja ”holhottaviksi”. Sen seurauksena on syntynyt erillisjärjestelmiä (Sondereinrichtungen, segregated facilities) eli esimerkiksi vammaisille tarkoitettuja laitoksia, erityiskouluja ja työkeskuksia. Tämä ”institutionalisoiminen” (Institutionalisierung) on johtanut sosiaaliseen segregaatioon ja diskriminointiin, mitä kehitystä on pyritty kääntämään uuteen suuntaan aina 1970-luvulta
alkaen Euroopassa, erityisesti Euroopan unionin perustamisen jälkeen ja sen rahoittamien kehittämisohjelmien avulla. (Theunissen 2013: 9.) Saksan vammaispolitiikka onkin viime vuosina keskittynyt työllistymistä koskeviin kysymyksiin, ja
asumiseen liittyvät kysymykset ovat jääneet sivuosaan. Näin ollen vammaisten asumisjärjestelyissä maassa ”hallitsee edelleen laitosmainen lähestymistapa” (Mietola
ym. 2013: 73).
Suomessa vammaispolitiikan keskiössä ovat viime vuosina olleet, toisin kuin
Saksassa, vammaisten asumisen kysymykset, erityisesti laitosasumisen purkaminen, eivätkä niinkään koulutukseen ja työllistymiseen liittyvät ongelmat (Hakala
2013: 219). Oikeudella suojaan, asumiseen, on monia kulttuurisia ja sosiaalisia
merkityksiä. Tarve-ja resurssipohjaisen hyvinvointiteorian näkökulmasta keskeistä
on, miten hyvin yksilön käytettävissä olevat resurssit mahdollistavat tarpeiden tyydyttämisen ja siten hyvinvoinnin ylläpitämisen. Esimerkiksi asumiskokemuksella
on tärkeä merkitys yksilön identiteetille ja yhteisöön kuulumisen tunteelle. Toisaalta esimerkiksi yhä vaativampi työelämä luo tarpeita riittävään rentoutumiseen
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ja harrastuksiin, omaan kotielämään. (Korhonen 2010: 174.) Laitoskriittisestä ilmapiiristä huolimatta myös Suomessa vammaisten oikeus mahdollisimman itsenäiseen asumiseen ja ”omaan nimeen kotiovessa” ovat kuitenkin edistyneet hitaasti.
Tilanteen parantamista tässäkin suhteessa tarvitaan edelleen. (Eriksson 2008: 26–
27, 98, Leppälä 2015: 56, Mänty 2000: 42.) (Ks. myös Levitas ym. 2007: 34.)
Kahden viime vuosikymmenen aikana trendi asumisessa on yksinasumisen lisääntyminen kaikissa länsimaissa. Suomessa muutos on ollut voimakkainta vanhusikäluokkien lisäksi erityisesti nuorilla. Tähän liittyy tosiasia, että nuorten perheellistyminen on myöhentynyt jo useiden viime vuosikymmenien aikana. Syinä
siihen ovat muun muassa työmarkkinoiden epävarmuus, vaatimustason nousu sekä
koulutusaikojen pidentyminen (Veijola 2005: 25). Vuonna 2014 yksin asuvia, 16
vuotta täyttäneitä oli maassamme 26 prosenttia naisista ja 23 prosenttia miehistä
(Tilastokeskus 2016c). Ilmiö näkyy selkeästi muun muassa pienten asuntojen kysynnässä. Yhdysvaltalainen sosiologi, teemaa laajasti tutkinut Erik Klinenberg
(2013: 10–11, 23, 25) pitää yksin asumista huonosti ymmärrettynä ilmiönä. Ilmiö
edellyttäisi sen nykyistä parempaa huomioon ottamista muun muassa poliittisissa
päätöksissä. Hänen mukaansa yksinasumisen lisääntyminen on pysyvä ilmiö länsimaissa. Sen mahdollistavat väestön vaurastuminen ja sosiaaliturvan kehittyminen.”Yksilönvapaus, itsemääräämisoikeus ja itsensä toteuttaminen ovat arvoja,
joita voi toteuttaa yksin asumisen kautta.” Lisäksi sukupuolten tasa-arvoistuminen
on mahdollistanut yksin asumisen myös naisille, toteaa tutkija Anu Kinnunen
(2016) viitaten Klinenbergin teokseen Going Solo (2013).
Kansalaisilla on mahdollisuus länsimaissa keskittyä yhä enemmän itseensä,
esimerkiksi työhön, ja edistää näin uraansa perhe-elämän velvoitteista ja vapaaajasta tinkien. Yksin eläminen tarjoaa monenlaisia hyviä puolia elämään, muun
muassa normaalia suurempaa vapautta parisuhteiden solmimisessa tai niiden tilapäisyydessä. Se tarjoaa myös mahdollisuuden saada hyvien ystävien sijasta ”parempia ystäviä, kun he eivät ole aina viereisessä huoneessa” (Klinenberg 2013: 31,
112). Myös Saksassa yksinasuvien talouksien määrä kasvaa, joskin osuudet vaihtelevat osavaltioittain ja suurimpien kaupunkien kesken. Vuonna 2009 kaikista talouksista oli yksin elävien talouksien osuus 14–29-vuotiaiden nuorten osalta 18
prosenttia. Erityisen vahvasti muutos näkyy yksin asuvien miesten osuuden kasvussa ja suurkaupungeissa. Muun muassa Berliinissä ja Hampurissa yhden hengen
talouksien määrä kaikista talouksista oli vuonna 2012 jo lähes 30 prosenttia. (Statista 2016b, Zeit Online 2012.)
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Viime vuosikymmeninä yhä useammilla noin 20–30-vuotiailla yksin asumisesta on tullut myös siirtymä vanhempien luota aikuisuuteen ja merkki itsenäistymisestä. Kansainvälisesti vertaillen nimenomaan suomalaiset nuoret muuttavat varsin varhain itsenäiseen asumiseen, viimeisimmän Nuorisobarometrin vastaajat keskimäärin 19-vuotiaina (Peltola 2016: 227–228). Muuttoliike keskuskaupunkeihin
on edesauttanut osaltaan ilmiötä (Klinenberg 2013: 31, 33, 35). Yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaan oikeus yksin asumiseen ja lapsuudenkodista irrottautumiseen
kuuluu myös vammaisille nuorille. Suomessa onkin viranomaisten toimesta käynnistetty ohjelmia mahdollisimman itsenäisen asumisen takaamiseksi esimerkiksi
kehitysvammaisille. Ympäristöministeriö aloitti vuonna 2010 erillisen kehitysvammaisten asumisen ohjelman. Edelleen vuonna 2012 maamme hallitus hyväksyi periaatepäätöksen, jonka mukaan
jokaisella kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus asua samoin kuin muutkin
kuntalaiset ja saada tarvitsemansa palvelut. ... Tavoitteena on, että vuoden
2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu laitoksessa. (Mietola ym. 2013:
3.)
Työttömyys, toimeentulovaikeudet, kouluttamattomuus ja muut hyvinvointia vähentävät tekijät ovat usein yhteydessä asumisen ongelmiin. Kyse on sosiaalisten
ongelmien kasautumisesta yksilötasolla. Tavoitteina on turvata sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset asuntomarkkinat ja vähentää asunnottomuutta. (Korhonen
2010: 155, 169, 171.) Asuminen ja asuntopolitiikka erottuvat muista sosiaalipolitiikan osa-alueista vahvalla markkinapainotuksella, koska asunnot tuotetaan ja jaetaan pääasiassa markkinamekanismien kautta. Tällöin julkinen tuki ei ole niin hyväksyttävää kuin esimerkiksi koulutuksessa tai terveydenhuollossa. EU:n jäsenmaissa omistusasuminen on yleisin asunnon hallintatapa, lukuun ottamatta Saksan
tilannetta (Doling & Ford 2003). Saksassa asuntomarkkinat ovat muuttuneet vähemmän kuin monissa muissa EU-maissa ja yksityinen asunnonvuokraus on säilyttänyt asemansa. Maassa omistusasuntojen osuus on pysynyt samalla tasolla, noin
40 prosentissa, vuodesta 1945 lukien (Helbrecht & Geilenkeuser 2010: 975). Suomi
taas kuuluu esimerkiksi Irlannin ja Italian kanssa samaan EU:n asuntopoliittiseen
ryhmään, jossa omistusasuntojen määrä on suuri ja yhteiskunnan vuokraamia asuntoja suhteellisen vähän (Euroopan parlamentti 1996). Vuoden 2004 tilaston
(Housing Statistics EU 2004) mukaan omistusasuntojen prosenttiosuus Suomessa
2000-luvun alussa oli 61 prosenttia. (Ks. myös Juntto 2007: 296, Kangas & Saari
2009: 199, Theunissen 2013: 9–10.)
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Euroopan parlamentin (1996) asuntopolitiikkaa koskevassa yhteenvedossa todetaan, että hyvä asuminen on EU:n jäsenmaissa välttämätöntä sosiaalisen eheyden,
koheesion, ylläpitämiseksi. ”Yhä laajemmin tunnustetaan, että asuntopolitiikka on
kytkettävä muihin, terveyteen, koulutukseen ja kaupunkikehitykseen liittyviin politiikkoihin” (Euroopan parlamentti 1996). Asuntomarkkinoilla oikeudenmukaisuus riippuu yksilön tai perheen taloudellisista resursseista. Rawlsin (1971/1988)
oikeudenmukaisuusteorian mukaisia vapaita valintoja siinä on vain rajoitetusti.
Asumisen epäoikeudenmukaisuuden suurimpana syynä ovat erot taloudellisissa resursseissa. Juho Saari toteaakin, että asunnottomuus on se resurssivaje, johon muut
äärimmäiset huono-osaisuuden tunnusmerkit, kuten sosiaalisten suhteiden haurastuminen, koulutuksen puute ja pitkäaikaistyöttömyys, kytkeytyvät (Saari 2015: 16).
Rawlsin teorian mukaan julkisen vallan politiikalla ja verotuksen avulla tulisi edesauttaa vähäosaisia etenemään positiivisesti myös asumisen suhteen. Osatyökykyisillä ja ”vähäosaisilla” on muita vähemmän mahdollisuuksia varautua omistusasumiseen liittyviin taloudellisiin riskeihin (Juntto 2007: 293, 297–298, Siltala
2007: 26–27).
2.3.4 Oikeus terveyteen
Hyvinvointivaltion tavoitteena on tarjota kansalaisilleen mahdollisuudet monipuoliseen toimijuuteen, mikä edellyttää muiden osatekijöiden, kuten koulutuksen, työn
ja asumisen, lisäksi myös mahdollisimman hyvää terveydentilaa (Nussbaum 1990:
225). Väestön terveys on yleisestikin yhteiskunnan hyvinvoinnin ehto.
Paras saavutettavissa oleva terveydentila on jokaisen ihmisen perusoikeus katsomatta rotuun, uskontoon, poliittiseen suuntautumiseen, taloudelliseen tai sosiaaliseen asemaan (World Health Organization 2006).
Jotta yksilö voisi osallistua kykyjensä ja taitojensa mukaisesti täysivaltaisena osallisena työelämään, hänen on omattava ”paras saavutettavissa oleva terveydentila”,
niin fyysinen kuin psyykkinenkin, kyseisen työn vaatimalla tavalla. Ihmisen hyvinvointi määritellään laaja-alaiseksi ja moniulotteiseksi kokonaisuudeksi, joka sisältää sekä henkisen, sosiaalisen että fyysisen hyvinvoinnin osa-alueet. Maailman terveysjärjestö WHO:n perussopimuksen (World Health Organization 2006) mukaan ”terveys on täydellistä fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia”. (Ks.
myös Brock 1993: 95, Minkkinen 2015: 21, Vaarama 2013.)
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Terveyspolitiikka on yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa. Suomessa terveyspolitiikka onkin perinteisesti ollut osa sosiaalipolitiikkaa, mutta tämä yhteys on heikentynyt. Vaikuttaa siltä, että terveyspolitiikassa tarvitaan nyt uutta
suuntautumista. Tätä edustaa tärkeä WHO:n komission raportti Closing the
Gap terveyden sosiaalisista determinanteista. Siinä tavoitteeksi asetetaan hyvinvoinnin tasavertaisten edellytysten turvaaminen ja sosiaalis-rakenteellisiin
tekijöihin vaikuttaminen ja sitä kautta myös terveydellisen eriarvoisuuden vähentäminen. (Vaarama 2013.)
Yhtäläiset mahdollisuudet saada hyvätasoista terveydenhuoltoa sekä solidaarisuus
ovat perusarvoja, jotka tunnetaan kaikissa EU-jäsenmaissa ja joihin eurooppalaisen
terveyspolitiikan kehittäminen perustuu, todetaan Saksan terveysministeriön eurooppalaista terveyspolitiikkaa koskevassa periaatelausunnossa. Osana Euroopan
vammaisstrategiaa 2010–2020 (European Disability Strategy) vuonna 2014 julkaistun raportin loppupäätelmissä todetaan, että vammaisten yhtäläisissä oikeuksissa saada terveydenhuollon palveluja on EU:n alueella edelleen merkittäviä puutteita, jotka liittyvät muun muassa etnisyyteen, kieleen ja monivammaisuuteen (Loja
& Lawson 2014: 6). Terveydenhuoltojärjestelmä on merkittävä hyvinvoinnin osatekijä, jolla on mitä suurimmassa määrin vaikutusta sosiaaliseen yhteiskuntarauhaan ja terveyteen. EU:n terveyspolitiikan tavoitteena on, Lissabonin sopimuksen
artiklan 168 AEUV mukaan, varmistaa jäsenmaissa kaikin mahdollisin toimenpitein terveydenhuollon korkea taso fyysisen terveyden lisäksi myös psyykkisen terveyden osalta, todetaan kannanotossa edelleen. Unionin kolmannessa terveydenhuollon toimenpideohjelmassa vuosille 2014–2020 tavoitteena on EU:n sisäisten
terveyserojen kaventaminen. (Levitas ym. 2007: 34.)
Suomessa terveyspolitiikan keskiössä ovat terveyden yleinen taso ja toisaalta
jakautuminen väestön kesken. Terveyseroja esiintyy sukupuolten, sosioekonomisten ryhmien ja maan eri alueiden välillä. Terveyspoliittisilla toimenpiteillä maassamme pyritään kaventamaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. Toimenpiteet
ulottuvat myös muun muassa koulutukseen ja sosiaalipalveluihin. Kaiken kaikkiaan yhteiskunnan harjoittamalla terveyspolitiikalla pyritään terveyden ja hyvinvoinnin mahdollisimman suureen yhdenvertaisuuteen sekä alueellisesti että väestöryhmittäin. (Rahkonen & Lahelma 2010: 135, Sihto ym. 2006: 3–20.) Väestöryhmien väliset terveyserot kytkeytyvät koulutuksen, työmarkkinoiden ja tulonjaon
kysymyksiin. Yhteiskunta- ja terveyspoliittisilla toimenpiteillä halutaan vaikuttaa
köyhyyteen, koulutukseen, työllisyyteen ja asumispolitiikkaan. ”Terveyden edistä-
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misen vakavimpiin haasteisiin kuuluu, että vaikka väestön terveydentila on keskimäärin parantunut, se ei ole kohdannut koko väestöä tasa-arvoisesti” (Rahkonen &
Lahelma 2010: 141). Eri väestöryhmien väliset terveyserot ovat maassamme viime
vuosikymmeninä pikemminkin kasvaneet kuin kaventuneet (Palosuo ym. 2007:
219–234).
Vammainen tai pitkäaikaissairas yksilö on osallinen ja yhdenvertainen, jos ja
kun hänelle tarjotaan samat oikeudet kuin kaikille muillekin koulutukseen, työhön,
asumiseen sekä mahdollisimman hyvään terveydenhuoltoon. Nämä kaikki ovat
mitä suurimmassa määrin merkityksellisiä hänen kokemaansa hyvinvointiin ja arjen sujumiseen nähden. Pohdinkin luvussa 3 tutkimukseni viitekehyksenä hyvinvoinnin ja arjen kokemusten, elämänkulun ja osallisuuden merkityksiä eri tutkimusten ja tutkijoiden esittämistä näkökulmista.
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3

Hyvinvointi ja arki

Oikeudenmukaisessa ja vastuullisessa yhteiskunnassa sen kaikilla jäsenillä on periaatteessa pääsy (access to) ”keskeisiin hyödykkeisiin” (central goods), jotka voidaan karkeasti jakaa oikeudenmukaisiin mahdollisuuksiin (fair opportunities) ja
perustarpeiden tyydyttämiseen. Molemmat ovat välttämättömiä, mutta kumpikaan
ei yksinään riitä. (Gray 2000: 28.) Tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa lisätietoa
ja ymmärrystä oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden työikäisten vammaisten ja
osatyökykyisten mahdollisuuksista koulutukseen ja työelämään Suomessa ja Saksassa. Keskiössäni ovat näiden ryhmien, opinnoissaan erityistä tukea saaneiden, arjen kokemukset osallisuuden näkökulmasta. Työllä on merkittävä vaikutus yksilön
kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, terveyteen, taloudelliseen tilanteeseen ja onnellisuuteen (Hirvilammi & Helne 2014, Kangas & Hussain 2014: 158, Kunnari &
Suikkanen 2010: 77, Layard 2006: 64, 78, Raijas 2008: 4).
Muutos työelämän ulkopuolisuudesta siihen osalliseksi osoittautui aiemmin
laatimaani opinnäytetyöhön (Irjala 2014) haastateltujen, lievästi kehitysvammaisten vastauksissa myönteiseksi erityisesti sosiaalisen hyväksynnän, osallisuuden ja
yhdenvertaisuuden näkökulmista. John Rawls määritti huono-osaiset ”fyysisesti ja
henkisesti toimintakykyisiin henkilöihin”, jotka voisivat osallistua sosiaalisen yhteistoimintaan, mutta joille ei tätä mahdollisuutta suoda (Saari 2015: 58). Työttömyys sekä työsuhteiden tilapäisyydet ja epävarmuudet, niin kutsutut epätyypilliset
työsuhteet, ovat eräs tämän päivän suurimpia sosiaalisia riskejä lähes koko Euroopassa, joskin tilanne vaihtelee suuresti eri EU-maiden välillä. Vaikein tilanne on
tällä hetkellä Etelä-Euroopan maissa ja paras tilanne Saksassa, jossa työttömyysaste on saatu alenemaan minimitasolle. (Eurostat 2015, Ylikännö 2014: 186.)
3.1

Hyvinvoinnin tutkimuksen moniulotteisuus

Hyvinvointi koostuu sekä fyysisestä, psyykkisestä että sosiaalisesta osa-alueesta
(Kunnari & Suikkanen 2010, 78). Lähestymistapoina voivat olla esimerkiksi elämänlaatu (Nussbaum & Sen 1993, Sen 1993: 30–53), mahdollisuudet toimijuuteen
(Sen 1993: 31–32), tarpeet Allardtin (1976: 21–23, 1993: 88–94) mukaan, onnellisuus kuten Layardilla (2006) tai elintaso ja elinolot (Erikson 1993: 67, Johansson
1973). Suomalainen ja pohjoismainen tutkimus on perinteisesti keskittynyt elinoloista lähtevään tutkimukseen mutta hyvinkin erilaisilla mittareilla mitattuna
(Kainu & Niemelä 2014: 9). Yhdistyneet kansakunnat (YK) on luonut tarveteoreet75

tisen hyvinvointiajattelumallin mukaisen elintasoluokituksen, joka määrittelee ihmisen hyvinvoinnille välttämättömät tarveosiot. Siihen kuuluvat muun muassa terveys, ravitsemus, koulutus, työ ja työolot, asuminen, sosiaaliturva, vaatetus, vapaaaika ja ihmisoikeudet. Tässä mallissa elintasona ilmenevää hyvinvointia tarkastellaan sen lopputuloksen kannalta. (Niemelä 2010: 17–18, Raijas 2008: 4.)
Suomalaisessa hyvinvoinnin tutkimuksessa 1960-luvun lopulla keskityttiin
elintason käsitteeseen, jolla ”mitattiin tavaroiden ja palveluiden aikaansaamaa tarpeentyydytyksen tasoa” (Kainu & Niemelä 2014: 8). Saari (2015: 73) jakaa ihmisen
tarpeet perustarpeisiin, joita ovat fyysinen terveys ja henkinen autonomia, sekä välittäviin tarpeisiin. Välittäviin tarpeisiin hän lukee muun muassa ruoan ja veden,
asumisen, taloudellisen, henkisen ja fyysisen turvallisuuden sekä koulutuksen ja
terveydenhuollon. Yhteiskunnan huono-osaisesta voidaan hänen mukaansa puhua, ”mikäli välittävät tarpeet jäävät liki kokonaan tyydyttämättä, jolloin fyysiseen
terveyteen ja henkiseen autonomiaan liittyy pysyviä tai toistuvia vajeita”. Kajanoja
(2005) puolestaan esittää, että hyvinvoinnin mittarina käytettäisiin nimenomaan
huono-osaisuutta: ”Mitä pienempi on huono-osaisten osuus, sen paremmin voidaan
koko yhteisössä. ... Mitä harvempi on huono-osainen, sen parempi on yleinen hyvinvointi.”
Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa ja yksilön elämänkulussa koettu hyvinvointi
on edestakaisin muuttuva ja kehittyvä, ei staattinen tila. Peter Askonas (2000a: 104)
kuvaa sen vaihtelua yksilön kannalta käsitteellä ”tulla enemmäksi” (becoming more)
tai ”tulla vähemmäksi” (becoming less). Tutkimukseni lähtökohtana ovat oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden ja muutamien koulutusta vielä suorittavien hyvinvoinnin ja arjen subjektiiviset kokemukset. Olen kiinnostunut haastateltavien kokeman arjen elämänlaadun ja hyvinvoinnin henkilökohtaisesta sekä sosiaalisesta
muutoksesta aiemmasta tilasta (oppisopimuskoulutus ja sitä edeltävä aika) muutoksen jälkeiseen nykytilaan (työelämän osallistuja tai sen ulkopuolinen). Haluan
saada tietoa siitä, kokevatko haastateltavani ”tulleensa enemmäksi” tai ”vähemmäksi” koulutuksen suoritettuaan.
Toinen malli hyvinvointikäsitteelle on resurssiperusteinen hyvinvointiajattelu,
jossa hyvinvointia tarkastellaan yksilön resurssien eli mahdollisuuksien ja niiden
käytön perusteella. Sisällöltään kyseinen malli on pitkälti samansisältöinen kuin
tarvehierarkinenkin. (Niemelä 2010: 18.) Pohjoismainen tutkimus on pitkälti keskittynyt juuri resurssiperusteiseen tutkimukseen. Sen mukaan yksilö kykenee voimavarojensa, resurssiensa, avulla hallitsemaan ja ohjaamaan elämäänsä ja elinolosuhteitaan. (Kainu & Niemelä 2014: 9, Kunnari & Suikkanen 2010: 77, Mänty
2000: 44, Nussbaum 1990: 240, Uusitalo 1975: 29.)
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3.1.1 Osallisuus- ja toimintateoreettinen hyvinvointitutkimus
Resurssiperusteinen hyvinvoinnin tutkimus on lähtökohdiltaan lähellä muun muassa Amartya Senin (1993: 30–53) kehittämää osallisuus- ja toimintateoreettista
hyvinvointiajattelua, jossa osallisuuden eli inkluusion ja yhteisöstä syrjäyttämisen
käsitteet ovat aiempia teorioita tärkeämpinä jäsentäjinä. Siinä on kyse objektiivisesta hyvinvoinnin tutkimuksesta eli toiminnallisuuden ja osallisuuden merkityksestä yksilön hyvinvoinnille. Ihmiselle on merkityksellistä saada osallistua yhteisöjensä ja koko yhteiskunnan toimintoihin työtä tekemällä tai opiskelemalla tai
osallistumalla esimerkiksi johonkin harrastustoimintaan. (Kunnari & Suikkanen
2010: 77–78, Niemelä 2010: 19.) Myös John Rawls (1986: 440, 1971/1988: 250)
korostaa yhteisön merkitystä oikeudenmukaisuuden eli ”reilun pelin yhteiskunnassa”. Hänen mukaansa jokaisella pitäisi olla ainakin yksi yhteisö, johon hän voi
liittyä ja jossa voi kokea saavansa vahvistusta itsetunnolleen.
Osallisuus- ja toimintateoreettisessa hyvinvointiajattelussa toiminnoilla (functioning) eli kaikella, mitä yksilö pystyy tekemään, ja hänen kyvyillään (capabilities)
on erityisen suuri merkitys hyvinvoinnille (Sen 1993: 30–53). Tällöin toiminnot
ovat hyvinvoinnin osasia, ja ne toteutuvat, mikäli hänellä on mahdollisuudet ja kykyjä niihin. Perustoiminnot, esimerkiksi ravinto ja terveys, ovat relevantteja toimintoja, kun taas esimerkiksi harrastukset epärelevantteja. Toiminnot ja kyvyt luovat yhdessä toimintamahdollisuuksia. Keskeistä ajattelussa on valinnanvapaus eli
kun yksilöllä on aito vapaus valita toimintoja, hän voi hyvin ja voi olla ”olemassa
itselleen mielekkäällä ja arvokkaalla tavalla, itseään kunnioittavasti” (Niemelä
2010: 19). Kyvyt heijastavat ihmisen vapauksia ja ovat hyvinvoinnin edellytyksiä.
Esimerkiksi köyhyys estää kykyjen kehittymistä ja toteutumista (Aaltola 2010: 51,
Kainu & Niemelä 2014: 9, Niemelä 2010: 19–20).
Senin (1993: 30–53) mukaisessa hyvinvointiajattelussa erotetaan toimijan näkökulma ja hyvinvointinäkökulma toisistaan. Toimijanäkökulmassa yksilöllä on
paljon muitakin tavoitteita kuin hyvinvointi, kun taas hyvinvointinäkökulmassa pitäydytään pelkästään hyvinvointiin (well-being) liittyviin toimintoihin. Senin hyvinvointitarkasteluun sisältyy myös rakenteellisia sekä arvo- ja moraalitekijöitä.
Sen mukaan ihmisen toimintoja ohjaavat hänen arvonsa eivätkä halunsa. Keskeistä
siinä ovat valinnan mahdollisuudet ja vapaus, jotka tuottavat toiminnan kautta hyvinvointia. (Ks. myös Niemelä 2010: 20, Nussbaum 1990: 225–227.) Niemelä
(2010: 23) on jaotellut inhimilliseen toimintaan vaikuttavat tekijät seuraavan taulukon 1 mukaisesti:
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Taulukko 1. Inhimilliseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä (Niemelä 2010: 23).
Inhimillisen toiminnan osatekijöitä

Toimintaan vaikuttavia tekijöitä

Toimija

Motiivit ja kyvyt

Itse toiminta

Päämäärä tai tavoite, teko, toiminto ja keinot sekä tulos tai
seuraus

Tilanne
Olosuhteet

Aika ja paikka
Vapaudet ja pakot, toimintamahdollisuuksien suotuisuus ja
epäsuotuisuus

Tilaisuus

Sattuma

Arvot ja normit

Valinnan edellytykset

Taustatekijät

Demografia

3.1.2 Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuudet ja HDLB-sovellus
Erik Allardtin (1976: 9, 16–33, 37–38, 134, 1993: 88–94) klassikoksi muodostunut
hyvinvoinnin ulottuvuuksien perusjaottelu 1970-luvulta sisältää seuraavat ulottuvuudet: having eli muun muassa terveyden, tulot, asumisen, työllisyyden ja koulutuksen osatekijät eli elämiseen tarvittavat resurssit, loving eli yhteisöt ja ystävät,
kiinnittymisen toisiin ihmisiin ja yhteisöihin sekä being eli statuksen, arvonannon
ja mielekkään vapaa-ajan. Toinen muotoilu Allardtin jaottelusta sisältää elintason
eli riittävän toimeentulon ja tasa-arvoiset palvelut (having), kohtaamisen ja kuulemisen, toimijuuden (acting) sekä mukaan ottamisen ja hyväksymisen (belonging)
ulottuvuudet, mikä jaottelu yhdisti tarve- ja resurssiteoreettiset hyvinvointiteoriat
ja jolla on yhtymäkohtia muun muassa Abraham Maslow’n tarvehierarkia-teorian
kanssa. (Ks. myös Hirvilammi & Helne 2014: 2166–2167, Kainu & Niemelä 2014:
8, Nussbaum 1990: 240, Raijas 2008: 2, Raivio & Nykänen 2014a: 19–20.)
Allardtin having-ulottuvuuteen suomalaiset tutkijat Tuula Hirvilammi ja Tuula
Helne (2014: 2160, 2162, 2165–2166) ovat uudessa sovelluksessaan lisänneet ekologisen ja kestävän kehityksen (sustainability) näkökulmat eli välttämättömät luonnonvarat, esimerkiksi ravinnon, veden, vaatetuksen ja rakennukset. He ovat muutoinkin modernisoineet Allardtin teoriaa moniulotteiseksi hyvinvoinnin käsitteeksi, ”suhteelliseksi ymmärrykseksi hyvinvoinnista” ja paradigmaksi eli HavingDoing-Loving-Being, HDLB-malliksi. Mallissa on samoja periaatteita kuin Senin
(1993) kehittämässä osallisuus- ja toimintateoreettisessa ajattelussa eli osallisuus
(inclusion) ja ennen kaikkea osallisuus tekemisessä (doing), toimijuus (acting),
ovat keskiössä ihmisen hyvinvoinnissa. Siinä kestävä hyvinvointi ja ekososiaaliset
näkökohdat, suhteessa ja liittyneinä toisiinsa, korostuvat. Hyvinvointi ymmärretään näin kokonaisuutena eikä niinkään yksittäisinä osatekijöinä. Having-loving78

being-ulottuvuuksiin on Hirvilammen ja Helneen mallissa lisätty Allardtin aikanaan being-osioon sisällyttämä doing-osio. Doing tarkoittaa yksilölle merkityksellistä ja vastuullista toimintaa. Se sisältää osallistumisen päätöksentekoon, poliittiseen toimintaan, mahdollisuuden tehdä työuraa ja mahdollisuuden vapaa-ajan harrastuksiin.
Mainitut kaksi Allardtin teorian osiota, being ja doing, on Hirvilammen ja Helneen mukaan syytä erottaa toisistaan silloin, kun halutaan korostaa inhimillistä toimeliaisuutta hyvinvoinnin lähteenä ja toisaalta korostaa sopusoinnun, eheyden ja
läsnäolon keskeistä roolia modernin ajan hyvinvoinnissa. Kuitenkin, kuten kirjoittajat toteavat, HDLB-mallissa ulottuvuudet ovat suhteessa toisiinsa. ”Hyvinvointi
(wellbeing) riippuu toimeliaisuutemme laadusta. Eri toiminnot voivat joko lisätä
hyvinvointia tai vähentää sitä, sekä yksilöllisellä että järjestelmän tasolla” (Hirvilammi & Helne 2014: 2166). Tekemisen (doing) dimension esille nostamisessa he
korostavat, että ihminen on jo alun perinkin aktiivinen olento, toimija, ja pyrkii
täyttämään tarpeensa, kykenee pohtimaan ja muuttamaan toimintatapojaan. Loving-ulottuvuudessa kirjoittajat korostavat jo Allardtinkin esittämiä ympäristönäkökulmia. Mikäli ihmisen fyysisen ympäristön tila huononee, hänellä on vastaavasti vähemmän voimavaroja solidaarisuuteen ja rakkauteen. (Hirvilammi &
Helne 2014: 2166–2167.)
3.1.3 Osallisuus ja sosiaalinen pääoma
Useat sosiaalitieteilijät ja kestävän kehityksen tutkijat ovat viime vuosina korostaneet hyvinvoinnin tärkeän osa-alueen, työn, uudenlaisen jakamisen välttämättömyyttä teollisuusmaissa, joissa työttömyys pysyttelee korkealla tasolla ja suuret
työikäisten ikäluokat jäävät pysyvästi työelämän ulkopuolisiksi. Teoksessaan ”Vaurautta ilman kasvua” (Prosperity without Growth) englantilainen kestävän kehityksen professori Tim Jackson (2009) kehottaa yhteiskuntaa pois pelkästään materialistisesta, ekologisesti vahingollisesta kulutusyhteiskunnasta. Keinoina
hän esittää uudenlaista työaikapolitiikkaa, jossa tarjotaan työntekijöille entistä
joustavampia työaikajärjestelyjä ja osa-aikatyömahdollisuuksien lisäämistä, työllistymisen pysyvyyttä ja palkkatason oikeudenmukaisuutta. Jacksonin mukaan tuloerot lisäävät levottomuutta, heikentävät sosiaalista pääomaa ja lisäävät alhaisen
tulotason talouksien sairastavuutta sekä vähentävät henkistä hyvinvointia. Hän korostaa sosiaalisen pääoman merkitystä ja sen voimaa sosiaalisia yhteisöjä vahvistavana tekijänä. (Jackson 2009: 180–185.)
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Osallisuus liittyykin käsitteenä läheisesti Robert Putnamin (2000: 167–176,
Putnam ym. 1993: 19–25) popularisoimaan käsitteeseen, sosiaaliseen pääomaan.
Kiinnostus ilmiötä kohtaan oli syntynyt 1980-luvulla James Colemanin kirjoitusten
pohjalta. Sosiaalisen pääoman käsite liittyy yksilön kokemaan luottamukseen tai
luottamuspääomaan muita ihmisiä sekä yhteisöjä kohtaan ja on näin käsitteenä laajempi kuin pelkkä raha. (Ruuskanen 2001.) Ruuskanen (2001: 1, 21–23) määrittelee sosiaalisen pääoman rakenteen sellaisiksi aineettomiksi ominaisuuksiksi, jotka
liittyvät ihmisten välistä vuorovaikutusta, tavoitteita ja toimintaa edistäviin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen. (Ks. myös Poikela 2005: 14, Putnam 2000:
167–168.) Suomessa sosiaalisen pääoman käsitettä koskeneen keskustelun käynnistäjäksi katsotun (Koivumäki 2008: 82, Ruuskanen 2001: 2–3) Hjerpen (2003:
265) mukaan
sosiaalinen pääoma on ihmisten välisen vuorovaikutuksen helppouteen liittyvä
ominaisuus. ... (sen) suppea määritelmä kattaa ihmisten välistä käyttäytymistä
säätelevät normit ja verkostot. Luottamus normistoihin on yksi sosiaalisen
pääoman mittari.
Ruuskasen (2001: 45–46) mukaan sosiaalisen pääoman mekanismeja ovat ”luottamus muihin ihmisiin ja instituutioihin” sekä kommunikaatio, johon kuuluvat ”informaation kulku ja ymmärtäminen sekä jaetut kognitiiviset kyvyt”. Sen tuotoksina
ovat luottamuksen ja kommunikaation tuottama mielihyvä sekä ”pääomahyödyt”,
jotka liittyvät yhteistoiminnan helpottumiseen ja toimintojen koordinointiin. (Ks.
myös Poikela 2005: 15–16.) Putnamin (2000: 163–185) mukaan luottamusta synnyttävän vuorovaikutuksen on oltava jatkuvaa tai usein toistuvaa sekä nimenomaan
jatkuvaan (generalized) vastavuoroisuuteen perustuvaa. Tämä tarkoittaa luottamusta, joka nyt annettuna maksetaan takaisin tulevaisuudessa. (Ks. myös Koivumäki 2008: 81.) Sosiaalisen pääoman areenoita, yhteisöjä, ovat perhe ja ystävät
sekä erilaiset järjestöt ja poliittiset puolueet. Muita tärkeitä areenoita ovat myös
työyhteisöt, mitä teemaa on Suomessa tutkinut muun muassa Jaakko Koivumäki
(2008) väitöskirjassaan. (Ks. myös Jallinoja 2006: 197, Kukkonen 2009: 20, Putnam 2000: 19–25, Ruuskanen 2001: 22–23.)
Sosiaalisen pääoman avulla syntyvän luottamuksen avulla voidaan analysoida
pelkkiä taloudellisia kysymyksiä laajemmin yhteiskunnan hyvinvoinnin tilaa. Käsite liittyy myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen eli osallistumiseen yksilölle merkityksellisiin yhteisöihin ja ryhmiin, esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan. (Putnam
2000: 173, Yeung 2004.) Juuri halu liittoutua yhteen samoin ajattelevien kanssa,
yhteiskunnallisiin järjestöihin ja kansalaistoimintaan, synnyttää Putnamin mukaan
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sosiaalista pääomaa (Putnam 2000: 163–185, Ruuskanen 2001: 22–23, Sennett
2007: 62). Mitä vahvempia kyseiset verkostot ovat, sitä enemmän siihen kuuluvat
toimivat yhteiseksi hyväksi (Putnam 2000: 173). Richard Sennett (2006/2007) on
Putnamin kanssa samoilla linjoilla sosiaalisen pääoman sisällön merkityksestä
mutta korostaa kuitenkin tärkeänä näkökulmana sitä, miten ihmiset itse arvioivat ja
kokevat sidoksensa. ”Sosiaalista pääomaa on vähän silloin, kun ihmiset pitävät sidoksiaan heikkolaatuisina, ja paljon silloin, kun ihmiset näkevät omat yhteytensä
laadukkaina”, toteaa Sennett (2006/2007: 62–63).
Sosiaalinen pääoma liitetään läheisesti yksilön ja yhteisön kokemaan niin henkiseen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin ja onnellisuuteen (Ojanen 2009: 113–155).
Järveläinen (2007) pitää taas sosiaalista pääomaa ongelmallisena käsitteenä, koska
se muun muassa tarkastelee talouden kielellä ei-taloudellisia kysymyksiä. Sosiaalisella pääomalla on se ominaisuus, että se ei käytöstä vähene, toteaa puolestaan
Kanniainen (2012). Ulvinen jakaa osallisuuden määrittelyn toisaalta siihen, että ihminen on aina jossakin konkreettisessa paikassa, ”elämisen näyttämöllä”, ja toisaalta siihen, että hänellä on jokin asema siellä. Kolmanneksi osallisuuden käsite
sisältää yksilön oman kannan siihen, mitä elämisen näyttämöllä kulloinkin tapahtuu. (Ulvinen 2014: 158.) Vaikka sosiaalinen pääoma on useissa tutkimuksissa koettu yhteiskunnassa merkittäväksi lisäarvoa tuottavaksi tekijäksi, sen lisäämiseksi
tarvittavia mekanismeja ei juurikaan tunneta. Hjerppe (2003: 266–267) toteaa, että
ilmeisesti koulutuksella ja kasvatuksella on tässä merkittävä rooli. ... Vasta kun
sosiaalinen pääoma on korkea kaikilla (yhteiskunnan) tasoilla, voidaan saavuttaa tehokas yhteiskunta.
Uusimpia suomalaisia, vammaisten osallisuutta koskevia tutkimuksia on Mari Kivistön (2014) väitöskirja ”Kolme ja yksi kuvaa osallisuudesta”, jossa hän liittää
osallisuuden kolmeen elementtiin eli kansalaisuuden tunnistamiseen, oikeuksiin ja
velvollisuuksiin sekä kuulumiseen ja osallistumiseen. Vaikeavammaisten osallisuutta, toimintaa, kokemusta ja kielenkäyttöä koskevan tutkimuksensa aineistona
Kivistöllä oli kahdeksan vaikeavammaisen ihmisen haastattelut sekä yksi kirjoitettu teksti. Tutkimus tuotti vammaisten osallisuudesta kuvan, jossa itsemääräämisoikeutta ja omia valintoja korostavan osallisuuden toteutumisessa ja rakentamisessa todettiin olevan monia esteitä. (Kivistö 2014: 57–68.) Viime vuosina julkaistuja tutkimuksia kuntalaisten hyvinvointikokemuksista on Kunnarin ja Suikkasen
(2013) tutkimus Lapista. Lähtökohtana kyseisessä tutkimuksessa on sama kuin
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tässä tutkimuksessa eli että ihmiset itse ovat oman hyvinvointinsa parhaita asiantuntijoita. Näitä yksilön kokeman, subjektiivisen hyvinvoinnin sisältöjä ja teoreettisia näkökulmia niihin tarkastelenkin seuraavassa alaluvussa.
3.2

Koettu elämänlaatu ja hyvinvointi

Kuten edellä olen todennut, hyvinvointia voidaan lähestyä teoreettisesti ja määritelmällisesti hyvinkin monesta näkökulmasta. Toisaalta hyvinvointivaltioissa hyvinvoinnin käsitettä ei ole kunnolla edes määritelty, vaikka yksilön hyvinvointi on
sosiaalipolitiikan perimmäinen tavoite, toteavat Hirvilammi ja Helne (2014: 2164).
Käsittelen koettua elämänlaatua ja hyvinvointia muutamien teorioiden ja käsitteiden pohjalta.
3.2.1 Koettu elämänlaatu, subjektiivinen hyvinvointi ja
elämänhallinta
Klassiseksi muodostuneen ja aiemmin paljolti hyvinvointitutkimuksen perustana
pidetyn Albert Maslow’n (Allardt 1976: 41, Maslow 1943: 370–396) tarvehierarkian mukaan ihmisen tarpeet voidaan tiivistää kuudelle tasolle: perustarpeisiin, turvallisuuteen, liittymiseen, arvostukseen, itsensä toteuttamiseen ja tietämiseen elämän tarkoituksesta. (Ks. myös Batson & Stocks 2004, Ojanen 2013: 18–19.)
Nykykäsityksen mukaan perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen bruttokansantuotteen kasvu ei enää lisää hyvinvointia entiseen tapaan. Kuten Kajanojakin (2005)
kirjoittaa, aiemmin yleisesti käytetty ja bruttokansantuotteella mitattu hyvinvointikäsitys on väistymässä uusien hyvinvoinnin mittaamistapojen tieltä. Yksilön tarpeet ovat suhteessa päämääriin. Niin kuin Georg Simmel (2005: 59–60) kirjoitti
noin 100 vuotta sitten rahasta, että rahan tarve on välineellistä eikä sillä näin ollen
ole sinänsä itseisarvoa. Tarpeet ovat näin ollen vain ”todellisten arvojen” ja tavoitteiden luo” johtavia siltoja ja siirtymävaiheita, ”joille ei voi perustaa asuinsijaa”.
Joka tapauksessa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointi sekä sen taso ja edellytykset
muuttuvat yhteiskunnan muuttuessa ja erityisesti sen mukaan, miten yksilöiden toimeentulo ja taloudelliset resurssit lisääntyvät (Koistinen 2010: 387). Siitä, miten
hyvinvointi sisällöllisesti jakaantuu eri osatekijöihin, on tiedekirjallisuudessa esitetty useita ja useista eri näkökulmista (Allardt 1976: 32–49, Gallagher ym. 2009,
Keyes 1998, Nussbaum 1990: 225, Räsänen 2011: 66, Saari 2011). Rawls arvioi
hyvinvointia ”ensisijaisten hyödykkeiden” (primary goods) perusteella, joita ovat
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muun muassa oikeudet ja vapaudet tavoitella päämääriä, mahdollisuudet toimintaan ja itsekunnioitukseen sekä taloudellisesti mitattavat varat ja resurssit. Tärkeimpänä niistä hän pitää itsekunnioitusta, jonka tulkitsen ajatukseksi itsensä arvokkaaksi kokemisesta. (Saari 2015: 56.)
Hyvinvointia voidaan tarkastella esimerkiksi sosiaalisesta tai psykologisesta
näkökulmasta tai subjektiivisena hyvinvoinnin tunteena (well-being) tai pyrkiä objektiiviseen hyvinvoinnin (welfare) mittaamiseen (Bowling 2005: 16–17, Räsänen
2011: 66). Koettu hyvinvointi tai koettu elämänlaatu voidaan käsittää taloudelliseksi hyvinvoinniksi, sosiaaliseksi osallisuudeksi, tyytyväisyydeksi, onnellisuudeksi tai fyysisen ja henkisen terveyden tilaksi (Järveläinen & Mäkinen 2007:
77). ”Hyvinvoinnin määrittelemisen ja mittaamisen painopiste on siirtymässä aineellisen vaurauden korostamisesta elämisen merkityksellisyyden ja ihmissuhteiden arvostamiseen sekä huono-osaisuuden välttämiseen” (Kajanoja 2005). Sen
pääasialliset ulottuvuudet ovat objektiiviset, mitattavissa olevat hyvinvoinnin ulottuvuudet, muun muassa erilaiset kuluttajatutkimukset ja barometrit, ja toisaalta
subjektiiviset eli yksilön omaan arvioon ja kokemukseen perustuvat. Arjen hyvinvoinnin tutkimuksissa käytetään myös molempia edellä mainittuja toisiinsa yhdistettyinä. (Raijas 2008: 2.)
”Elämänlaatua voidaan analysoida elämään tyytyväisyyden ja onnellisuuden
sekä henkisen ja fyysisen terveyden suhteen”, toteaa Saari (2015: 199). Hyvän elämänlaadun näkökulmasta myönteisten ja kielteisten tunteiden suhdeluku arkielämässä on tärkeä kriteeri. Suhteen muuttaminen on yksilölle vaikeaa. Keskivertoväestöllä on myönteisiä tuntemuksia noin nelinkertaisesti kielteisiin verrattuna, kirjoittaa Ojanen (2009). Myönteisiä tunteita ilmaisevat ihmiset kestävät vaikeuksia
muita paremmin ja osaavat myös nauttia onnistumisistaan (Ojanen 2009: 106–107,
197.) Niin sanottu positiivinen psykologia on alkanut viime vuosina tutkia ihmisen
ongelmien tutkimisen sijasta iloa, rakkautta, onnellisuutta ja elämän mielekkyyttä
(Martela 2015: 35, Ojanen 2009: 11). Keskeinen näkökulma tutkimuksessani on,
että ”hyvinvointia voidaan kuvata sekä objektiivisesti että subjektiivisesti” (Kunnari & Suikkanen 2010: 77). Koettu hyvinvointi voidaan ymmärtää ihmisen subjektiiviseksi tunteeksi siitä, mikä on hyvä, tai objektiiviseksi ymmärrykseksi tai
tulkinnaksi, mikä on juuri hänelle hyvä (Räsänen 2011: 66). Tällöin subjektiivinen
hyvinvointi ymmärretään elämään tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden henkilökohtaisina, omina kokemuksina (Kunnari & Suikkanen 2010: 77).
Subjektiiviseen elämänlaatuun ja hyvinvointiin liittyy kiinteästi koetun identiteetin käsite, käsitys omasta itsestä ja suhteessa ympäristöön, sosiaalisesta identiteetistä. Identiteetin rakentuminen on monen tekijän tulos, jossa henkilökohtainen
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ja sosiaalinen minäkäsitys ovat rakennusaineksina ja toisiinsa kietoutuneina (Kulmala 2006: 61). Tällöin yksilö samaistuu ryhmiin, joiden arvot, toimintatavat ja
päämäärät hän kokee itselleen sopiviksi, ja sulkee pois ne ryhmät, joihin hän ei
halua samaistua (Martin 2016: 38). Identiteetti on muuttuva prosessi, jossa menneisyys on läsnä ja joka ”ei ole koskaan valmis” (Hall 1999/2002: 223, Kulmala
2006: 58, 61). Se rakentuu jatkuvasti sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Näin
sen itsekin ymmärrän. Eräässä Suomessa toteutetussa haastattelututkimuksessa
saatiin tulokseksi, että vajaalla kymmenellä prosentilla väestöstä on ainakin jonkinasteinen huono-osaisuuden identiteetti, mikä yleensä tarkoittaa yhteyttä alhaiseen elintasoon ja elämänlaatuun, toteaa Juho Saari (2015: 166).
Vammainen yksilö voi olla selkeästi resurssiensa suhteen huono-osainen,
mutta se ei merkitse välttämättä koettua huono-osaisuuden identiteettiä suhteessa
sosiaaliseen ympäristöön. Näin toteaa muun muassa Tarja Vehkakoskikin (2015)
tutkittuaan vammaisten henkilöiden omaelämäkerrallisia tarinoita. Niiden emotionaalinen perusvire oli myönteinen. ”Vaikka kirjoituksissa tuotiin esille myös raskaita elämänkokemuksia eikä niihin liittyviä vaikeita tunteita kiistetty, kirjoittamishetken elämäntilanne kuvattiin seesteiseksi ja tasapainoiseksi.” Yksilö on mahdollisesti sopeutunut omaan elämäntilanteeseensa tai hän psykologisessa mielessä suojautuu kieltämällä tilanteensa. (Vehkakoski 2015: 218.)
Elämänlaatu-käsitteen vastineena käytetään muun muassa lainsäädännössä
elämänhallinnan käsitettä, joka Saaren mukaan korostaa yksilön omien valintojen
ensisijaisuutta, joskaan esimerkiksi lainsäädännössä ei käsitteen sisältöä ole selkeästi määritelty. ”Elämänhallinnan käsite kytkeytyy ihmisten kykyyn vaikuttaa päätöksillään ja toimillaan oman elämänsä kulkuun. Näin se nivoutuu ajatukseen valintoja tekevästä ihmisestä.” (Saari 2015: 109–110.) Saari sisällyttää käsitteeseen
toimintakyvyn, mahdollisuusrakenteiden ja sosiaalisten sitoumusten osa-alueet.
Toimintakyky viittaa yksilön kykyyn käyttää resurssejaan toiminnoiksi eli toimijuus (agency). Tämä kytkeytyy hänen mahdollisuusrakenteisiinsa toteuttaa toimintoja yhteiskunnassa. Mahdollisuusrakenteet voivat liittyä yksilöä ympäröivän yhteisön tarjoamiin koulutus- tai työllistymismahdollisuuksiin. (Martin 2016: 55,
Nussbaum 1990: 225.) Sosiaaliset sitoumukset liittyvät lyhyen ja pitkän tähtäimen
tavoitteisiin ja yksilön kykyyn sitoutua niihin (Saari 2015: 110–111). Elämänhallintaan läheisesti liittyvä käsite on arjenhallinta. Uusimmassa nuorisobarometrissa
2015 todetaankin, että
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taloudelliset, sosiaaliset ja käytännön arkeen liittyvät kysymykset liittyvät vahvasti toisiinsa. ... Nuoret kokevat arjenhallintansa sitä paremmaksi, mitä paremmin he tulevat taloudellisesti toimeen ja mitä vähemmän he ovat riippuvaisia ulkopuolisesta taloudellisesta tuesta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016a.)
Päämäärien saavuttamisen kannalta välttämättömien tarpeiden lisäksi yksilöllä on
myös satunnaisia tarpeita, jotka vaihtelevat hänen elämäntilanteensa mukaan. Satunnaiset tarpeet liittyvät usein työhön, ihmissuhteisiin tai harrastuksiin. Tarpeiden
välttämättömyyden arviointi määrittyy kulttuurisesti ja siksi niiden yleinen arviointi on vaikeaa. (Vehmas 2005: 95–97.) Juha Sihvola (2004) kehitti suomalaiseen
yhteiskuntaan soveltuvaa kriteeristöä hyvälle elämälle. Hänen kriteereidensä mukaan hyvä elämä toteutuu muun muassa, jos ihminen saa elää täyden elämänkaaren
ilman kohtuuttomia vaaroja ja onnettomuuksia, hän saa hoivaa ja turvallisuutta varsinkin lapsena, sairaana, vanhuksena tai muutoin haavoittuvassa tilassa, hän saa
toteuttaa kykyjensä ja taitojensa mukaista taloudellista toimintaa ja jos hän tulee
tunnustetuksi itsessään arvokkaana päämääränä. (Sihvola 2004: 64, 214.) (Ks.
myös Saari 2015: 61–62.)
Jotta ihmisten todellisen hyvinvoinnin tilasta olisi mahdollista saada tietoa ja
jotta sitä voitaisiin tukea ja edistää, tarvitaan objektiivisen tiedon rinnalla ja
sen tueksi tietoa ihmisten omista kokemuksista koskien erilaisia hyvinvointisisältöjä (Kunnari & Suikkanen 2013).
Tutkimuksessani olen kysymässä, kokevatko oppisopimuskoulutuksen suorittaneet
vammaiset olevansa osallisia yhteiskunnassa tai elävänsä siitä syrjässä tai sen marginaalissa. Kokevatko he olevansa onnellisia? Olen, kuten Kunnari ja Suikkanenkin (2013) tutkimuksessaan, näin ollen kiinnostunut erityisesti osallistujien omaan
arvioon ja kokemukseen perustuvista koetusta elämänlaadusta ja hyvinvoinnista
sekä niiden sisällöistä liittyen heidän aivan tavallisen arjen sisältöihinsä. Mutta
mikä hyvinvoinnin osa-alue onni on? Onko se onnellisuutta vai onko se mielenrauhaa vai onko se hyvää elämää?
3.2.2 Onni ja onnellisuus, mielenrauha
Allardtin (1976: 32) mukaan onni liittyy ihmisen subjektiivisiin elämyksiin ja tunteisiin, jolloin onnellisuuden aste riippuu siitä, kuinka onnelliseksi hän kokee itsensä. Juha Sihvolan (2004: 215) mukaan ihmisen elämä on onnellista silloin, kun
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hän voi toteuttaa ainakin useimpia ihmisen elämään kuuluvia piirteitä ja voi rakentaa siitä jollakin tavalla järjestäytyneen kokonaisuuden. Täydellinen elämä on joka
tapauksessa ihmiselle saavuttamaton tavoite, ja elämässä on monia hänen hyvinvointiaan haittaavia tekijöitä (Sihvola 2004: 220–221). Esimerkiksi elimellisiä
vammoja pidetään haitallisina elämänlaadun kannalta. Vamma voi luonnollisesti
olla haitta, mutta se ei tarkoita kuitenkaan haittaa kaikessa. Se voi rajoittaa yksilön
työmahdollisuuksia mutta jättää hänen ulottuvilleen muita korvaavia mahdollisuuksia. Vammaisuutta ei nähdä tällöin negatiivisena asiana vaan ihmisen moninaisuuden ilmentymänä. Hyvinvointi ja vammaisuus syntyvät yksilön ja ympäristön
vuorovaikutuksessa. Myös vammaisten ihmisten elämä ja kokonaisvaltainen hyvinvointi asettuvat elämän laatujanan ääripäiden, ”hyvä-täysipainoinen-elämä sekä
ei-elämisen-arvoinen-elämä”, välimaastoon, toteaa Vehmas (2005: 179–181).
”Laajasti ymmärrettynä se (onni) merkitsee hyvää elämää” (Ojanen 2006: 50).
Timo Airaksinen (2008: 12) kehottaa unohtamaan onnellisuuden tai onnen tavoittelun utopistisena, saavuttamattomana tavoitteena. Hänen mukaansa täydellistä,
pysyvää onnea ei ihminen voi saavuttaa. Tavoitellessaan onnea ihminen on yhä onnettomampi, koska kaikkien tavoitteiden saavuttaminen on mahdotonta. Pikemminkin ihmisen pitäisi tyytyä mielenrauhaan ja sen tavoittelemiseen. Kari Uusikylä
(2016) käyttää mielenrauhasta ilmaisuparia ”sisäinen levollisuus” ja ”turvallisuuden tunne”.
Eheä ihminen luottaa itseensä ja tuntee kelpaavansa omana itsenään. Sisäinen
levollisuus ja kasvatuksen luoma turvallisuudentunne mahdollistavat keskittyneen opiskelun. (Uusikylä 2016.)
Onnellisuuteen liittyy suuri määrä erilaisia osatekijöitä, jotka liittyvät yksilön persoonallisiin ominaisuuksiin, asenteisiin, elämänkatsomukseen, elämäntyyliin ja ihmissuhteisiin (Martela 2015: 30, Ojanen 2009: 195). Argyle (2001) jakaa hyvinvointiin ja koettuun onnellisuuteen vaikuttavat tekijät iloon ja muihin tunteisiin,
tyytyväisyyteen, huumoriin ja nauruun, sosiaalisiin suhteisiin, työhön, vapaa-aikaan, taloudelliseen asemaan, persoonallisuuden piirteisiin, ikään, sukupuoleen ja
uskontoon.
Onnellisuuden kokemuksessaan ihminen vertaa omaa elämäänsä, ”oloaan”,
muihin vertaisiinsa (Kanniainen 2012: 576, Martela 2015: 38). Myös Bauman
(2000) toteaa, että jo yksilön elämänkulun varhaisimmat eli lapsuusiässä alkaneet
syrjäytymisen (exclusion) kokemukset liittyvät vertailuun ja kilpailuun toisten
kanssa. ”Syrjäytymisen siemenenä” (seed of exclusion) Bauman korostaakin ”näkyvien pintojen” (visible surfaces) roolia modernissa yhteiskunnassa. Niillä hän
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tarkoittaa jatkuvaa vertailua ja kilpailua toisten kanssa: ”Olet mitä osoitat omistavasi, miten pukeudut ja mihin muut näkevät sinun kuluttavan”. (Bauman 2000: 74–
75.) Dowrickin mukaan onnellisuus on asenne. Myönteinen asenne itseä, muita ja
yleensä elämää kohtaan antavat yksilölle suurimman mahdollisuuden onnen tunteen kokemiseen. Hän myös väittää, että asennetta voi muuttaa hyvinkin nopeasti.
(Dowrick 2005: 4–5, 90.) Markku Ojanen pitää Dowrickin ohjetta liian yksinkertaisena. Asenteiden ja ajattelun muuttaminen on hidasta ja vaikeaa. Kun yksilö pyrkii toimimaan tavoitteiden mukaisesti, asenteiden muutokset voivat olla mahdollisia. (Ojanen 2013: 27, 29.) Psykologisten tutkimusten mukaan onnellisuuden on
todettu olevan yksi yksittäinen kokemuksen faktori mutta sisältävän ainakin kolme
osittain itsenäistä faktoria eli tyytyväisyyden elämään, positiiviset tunteet ja toisaalta negatiiviset tunteet (Argyle 2001: 22).
Positiivisen psykologian edelläkävijä Martin Seligman (2002) jakaa yksilön
onnellisuuden kolmeen kategoriaan: nautintoon perustuvaan (hedonia, pleasure),
itsensä toteuttamiseen (virtues and strengths) ja intohimoiseen tekemiseen sekä
olemassaolon merkityksellisyyden kokemukseen (eudamonia, meaning and purpose). Niiden mukaisesti onnellisuuden ulottuvuuksissa ja miellyttävässä elämässä
(Pleasant Life) korostuvat yhteisöllisyys, ympäristötekijät ja fyysiset tarpeet. Itsensä toteuttamisen, hyvän elämän (Good Life), ulottuvuudessa yksilö löytää ja
vahvistaa omia vahvuuksiaan ja hyveitään. Merkityksellisen elämän (Meaningful
Life) ulottuvuudessa ihminen pyrkii käyttämään kykyjään itseään korkeampiin tavoitteisiin. Seligmanin teoriassa yksilön tulee toisaalta itse huolehtia kykyjensä ja
taitojensa hyödyntämisestä omaksi hyväkseen ja toisaalta käyttää niitä ”altruistisesti”, uhrautua itseään suurempien päämäärien hyväksi. (Seligman 2016.)
Jennifer Hechtin (2007) mukaan onnellisuuden kategoriat ovat ”hyvä päivä”
(A Good Day) tai hyvät hetket, toisena euforia (Euphoria) eli voimakas onnellisuuden kokemus tai paljon haasteita sisältävät kokemukset sekä kolmantena kategoriana muun muassa opiskelua ja työtä, neuvotteluja, surua ja iloja sisältävä onnellinen elämä (A Happy Life). Hyvä päivä voi täyttyä monista mielihyvän hetkistä ja
palkitsevista pyrkimyksistä. Euforian hetket taas Hechtin mukaan pysyvät kauan
muistissa mutta toisaalta sisältävät myös riskejä ja haavoittuvuutta. ”Euforia on
elämän mauste: et tarvitse sitä paljon, mutta useimmat meistä tarvitsevat sitä jonkin
verran” (Hecht 2007: 12). Onnellinen elämä edellyttää paljon vaikeita työtehtäviä
ja silloin tällöin sisältää myös hyvän päivän ja euforian piirteitä. Nussbaumin (1990:
217–224) mukaan hyvä elämä muodostuu yksilön peruskokemusalueiden toteutumisesta. Niitä ovat muun muassa kuolevaisuuden ja ruumiillisuuden ymmärtämi87

nen, tuskan ja nautinnon kokemukset, tiedolliset kyvyt, elämän suunnittelu, sosiaaliset suhteet, huumori ja oman erillisyyden kokeminen. (Ks. myös Hecht 2007: 10–
11, 314, Järveläinen & Mäkinen 2007: 79.)
Niin kuin Argyle (2001: 199) toteaa, että vaikka tutkimukset osoittavat selkeitä
eroja onnellisuudessa eri maiden kesken, tulosten tulkinta on vaikeaa. Tunnetut onnellisuustutkijat kanadalainen John Helliwell ja englantilainen Richard Layard ovat
yhdessä muutamien muiden tutkijoiden kanssa julkaisseet neljä (4) maailmanlaajuista onnellisuusraporttia (World Happiness Report), joista ensimmäinen ilmestyi
vuonna 2012 YK:n kokousta varten. Yhä yleisemmin, he toteavat viimeisimmässä
vuoden 2016 raportin päivityksessään, onnellisuutta pidetään sosiaalisen edistyksen hyvänä mittarina ja toisaalta yhteiskuntapolitiikan tavoitteena. Tutkimus kohdistettiin yli 150 maahan ja vastauksia saatiin noin 3 000 kustakin maasta. Helliwell,
Layard ja Sachs (2016) käyttävät tutkimuksissaan kuutta (6) eri elämänalueille kohdistuvaa onnellisuutta mittaavaa avainmuuttujaa eli
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bruttokansantuotetta eli kaikkien tuotettujen tavaroiden ja palvelujen yhteismäärää jaettuna asukasta kohden (GDP per capita)
elämän terveiden vuosien odotetta
sosiaalisen tuen saatavuutta
luottamusta liittyen korruptoimattomuuteen yhteiskunnassa
mahdollisuuksiin tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä sekä
osallistumista hyväntekeväisyyteen mitattuna viimeisimmillä vapaaehtoisilla
lahjoituksilla.

Näistä sosiaalisen tuen saatavuutta, tuloja ja terveen elämän odotetta Helliwell,
Layard ja Sachs pitävät kolmena tärkeimpänä tekijänä. Raportissa he kiinnittävät
erityistä huomiota yksilöiden onnellisuudessa tapahtuneeseen eriarvoistumiskehitykseen. Onnellisuuden taso eroaa alueiden ja maiden kesken. Eriytyminen onnellisuuden dynamiikassa kansainvälisesti ”voittajien” ja ”häviäjien” kesken osoittaa
jatkuvaa kasvua. Tutkimuksen päätuloksena he toteavat, että eriarvoistumisen tutkiminen tuottaa paremman mittarin hyvinvoinnin jakaantumisesta kuin se, mitä
saadaan tulojen ja varallisuuden mittaamisen perusteella. Globaalisti tarkasteltuna
useammassa kuin puolessa kaikista maista onnellisuuden eriarvoistuminen kasvoi
ja on kasvanut merkittävästi koko 2000-luvun alkupuolen ajan. (Helliwell ym. 2016:
3–4.)
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3.3

Elämänkulku, arki ja rutiinit

Elämä osallisena, syrjässä tai marginaalissa vaihtelee, ja voi vaihdella suurestikin,
yksilön elämänkulun aikana. Elämänkulun päävaiheet kronologisesti määriteltyinä
ovat: syntymä (birth), varhaislapsuus (early infancy), lapsuus (childhood), varhainen teini-ikä (early teens) ja teini-ikä (teenage years), varhainen aikuisuus (early
adulthood), aikuisuus (adulthood), keski-ikä (middle age) ja vanhuus (old age).
Tämä jaottelu koskee kaikkia ihmisiä ja yhteiskuntia, koska niitä määrittävät erityisesti biologiset tekijät. Toisaalta absoluuttisia rajoja näiden vaiheiden välille on
mahdotonta asettaa, koska eri yksilöt kokevat elämänkulkunsa eri tavoin ja yksilöllisesti. (Steel ym. 2012: 178.)
3.3.1 Elämänkulku tutkimuksen kohteena
Yksilön kokemushistorian näkökulmasta elämänkulku voidaan jakaa kehitysvaiheiksi ja kokemusalueiksi, yksilön itsensä tekeminä ja kokemiselle merkityksellisinä muutoksina. Elämänkulku tarkoittaa historiaa, mitä ihmisen elämässä on tapahtunut, eri elämäntilanteita tai -tapahtumia, valintoja ja tekoja. Kokemushistoria
tulee näin ymmärretyksi, kun se asetetaan elämänkulun yhteyteen. Elämänkulun
tutkimuksessa otetaan siis tarkasteluun sekä elämänvaiheet että elämänalueet. Tarkasteluun otetaan myös siirtymät elämänvaiheista toisiin, jotka kuvaavat tietyssä
kulttuurissa tyypillistä elämänkulkua eli esimerkiksi siirtymistä nuoruudesta aikuisuuteen. (Allat & Kiel 1987: 1–3, Giele & Elder 1998, Komonen 2001: 28–29,
Latomaa 2014: 132–133, Martin 2016: 22–23, Mänty 2000: 23.)
Elämänkulku (life course) ymmärretään elämän eri vaiheiden, siirtymien ja
asemien jatkumona, jotka seuraavat toisiaan erilaisina mutta toisiinsa limittyneinä.
Asemia ovat analyysissa muun muassa ikävaihe, siviilisääty, ammatti, vanhemmuus, asuinpaikka tai esimerkiksi yhteiskunnallinen asema. Elämänkulkuanalyysissa tutkitaan näiden positioiden sarjaa, muutoksia niissä ja siirtymiä eli transitioita. Elämänkulkuanalyysin avulla voidaan käsitteellistää elämänkulkuja perheen,
ammattiryhmien, yhteiskunnan ja ajan kontekstissa. Tällöin kyseenalaistetaan yksilön elämänvaiheiden toistuvuus sukupolvesta toiseen toisin kuin perinteisessä
elämänkaari (life cycle, life span) -ajattelussa. Tavoitteena ei ole vain kuvata ja selittää elämänkulkuun liittyviä ja sitä muovaavia prosesseja vaan kytkeä ne myös
toisiinsa. (Allat & Kiel 1987: 1–3, Häkkinen 2014: 13–17, Komonen 2001: 29,
Martin 2016: 17, 22–23, Steel ym. 2012: 178–179, Veijola 2005: 17.)
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Niin sanottu institutionaalinen koulukunta korostaa perinteistä elämänkulkua,
jossa tietyt elämäntapahtumat seuraavat toisiaan tietyssä standardoidussa järjestyksessä ja tiettynä aikana tiettyine rooleineen, sääntöineen ja normeineen (Häkkinen
2014: 13–17). Toinen sosiologisen elämänkulkututkimuksen koulukunta painottaa
yksilöllisiä valintoja, jonka mukaan standardielämä on nykyisin pirstoutunut niin,
että ihmisellä on entistä enemmän valinnan mahdollisuuksia elämässään. Yksilö
rakentaa omaa elämäänsä omilla valinnoillaan ja oman elämänhallinnan merkitys
korostuu. (Latomaa 2014: 124–125.) Tällöin oletetaan, että elämänkulku ei ole mikään ennaltamäärätty, lineaarinen rata vaan erilaisten solmukohtien ja siirtymien,
katkosten ja vaiheiden kautta etenevä prosessi (Allat & Keil 1987: 1–3, Komonen
2001: 58, Nyyssölä 1999: 169).
Elämänkulun kaaret (trajectories) ja polut (paths) rakentuvat positioiden kestoista, vaihteluista ja erilaisista päällekkäisyyksistä ja kombinaatioista. Kombinaatioista muodostuu yleisesti perheen, suvun tai yhteisön elämäntavan ”oikeita käytäntöjä”, joita yhteiskunta pyrkii politiikallaan muokkaamaan ja ohjaamaan toivomaansa suuntaan. Elämänkulkuanalyysissa on viisi keskeistä, vuorovaikutuksellista elementtiä. Ensiksikin siinä elämänkulku nähdään kokonaisuutena, kumuloituvana prosessina. Tulkinnassa on aina otettava huomioon aiemmat kokemukset.
Tosiasia on kuitenkin, että yksilö itse myös ohjaa ja säätelee omaa elämäänsä. Lisäksi on otettava huomioon, että yksilön elämä rakentuu tilassa ja ajassa, jolloin
olosuhteet ja niiden muutokset vaikuttavat hänen elämäänsä. Edelleen elämä on
elämistä sosiaalisten suhteiden verkostoissa, jolloin yhteiskunta koetaan jaettujen
verkostojen kautta. Viides elementti elämänkulkuanalyysissa ovat siirtymät (transitions) ja niiden ajoitus yksilön, perheen ja yhteisön näkökulmasta. Kaikki analyysin elementit liittyvät kiinteästi toisiinsa ja muodostavat näin kyseisen kokonaisuuden. (Häkkinen 2014: 16–17, Komonen 2001: 28–29.)
Toteutuneet elämänkulut rakentuvat yksilön pyrkimysten ja tavoitteiden, yhteisön kulttuuristen mallien sekä institutionaalisten paikkojen ja rajoitusten kehikossa. Elämänkulun aikana sosiaalinen asema voi muuttua ja vaihdella merkittävästi. Elämänkulkua käsittelen tässä tutkimuksessa tutkittavien omien, subjektiivinen kokemusten pohjalta. Tällöin tarkastelun kohteina ovat koetun elämän, siihen
liittyneiden siirtymien ja olosuhteiden muutokset sekä niihin liittyvät merkitysrakenteet. Tutkittavien elämänkulku piirtyy heidän aivan tavallisten arjen kokemustensa kautta, heidän itsensä haastatteluissa kertomina ja tutkijan tulkitsemina merkityksinä. (Vrt. Häkkinen 2014: 17–19, Komonen 2001: 30.)
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3.3.2 Arki, tavallisuus ja rutiinit – rutiinien tutkimus
Arkielämää oli aiemmin pidetty vähämerkityksellisenä ”tavanomaisina toimina,
käytäntöinä ja askareina elämänkokonaisuudessa” (Eriksson 2008: 19). Arki nousi
kuitenkin 1970-luvulla tärkeäksi tutkimuksen kohteeksi (Allardt 1988: 81). Arki
muuttuu yksilön elämänvaiheiden ja -tilanteiden sekä pitkälti hänen omien tietoisten ja tiedostamattomien valintojensa mukaan erilaisina yksilöllisinä prosesseina.
Sitä ohjaavat kuitenkin yhteiskunnan, työn ja eri yhteisöjen säädökset, normit ja
perinteet. (Korvela & Nordlund 2016: 193–194.) ”Käytännössä hyvinvointi syntyy
ihmisten arjessa ja muotoutuu henkilökohtaisena kokemuksena” (Kunnari & Suikkanen 2010: 77). ”Yleensä arkielämän kulussa ei kysytä, miksi ja mihin, mutta kuitenkin kaikki suuret muutokset tapahtuvat juuri arjessa. ... Arjen todellisuudessa ei
ole helppo selvästi erottaa asioita toisistaan” (Allardt 1988: 81). ”Arjen rytmit muodostuvat, kun toiminnot järjestyvät ajallisesti suhteessa toisiinsa tiettyyn toistuvaan
(ja säännönmukaiseen) järjestykseen” (Korvela & Nordlund 2016: 196). (Ks. myös
Korvela & Tuomi-Gröhn 2014: 15.)
Sanotaan, että vaikeinta yksilölle on elää nimenomaan arkea. Todellinen ”onni”
piilee kuitenkin arjessa ja sen rutiineissa, niin kutsutussa arjenhallinnassa, ei ”juhlien humussa”. Jos arkielämä ei tyydytä, ei juhlista ole sen korjaajaksi. Kytken
haastattelemilleni esittämissäni teemoissa ja kysymyksissä heidän kokemansa hyvinvoinnin, elämänlaadun ja onnellisuuden arjen rutiineihin, arkisiin toimintoihin
ja asioihin. Tutkijat korostavat koetussa elämänlaadussa rutiinien, toistuvien kokemusten ja käytäntöjen merkityksellisyyttä. Ne jäsentävät yksilön arkea ja suojaavat
häntä ”ulkoisen maailman epävarmuudelta” (Heinonen 2012: 64). Rutiinit vähentävät päätöksenteon monimutkaisuutta, luovat normaaliuden tunnetta ja lisäävät
luotettavuutta sosiaalisessa kanssakäymisessä (Heinonen 2012: 66, Ilmonen 2001:
17). Sennettin (1998/2002: 43) mukaan on mahdotonta kuvitella ”mielekästä elämää ... ilman kestäviä rutiineja, elämää ilman tapoja ja tottumuksia”. Rutiinit ohjaavat yksilöä toimimaan järjestelmällisesti ja noudattamaan aikatauluja. Toisaalta
vahvasti sisäistetyt rutiinit voivat tehdä arjesta tylsän ja yksitoikkoisen. Yksilöstä
voi tulla myös rutiiniensa vanki. (Heinonen 2012: 66, Ilmonen 2001: 14,17, Korvela & Nordlund 2016: 196.)
Arki käsitteenä liittyy pitkälti tavallisuuden, tavallisen elämän, kohtuullisuuden ja keskinkertaisuuden konteksteihin. Muutosten keskellä arki tarkoittaa pysyvyyttä sekä vakiintuneiden tapojen noudattamista, jossa muutokset eivät ole kovin
toivottuja. Arki kiinnostaa minua tutkijana yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muu-
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tosten näkökulmasta. Arki tarkoittaa ei-juhlaa ja se toteutuu vapaa-ajalla, yksityisyydessä, rutiineissa ja tavoissa. Arki ulottuu kaikkialle ihmisen elämään. Arjen
kokemuksellisuus liittyy päivittäisiin rutiineihin, rentoutumiseen, hallittuna olemiseen, samoin toiminnan vaatimuksiin, joista koostuu yksilön elämä. (Knuuttila
2014: 265–266.) Arkeen liittyy olennaisesti myös Juha Siltalan (2007) esille tuoma
käsite ”aikahyvinvointi”. Siltala (2007: 704) toteaa, että
tuotantotalouden aikarytmin tunkiessa muille elämänaloille on huomattu onnen olevan siinä, että kaikelle on oma aikansa, että asiat saa tehdä niille kuuluvassa tahdissa ja että yksilöt voivat sovittaa omat aikarytminsä yhteen.
Ajan ja arjen käsitteisiin liittyy myös ”tavallisuus”. Knuuttilan (2014) mukaan suomalaisen elämän keskeinen arvo on tavallisuus, jolloin tavallisuus voidaan tulkita
kohtuullisuudeksi tai keskinkertaisuudeksi. Mitä se tarkoittaa? Hänen mukaansa se
tarkoittaa hyvinvoinnin kohtuullisuutta, itsehillintää, yksityisyyttä sekä ilojen ja surujen rytmittämää arkea. Tavallisuudesta poikkeaminen merkitsee epävarmuutta,
kun taas hyvä elämä merkitsee tasapainoa toiveiden ja mahdollisuuksien välillä.
Toisaalta ikiaikainen kysymys kuuluu, milloin ihminen oikeastaan löytää onnensa? ”Kun hän lopettaa kilpailun naapurin kanssa”, vastaa tähän Kanniainen
(2012: 577). Knuuttilan mukaan yhteiskunnassamme menetellään todellisuudessa
niin, että ”vähäosaisille” suositellaan vähäisiä toiveita ja pieniä parannuksia elämään. Joka tapauksessa tavallisessa elämässä yksilöllä on vapautta ja onnea kohtuullisesti. (Knuuttila 2014: 263–264.)
Mitä arki on ja mitä sillä oikein tarkoitetaan? ... Kysymyksen taustalla on ihmettelyä siitä, miksi ensi silmäyksellä arki näyttäisi olevan kaikkialla, mutta ei
ole kuitenkaan missään. Tämä johtuu siitä, että arjella ei ole selviä rajoja, sitä
on vaikea identifioida ja se pakenee oudosti. (Korvela & Nordlund 2016: 194.)
Highmoren (2002, 2013) mukaan arkielämän ymmärtävä tulkinta edellyttää, että
poikkeuksia tavallisuudesta ja arjen ainutlaatuisuuksia tuodaan näkyviksi. Monotonisuus ja asioiden toistuvuus eli rutiinit ovat poikkeuksien konteksteja. Tällöin
arki ja tavallisuus alkavat näyttää yhä mutkikkaammilta prosesseilta, kun niiden
yksityiskohtia tutkitaan. Arki näyttäytyy ongelmallisena, vastakohtaisuuksina ja
paradoksaaliselta, sekä tavanomaisena että epätavallisena. Highmoren mukaan arkielämän tutkimuksen pitäisi ylittää myös kansallisia rajoja, jotta arjen eri elementeistä ja muodoista rakentuisi uusia merkitysjärjestelmiä, kun eri kulttuureja vertaillaan. (Highmore 2002: 1–16, 2013.) (Ks. myös Knuuttila 2014: 270–271.)
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Sosiologi Mike Featherstonen (1992: 160–161) mukaan tutkijoiden tunnistamia arjen ominaispiirteitä ovat rutiinien korostuminen ja kokemusten toistuvuus,
uskomukset ja käytännöt. Toisaalta, Heinosen (2012) mukaan, arjen tutkijat korostavat nykyhetkeä ja kokemusten sekä toimintojen välittömyyttä mutta myös ”yhteisyyttä, leikkisää sosiaalisuutta ja spontaania toimintaa”. He korostavat myös tiedon heterogeenisuutta ja moniäänisyyttä. ”Rutiinit, toisto, uusintaminen, nykyhetki,
leikkisä sosiaalisuus, spontaanius ja tiedon heterogeenisuus on siis yhdistetty arkeen”. (Heinonen 2012: 15.) Tällä tutkimuksellani haluan tuottaa lisätietoa siitä,
miten ammatillisessa koulutuksessa oppisopimuskoulutuksen suorittaneet nuoret ja
nuoret aikuiset vammaiset Suomessa ja Saksassa kokevat hyvinvointinsa ja onnellisuutensa tai elämänsä syrjässä tai marginaalissa. Minkälaisen merkityksen he antavat koulutukselle nykyisen elämänsä ja tulevaisuuden odotusten valossa? Tässä
mielessä noudatan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ”vanhaa sääntöä” ja otan
tutkimukseni osallistujiksi vähemmistöryhmien edustajia, tässä tapauksessa vammaisia, pitkäaikaissairaita ja osatyökykyisiä, joilta harvoin kysytään ja jotka näin
ollen kulttuuri yleensä sulkee marginaaliin (Kivirauma 2013: 705).
3.4

Osallinen vai syrjässä tai marginaalissa

Seuraavassa käsittelen tutkimukseni keskeisten käsitteiden eli osallisuuden sekä
siihen olennaisina liittyvien syrjässä tai marginaalissa elämisen merkityksiä yksilön,
hänen ympäristönsä ja yhteisöjen näkökulmista.
3.4.1 Ympäristö, yhteisöt ja sosiaalinen rakentuminen
Edellä mainitussa maailmanlaajuisessa onnellisuustutkimuksen (World Happiness
Report 2016) päivityksessä Helliwell, Layard ja Sachs (2016) ovat nostaneet tutkimuksensa erityiskohteeksi kestävän kehityksen (Sustainable Development) näkökulmat suhteessa onnellisuuteen. He korostavat yhteiskunnan vastuuta edistää taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tavoitteita (Sustainable Development Goals SDGs) nimenomaan kansalaisten kokonaishyvinvoinnin näkökulmasta.
(Helliwell ym. 2016: 4–5.) Ympäristönäkökulmat kytkeytyneinä yksilön hyvinvointiin eli ekososiaaliset näkökulmat ovatkin nousseet yleisestikin merkityksellisiksi tämän päivän hyvinvointipoliittisessa keskustelussa. Suhde hyvinvoinnin ja
ympäristön välillä on monitasoinen ja sisältää monia elementtejä. Esimerkkejä siitä
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ovat ainakin yhä ajankohtaisempi ilmanlaadun vaikutus yksilön terveyteen ja hyvinvointiin tai asunnon tai työpaikan olosuhteiden vaikutus niihin. (Hirvilammi &
Helne 2014, Levitas ym. 2007: 52–53, Sairinen 2010: 320–321.)
Yksilön hyvinvointi on riippuvainen muista ihmisistä ja hänen ympäristöstään.
Mahdollisuuteemme kohdata tarpeemme ja elää merkityksellistä elämää vaikuttavat muiden ihmisten toiminnot sekä ympäristömme resurssit, joista kaikki
olemme riippuvaisia. (Basu ym. 2014: 182.)
Ympäristöä koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa korostetaan yhteisön jäsenten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia sekä eri toimijoiden vuoropuhelua. Ympäristötekijöiden ja ympäristön suojelutoimenpiteiden on todettu merkitsevän parannusta ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Yhä tärkeämmäksi kysymykseksi myös hyvinvointipolitiikan näkökulmasta on globaalistikin noussut kysymys, miten ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat voidaan nyt ja erityisesti tulevaisuudessa sovittaa yhteen. Kysymys on toisaalta ihmisten hyvinvointia koskevista riskeistä sekä haitoista ja toisaalta siitä, kuinka ympäristö- ja ilmastopolitiikan
edellyttämät välttämättömät toimet voidaan toteuttaa yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tavalla. (Hirvilammi & Helne 2014, Sairinen 2010: 324, 345.)
Yhteisö on alueellisesti rajattu vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden muodostuma yksilön ympäristössä (Antikainen ym. 2006: 14). Rose (2000: 167–169)
määrittelee yhteisön yksityisen ja julkisen välimaastoon sijoittuvaksi ”kolmanneksi
tilaksi”, jonka rakentuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa eri tasojen, niin yksilöiden, ryhmien kuin organisaatioidenkin, välillä. Toisaalta Rose pitää yhteisöjä moraalisina tiloina, jotka sitovat ihmisiä erilaisiin pysyviin emotionaalisiin suhteisiin.
(Ks. myös Jallinoja 2006: 193–194.) Yhteisöt sosiaalisina rakenteina ovat yksilön
toiminnan edellytyksiä ja Emile Durkheimin mukaan yksilön elämän merkittävin
voimanlähde. Hänen mukaansa tunne kuulumisesta johonkin, esimerkiksi yhteisöön, on välttämätöntä. Vain toimiessaan ryhmässä ja yhteisössä yksilö voi tuntea
itsensä voimakkaaksi ja kykenee toimimaan mielekkäästi. (Antikainen ym. 2006:
13, Durkheim 1980: 371–398, Sihvola 2004: 222.) ”Sosiaalisilla suhteilla on voimakas vaikutus onnellisuuteen ja muihin hyvinvoinnin osatekijöihin, ja ne ovat
ehkä sen tärkein syy. ... Sosiaaliset suhteet vaikuttavat kaikkiin hyvinvoinnin aspekteihin” (Argyle 2001: 71, 88). ”Yksi modernin kapitalismin tahattomia seurauksia on, että se on vahvistanut paikan merkitystä, herättänyt yhteisöllisyyden kaipuun”, toteaa Richard Sennettkin (1998/2002: 150) postmodernin ajan työelämän
muutoksista ja uudelleen järjestymisistä.
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Sosiaalinen kontrolli, niin sisäinen kuin ulkoinenkin, ohjaavat ihmisen toimintaa. Sisäinen kontrolli motivoi häntä noudattamaan yhteisön sääntöjä tehokkaasti,
mikäli hänen henkilökohtaiset ja yhteisön tavoitteet ovat ainakin jossakin määrin
yhteneväiset. Ulkoinen kontrolli taas muodostuu yhteisön toisista jäsenistä käsin.
Myös vuorovaikutus yhteisön jäsenten kesken on sosiaalista kontrollia. (Janowitz
1978: 20–21, Mäki-Ketelä 2012: 39, Roucek 1978: 11–12.) Artikkelissaan ”Hyvinvoinnin sosiaalisten yhteyksien ymmärtäminen ja parantaminen” John F. Helliwell
toteaa, että ryhmiä tai intressiyhteisöjä koskevat motivointivaikeudet, niiden kohdatessa ympäristön asettamia haasteita, ovat sitä vähäisempiä, mitä paremmat sosiaaliset suhteet ryhmän jäsenillä on. Esimerkiksi sosiaalisten siteiden ”lujuuden”
on osoitettu ennustavan lisääntynyttä yhteistyötä sosiaalisissa verkostoissa. Tutkimukset ovat osoittaneet myös, että vähäisetkin kasvoista kasvoihin -yhteydet lisäävät merkittävästi yhteistyöhalukkuutta. (Helliwell 2014: 127–129.)
Ferninand Tönnies (1855–1936) jakaa modernin ajan yhteisöllisyyden kahteen
eri tyyppiin: perinteiseen yhteisöön ”Gemeinschaft”, joita ovat muun muassa maalaiskylät, perheenjäsenten tai sukulaisten väliset suhteet. Modernimpana yhteisömuotona hän pitää ”Gesellschaftia”, jossa ”muodollisten” sosiaalisten suhteiden
kautta yksilö hakee hyötyä toisista ja käyttää toisia päämääriensä saavuttamisen
välineenä. Tähän yhteisötyyppiin Tönnies lukee myös palkkatyön, jossa työntekijä
myy työvoimansa työnantajalle rahallista korvausta vastaan. ”Gemeinschaftissa”
on kyse myös yhdenvertaisuuden, samaistumisen ja vertaisuuden kokemuksesta
kasvoista kasvoihin toteutuvissa yhteisöissä. (Allardt 1988: 82, Antikainen ym.
2006: 14, Aro 2011: 37, 39, Carey & Scotch 2011: XIV, Weber 1978: 40–43.) Sosiaalisten suhteiden toteuttamisen esimerkiksi vapaaehtoistyöllä on todettu tutkimuksissa edistävän yksilön onnellisuutta ja terveyttä. ”Toisen ihmisen onnellisuuden edistäminen edistää yleensä myös omaa onnea” (Ojanen 2013: 185).
Ihmisten elämä on muuttunut yhä yksilöityvämmäksi ja episodimaisemmaksi,
jolloin oman elämän suunnittelu on vaikeutunut. Samalla kuitenkin yhteisöllisyydestä on tullut tärkeä voimavara. Hyvinvointivaltion sijasta onkin alettu käyttää
käsitettä hyvinvointiyhteiskunta, jossa vapaaehtoistoiminta ja muut epäviralliset
toiminta-areenat eli niin sanottu kolmas sektori ovat yhä merkityksellisempiä.
(Korhonen 2010: 172–174.) Ryhmät ovat yksilölle tärkeitä sosiaalisia tiloja. Sosiaalisten verkostojen olemassaolo ja osallisuus niissä ovat yksilön hyvinvointia tukevia myös silloin, kun muutkin tyytyväisyyden osatekijät otetaan huomioon. ”Ihmiset ovat onnellisempia, kun he ovat toisten ihmisten kanssa” (Helliwell 2014:
129). Sosiaaliset yhteydet osaltaan lisäävät mahdollisuuksia löytää yhteisiä ratkaisuja yhteisön ongelmiin. Sosiaalisuuden edut olisivat vielä suuremmat, jos ihmiset
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nauttisivat toistensa kanssa tekemisen lisäksi myös tekemisestä toistensa hyväksi.
(Balliet 2010, Helliwell 2014: 127–129, Sennett 1998/2002: 18–20, 156–157.) Harvey (2005/2008) on eri mieltä. Hän toteaa, että uusliberalismin perusperiaatteisiin
kuuluva individualismi ”sopii huonosti yhteen merkityksellisen yhteisöllisen elämän tavoittelun kanssa” (Harvey 2005/2008: 87).
Yhteisyyden ja yhteisöllisen elämän perusta yksilölle on perhe eri muodoissaan.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että yksilön tyytyväisyys elämää kohtaan on sitä korkeammalle, mitä enemmän hänellä on perhe- ja ystävyyssuhteita ja mitä enemmän
hän voi käyttää aikaansa heidän kanssaan. Yhdessä oleminen (Mitsein) on yksilölle
päämäärä sinänsä ja tuottaa hyvinvointia. (Niemelä 2010: 27.) Perheeseen liittyy
voimakkaita tunnesiteitä sekä tärkeät vuorovaikutuksen elementit. Perhe on alue,
jossa sukupolvet kohtaavat toisensa. Yksilöt kytkeytyvät perheensä ja sukunsa aineelliseen sekä henkiseen perintöön, missä prosessissa perheellä on erityinen välittäjätehtävänsä. Kuten Häkkinen ja Salasuo toteavat, ”perhe on ikiaikainen sukuun,
yhteisöön ja yhteiskuntaan sosiaalistava instituutio”. Perheessä tehdään yksilöä
koskevat tärkeimmät päätökset. Yksilön sosiaalistamisessa perheellä on suurin
merkitys, sillä vanhemmuus ja lapsuus ovat koko elämän ajan kestävä suhde. (Häkkinen & Salasuo 2016: 183–184.) (Ks. myös Allardt 1988: 68, Grossmann &
Grossmann 2009: 4, Häkkinen 2014: 15, Steel ym. 2012: 179.)
Äidin ja isän vanhemmuudessa, siihen liittyvissä toiminnoissa ja vaikutuksissa
lapseen, on tutkimusten mukaan enemmän samankaltaisuuksia kuin erilaisuutta ainakin länsimaisissa kulttuureissa (Lamb 2010: 10–11, Meadows 2010: 106). Kiintymyssuhde vanhempiin luo pohjaa yksilön tulevaisuudelle, kykyyn luottaa, rakastaa ja luoda myöhemmin omia kiintymyssuhteita. Kuuluminen perheyhteisöön on
pysynyt aivan viimeaikaistenkin tutkimusten mukaan yksilön ”tärkeänä identiteetin
sekä materiaalisten, sosiaalisten ja kulttuuristen resurssien lähteenä” niin nuorille
kuin nuorille aikuisillekin, myös itsenäiseen asumiseen siirtymisen jälkeen. Perhe
on ollut ja on nuoren ”yhteisöllisten kuulumisen tunteiden” ykkönen, toteaa Peltolakin (2016: 227, 232). Perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa yksilölle rakentuu
käsitys itsestään, identiteetti, ja myös käsitys ympäröivästä maailmasta (Häkkinen
& Salasuo 2016: 184). (Ks. myös Ylönen 2011: 150.)
Lapsuudenkodin olosuhteilla, kuten taloudellisilla, terveydellisillä ja sosiaalisilla ongelmilla tai niiden suhteen hyvillä olosuhteilla, on useiden tutkimusten mukaan suuri ja kauaskantoinen merkitys yksilön myöhempään elämään aikuisena
(Myllyniemi 2016: 18). Saari (2015: 203–205) viittaa huono-osaisten elämänlaatua
ja sosiaalisen tuen merkitystä koskeviin tutkimuksiin ja toteaa, että parisuhteessa
oleville puoliso on ”ehdottomasti tärkein tuen lähde” mutta että myös perheen ja
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suvun asema korostuvat. Suuria muutostrendejä tältä osin ovat kuitenkin se, että
avioliiton merkitys instituutiona on vähentynyt ja perheiden monimuotoisuus yleistyy. Yksin asumisen suoma vapaus ja siihen liittyvät arvot korostuvat kaikissa länsimaissa. Tältä osin on kuitenkin otettava huomioon, että yksin asuminen ja yksinäisyys ovat eri asia. (Kinnunen 2016.)
Nuoruudesta aikuisuuteen siirryttäessä työ, opiskelupaikka ja ammatillinen tutkinto ovat keskeisimpiä reittejä nuoren tai nuoren aikuisen osallisuuteen (Kallunki
2016: 151). Yksilön sosiaalistamisessa ja osallisuuden edistämisessä ovat mukana
perheen ja muun lähiyhteisön lisäksi monet muut instituutiot eli erityisesti juuri
koulu, työpaikka, kansalaisyhteiskunta, erilaiset kulttuurit ja uskonnot. Sekundaariryhmien jäsenet tapaavat toisiaan säännöllisesti, mutta kyseisiin ryhmiin ei välttämättä liity voimakkaita tunnesiteitä. Niiden jäsenillä on kuitenkin yhteisesti jaettuja arvoja ja toiminnan päämääriä sekä tavoitteita, joihin ryhmä pyrkii. Tällaisia
ryhmiä ovat muun muassa ammatilliset edunvalvonta-, opiskelu- ja harrastusryhmät. Toisaalta sekundääriryhmän merkitys voi kasvaa yksilölle primaariryhmääkin
suuremmaksi esimerkiksi nuoruusiän tai uskonnollisissa ryhmissä. (Antikainen ym.
2006: 18–19.)
Yksilöiden ja yhteisöjen henkiset arvot ja niiden eri osatekijät muodostavat
kulttuurisen ympäristön, jossa keskeisiä ovat itsensä ilmaiseminen ja toteuttaminen
eli osallistuminen ja luovuus. Useissa, muun muassa kansainvälisissä hyvinvoinnin
ja elintasovertailuissa sekä onnellisuusmittauksissa, kulttuuristen tekijöiden ja arvojen merkitys on korostunut viime vuosikymmeninä. Hyvinvoinnin henkis-inhimillisiin edellytyksiin kuuluva kulttuuripolitiikka on hyvinvointipolitiikan merkittävä osa-alue, jossa keskeistä on koulutuksen järjestäminen eli koulutuspolitiikka.
Koulutuksen avulla yhteiskuntaan syntyy perussivistystä, ammatillista osaamista ja
tutkimustoimintaa. Yhteiskunnan hyvinvoinnin taso riippuu siis pitkälti sen koulutustasosta ja -politiikasta, jossa merkittävää on tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille. (Ahponen 2010: 249, 264–265, Niemelä 2010: 247–
248.)
3.4.2 Syrjäytyminen yhteisöstä
Osallisuus-käsitteen vastakohtina pidetään syrjäytymisen (Benachteiligung, exclusion), toiseuden, ulossulkemisen, vieraantumisen, huono-osaisuuden ja osattomuuden käsitteitä. Syrjäytyminen, suhteessa osallisuuteen, muodostuu sen osatekijän
tai useiden osatekijöiden puuttumisesta tai vajavuudesta. Syrjäytymisestä, sosiaalisesta ekskluusiosta, alettiin Euroopassa, alun perin lähinnä Ranskassa, puhua
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1960-luvulla. Pohjoismaissa keskustelu syrjäytymisestä käynnistyi lähinnä ruotsalaisten työmarkkinatutkimusten myötä 1970-luvulla, josta se omaksuttiin myös
suomalaiseen yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. Käsitteen monimuotoisuutta
ovat lisänneet EU-lähtöiset vaikutteet. (Levitas 2006: 124, Saari 2015: 238, Sandberg 2015: 60.)
Jokaisessa maassa on henkilöryhmiä, jotka ovat hyötyneet yhteiskunnan ja talouden kehityksestä, mutta toisaalta on ryhmiä, jotka ovat jääneet syrjään ja kokevat perinteiset yhteisönsä, arvonsa ja elämäntapansa uhatuiksi (Kari ym. 2008: 174).
Syrjäytyneet ”yksilöt jäävät syrjään aina suhteessa johonkin yhteisön keskivertoon,
normaaliin, norminmukaiseen elämään” (Miettinen 2008: 29). (Ks. myös Howarth
ym. 1998: 18, Levitas 2006: 128–129, Mäki-Ketelä 2012: 52–58, Äikäs 2012: 9.)
Syrjäytymisen rinnakkaiskäsitteenä, osittain siitä vaikeasti erotettavana, käytettiin
aiemmin yleisesti köyhyyden (poverty) käsitettä. Tällöin korostetaan materiaalisten
resurssien puutteita, erityisesti toimeentulon niukkuutta (Levitas 2006: 126). Levitas, Pantazis, Fahmy, Gordon, Lloyd ja Patsios (2007: 23) pitävät käsitettä kuitenkin moderniin aikaan liitettynä liian suppeana.
Syrjäytymisen ongelmat koskevat useimpia EU:n jäsenvaltioita, joiden yhteiskuntarakenteet ja sosiaaliturvajärjestelmät perustuvat ja ovat muuttuneet yhä enemmän osaamista ja palveluja korostaviksi. Jäsenmaissa on uudenlaista väestönkehitystä, muun muassa ikärakenteen muutoksia, etnisiä ja kulttuurisia haasteita muun
muassa maahanmuuton seurauksina, sekä arvojen yksilöllistymistä. Kehitys monissa EU-maissa on samansuuntaista mutta suuriakin eroja on eri maiden kesken ja
myös valtioiden sisällä alueellisesti. (Kari ym. 2008: 174, Levitas 2006: 124–126.)
Syrjäytymisen käsite korvasi suomalaisessa tutkimuksessa 1990-luvun puolivälin
jälkeen aiemmin käytetyn huono-osaisuuden käsitteen. Juho Saari (2015: 29) on
kuitenkin päätynyt käyttämään kirjoituksissaan ja teoksessaan ”Huono-osaiset.
Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla” huono-osaisuuden käsitettä kohdistaen sen ytimeen erityisesti pitkäaikaisasunnottomat. Kuula (2000: 183) kirjoittaa
vieraantumisesta, jonka hän määrittelee syrjäytymistä vielä astetta pidemmällä olevaksi ilmiöksi eli totaalisen eristäytymisen muodoksi.
Syrjäytyminen on itse asiassa monimuotoinen ja -ulotteinen prosessi, ei niinkään tila (Palander 1996: 13). Suomessa viimeisimpiä syrjäytymistä koskevia tutkimuksia on Otso Sandbergin (2015) väitöskirja ”Hallittu syrjäytyminen – Miten
syrjäytymisestä muodostui lähes jokaiseen meistä ulottuva riski?”. Tutkimuksessaan Sandbergkin (2015: 6) viittaa käsitteen laajaan käyttöön ja pirstaloitumiseen
ja toteaa, että ”huono-osaisuudesta käytävään keskusteluun on vakiintunut standardi, jolla syrjäytymistä ja syrjäytyneitä käsitellään. Samaan aikaan keskustelun
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ytimessä olevan syrjäytymisen käsitteen muodot ovat pysyneet varsin häilyvinä”.
(Ks. myös Levitas 2006, Levitas ym. 2007: 18–23 ja 25, Lämsä 2009: 24–29, Mack
2016, Veijola 2005: 21.)
Syrjäytymisilmiöön liittyy resurssien, oikeuksien, hyödykkeiden ja palveluiden puuttumista tai niukkuutta, kyvyttömyyttä ihmissuhteisiin ja useimmille ihmisille tyypillisiin sosiaalisiin toimintoihin, niin taloudellisilla, sosiaalisilla, kulttuurisilla tai poliittisilla areenoilla. Yleisesti ottaen, kun yksilö kokee itsensä vieraantuneeksi yhteisöstään ja ympäristöstään, hän kokee itsensä avuttomaksi, torjutuksi
ja yksinäiseksi eikä tunne hallitsevansa omaa elämäänsä (Ojanen 2009: 28). Syrjäytynyt jää tai joutuu ”yhteiskunnan keskeisten toiminta-alueiden tai sosiaalisesti
ja kulttuurisesti arvostettujen valtavirtojen tai keskiön ulkopuolelle” (Lämsä 2009:
29). Saari (2015: 106) vertaa yksilön yhteisöstään syrjäyttämisen aiheuttamaa ”sosiaalista kipua” vastaavan asteen fyysiseen kipuun. Niin kutsuttu B-SEM (the Bristol Social Exclusion Matrix) -matriisi jakaa sosiaalisen syrjäytymisen kolmeen toinen toisiinsa vaikuttavaan pääalueeseen eli yksilön resursseihin, osallisuuteen ja
elämänlaatuun liittyviin osatekijöihin. Koska osa-alueiden vaikutuksesta toisiinsa
ei ole riittävästi tietoa, ei voida määrittää, millä niistä on kussakin tapauksessa vähemmän tai enemmän merkitystä, toteaa Mack (2016).
Syrjäytymiskeskustelussa on käytetty myös termiä syrjäytetty, jolloin prosessin on katsottu olevan yksilöstä riippumatonta ja ”muiden aikaansaamaa” (Kivistö
2014: 70). Sosiaalisessa sulkemisessa yksilö valtaa itselleen tiettyjä sosiaalisia suhteita, taitoja, tietoja tai esimerkiksi taloudellista pääomaa. Kyse on oman ”markkinaosuuden” säilyttämisestä sulkemalla ulos ”kilpailijoita”. Sulkemista tapahtuu lähes kaikissa sosiaalisissa suhteissa enemmän tai vähemmän. Kyse on tietyn arvotai toimintajärjestelmän omaksumisesta. (Antikainen ym. 2006: 85.) Tämä näkökulma sisältyy myös Harveyn (2005/2008) uusliberalismia ja sen individualismia
korostavia periaatteita koskevaan kritiikkiin.
Sosiaalinen syrjäytyminen ulottuu sekä koulutukseen että työelämään niin, että
syrjäytyminen on myös alueellisesti liikkuva kokonaisuus (Kuula 2000: 174–175,
Mack 2016). Ilmiö liittyy sosiologian näkökulmasta yhteiskunnan yleiseen modernisaatioon ja sen mukanaan tuomaan yksilöllisyyden korostumiseen (Aro 2011:
52–53, Harvey 2005/2008: 83). Ulvisen (2014) mukaan yksilö syrjäytyy esimerkiksi yhteiskunnallisesta järjestyksestä ja integraatiosta, sosiaalisesta lähipiiristä tai
joltakin elämänalueelta eli esimerkiksi työelämästä. Äärimmäinen syrjäytyminen
voi hahmottua subjektiiviseksi Ei-kokemukseksi, jolloin ihminen ei voi puhua
omasta syrjäytymisen kokemuksestaan niin, että muut ymmärtäisivät. (Ulvinen
2014: 99–101.)
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Jokainen meistä kuuluu useaan yhteisöön, joiden kohdistamat vaateet saattavat
olla ristiriitaisiakin. Syrjäytyminen edellyttää, että on olemassa jokin näistä yhteisöistä, jolle syrjäytynyt on ”toinen” eli kyseiseen ryhmään kuulumaton. (Gray 2000:
24, Lämsä 2009: 29.) Syrjäytyminen voi tarkoittaa yksilön kohdalla kouluttamattomuutta, työttömyyttä, harrastusten puutetta tai ulkopuolisuutta yhteiskunnan palveluista. (Autonome Jugendwerkstätten Hamburg 2015, Mack 2016.) Koulun vaikutus yksilön syrjäytymiseen ja nuoren elämänkulkuun on osoittautunut kiistattomaksi. Koulu syrjäyttää tukea tarvitsevia nuoria puutteellisten tukitoimien vuoksi
ja toisaalta tuottaa omilla mekanismeillaan syrjäytymistä muun muassa leimaamisen välityksellä. (Kuula 2000: 174–175.) Nussbaumin (1999: 5) mukaan niistä koulutuksen kieltäminen on yhteiskunnan suurimpia rikoksia jäseniään kohtaan. Koulutus sinänsä on arvokasta ja olennaista ihmisen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle,
vaikka se ei tarjoaisi hänelle materiaalista hyötyäkään (Aaltola 2010: 51).
Mäki-Ketelä (2012: 160) erottaa syrjäytymiskehitystä ennakoivana vaiheena ”luisumisen elämänraiteen”, jolloin yksilö etääntyy yhteiskunnan valtavirrasta, sen asettamista tavoitteista ja elämäntavasta. Etääntyminen voi olla joko tahatonta tai ”tietoista hakeutumista yhä kauemmas marginaaliin”. Levitasin (1996)
ja Beckin (1998) mukaan taas ennen kaikkea työmarkkinoille ja palkkatyöhön integroituminen mahdollistaa yksilölle ”syrjimättömyyden” eli osallisuuden, toimeentulon ja identiteetin. (Ks. myös Julkunen 2004: 256, Levitas 2006: 136, Linnakangas ym. 2006: 30.) Huono-osaisuus työttömien keskuudessa kasautuu niille,
joiden työmarkkina-asema on joka tapauksessa normaalia huonompi vähäisen koulutuksen ja aiempien työttömyyskokemusten vuoksi. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien osalta aiemmat työttömyysjaksot ennakoivat aina uutta työttömyyttä. (Mustonen 1998, Nyyssölä 1997, 1999, Silvennoinen 2002: 180.)
Kuten Aaltonen, Berg ja Ikäheimo (2015) toteavat, vammaiset ovat muita yleisemmin syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneitä. Niin kutsutun vammaisuuden sosiaalisen mallin (social model of disability) mukaan vammaisuus on eräs yhteiskunnallisen sorron muoto, jossa sosiaaliset esteet aiheuttavat rajoittunutta toimintaa.
Ne sulkevat tiettyjä ihmisiä tai ihmisryhmiä pois yhteisöllisestä osallistumisesta.
Vammaisuudessa on näin ollen kyse syrjinnästä, ja ilmiön synty tapahtui jo 1700luvulla alkaneen teollistumisen myötä, mikä sulki vammaiset ihmiset työelämän
ulkopuolelle. Talouden asettamien ehtojen vuoksi teollistuviin yhteiskuntiin syntyi
yhä enemmän muureja, jotka rajoittivat muun muassa vammaisten työelämäosallisuutta. (Eriksson 2008: 12, Vehmas 2005: 120–121.)
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3.4.3 Elämä marginaalissa
Syrjäytymisen käsitteen vastineina käytetään marginalisoitumisen, marginaalissa
elämisen, käsitettä (Lämsä 2009: 29). Marginalisoitumisella tarkoitetaan yleensä
henkilön joutumista jonkin elämänalueen reuna-alueelle tai syrjäytetyksi enemmän
tai vähemmän yhteiskuntarakenteiden ulkopuolelle, jossa kuitenkin nähdään enemmän ”toivon” elementtejä kuin syrjäytymisen käsitteessä (Mäki-Ketelä 2012: 49,
Ulvinen 2014: 104). (Ks. Taulukko 2.)
Taulukko 2. Marginaalisuus ja syrjäytyminen suhteessa hyvinvoinnin ulottuvuuksiin
(Ulvinen 2014: 104).
Hyvinvointi

Marginaalisuus

Syrjäytyminen

Kulttuurinen suorituskyky

Riskien ottaminen

Toiseus/vieraantuminen

Turvallisuus

Riskien kautta eläminen

Turvattomuus

Korkea elintaso

Heikko elintaso

Sosiaalinen puutetila/köyhyys

Hyvä työkyky

Ailahtelevuus/keskeyttäminen-

Huono työkyky/avuttomuus

jatkaminen
Normaalius

Ongelma

Poikkeavuus

Mäki-Ketelä (2012: 49) määrittelee ammatillisen marginalisoitumisen esimerkiksi
työllisyystilanteeksi, joka ei vastaa yhteiskunnassa pidettävää ”suotavaa tai ihanteellista” tilaa tietyn kuntoiselle tai ikäiselle kansalaiselle. Kyseisestä ilmiöstä on
tähänkin tutkimukseen haastateltujen kohdalla pitkälti kyse. Juho Saari (2015: 16–
17) viittaa marginalisoituneisiin ryhmiin kuuluviksi saksalaisen sosiologin Georg
Simmelin (1858–1918) luomaan muukalaisuus-käsitteeseen luettavat ryhmät. Ryhmät ovat toisaalta etäällä ja erilaisia valtaväestöön nähden mutta toisaalta samanlaisia. ”Muukalaisuuteen liittyy siis samanaikaisesti sekä läheisyys että etäisyys”
(Saari 2015: 16). Erikssonin (2008: 12) mukaan vammaisten kohdallakin olisi selkeämpää puhua nimenomaan marginalisoitumisesta, koska vammainen voi olla
marginaalissa jollakin yhteiskunnan osa-alueella mutta osallisena monella muulla
alueella.
Vaikka nykyisissä hyvinvointiyhteiskunnissa poliittinen korrektius vaatii myös
vammaisten oikeuksien kunnioittamista, todellisuudessa vammaiset ovat yhä
marginaalisia ihmisiä. Marginaalisen ihmisyyden tarkastelu kertoo miten jotkut ihmiset joutuvat väheksytyksi mutta ennen kaikkea se kertoo jotain olennaista ”täysivaltaisista” ja ”normaaleista” ihmisistä, jotka määrittelevät tietyt
ihmisyyden muodot marginaalisiksi. (Vehmas 2005: 5.)
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Yhdysvaltalainen Iris Marion Young (1990: 3–12) pitää marginalisointia sorron
(oppression) vaarallisimpana muotona, koska sen kautta voidaan pakottaa, syrjäyttää, kokonaisia ihmisryhmiä yhteisöllisen elämän ulkopuolelle. Marginalisointi voi
hänen mukaansa tapahtua usein näennäisesti hyvää tarkoittavien järjestelmien
kautta ja johtaa ihmisiä avuttomuuteen ja riippuvuuteen. Riippuvuus merkitsee
usein yksilön perusoikeuksien riistämistä mitä tulee yksityisyyteen, ihmisarvon
kunnioitukseen ja itsemääräämisoikeuteen. Riippuvuuteen liittyy kiinteästi voimattomuuden ilmiö: voimattomat yksilöt eivät juurikaan pysty vaikuttamaan itseään
koskeviin päätöksiin. Heidän elämänsä on usein täynnä kohtaamisia ”ammattilaisten” kanssa, joiden tekemien päätösten perusteella arki pitkälti muodostuu. (Vehmas 2005: 147–148.)
Vammaisuus koskettaa kaikkia ihmisiä, mutta on samalla vieras ja ”poistyönnettävä” ilmiö. Useimmille se merkitsee itselle jotakin etäistä, marginaalista, jonka
ei uskota osuvan omalle kohdalle. Sosiaalisen vammaiskäsityksen mukaan vammaisuus on
kaikkia niitä asioita, jotka asettavat rajoituksia vammaisille ihmiselle. ... Näiden seuraukset eivät kosketa ihmisiä sattumanvaraisesti, vaan tulevat systemaattisesti vammaisten osaksi ryhmänä, joka kokee institutionalisoidun syrjinnän kaikkialla yhteiskunnassa. (Vehmas 2005: 121.)
Vammaisuuden ajatellaan yleisesti asettavan henkilön elämälle sellaisia rajoitteita,
jotka poissulkevat heiltä monia tavoittelemisen arvoisia mahdollisuuksia. Filosofi
John Harris (2010: 86–108) toteaa, että vamma on vammaiselle itselleen ”vahingollinen tila”, joka riistää häneltä tärkeitä kokemuksia ja mahdollisuudet kokea
niitä. Simo Vehmas (2005) ei yhdy Harrisin näkemykseen vaan vastaa siihen, että
kaikkien ihmisten, niin vammaisten kuin vammattomienkin, elämään sisältyy rajoitteita, eivätkä rajoitteet ole itsessään peruste vammaisuudelle. ”Elämä on tyydyttävää, jos voi tavoitella onnistuneesti mahdollisuuksia, jotka ovat hyviä tai parhaita,
joita rajoitettu inhimillinen todellisuus tälle yksilölle tarjoaa.” Tyytyväisyys elämään ja koettu hyvinvointi riippuvat yksilön ja yhteisön suhteesta. Yksilölliset
ominaisuudet ovat merkityksellisiä hyvinvoinnin näkökulmasta riippuen siitä,
ovatko ne sopusoinnussa yhteisöllisten arvojen kanssa. (Vehmas 2005: 172–174.)
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4

Tutkimuksen kulku – aineiston hankinta,
analyysi ja tulkinta

Tässä luvussa käyn läpi tutkimukseni kulkua, tiedon muodostumisen ja hankinnan
lähtökohtia eli mihin haastatteluaineistoon perustuvan tutkimuksen periaatteisiin
pohjaan tutkimukseni tiedonhankinnan. Perusteissa käyn läpi laadullisen tutkimuksen ja siihen liittyvien narratiivisen sekä kokemuksen ja vertailevan lähestymistapojen näkökulmia eri teorioiden pohjalta. Miten hankin aineiston, miten käsittelin
ja tulkitsin sitä ja millä perusteilla?
4.1

Tiedon muodostumisen lähtökohdat

Tutkimuksen epistemologia on perustana sen metodisille valinnoille. Epistemelogia kysyy, mitä tieto on ja miten totuus määritellään ja mikä erottaa erilaiset tiedot,
tiedon (knowledge) ja ei-tiedon (non-knowledge), esimerkiksi uskomuksen, toisistaan (Mason 1996: 13, Tuominen & Wihersaari 2006: 143–147, Tynjälä 2002: 23,
Usher 1996: 11). Epistemologisesti tutkimukseni on kaksijakoinen. Ammatillisten
koulutusjärjestelmien kartoituksen osuudelta (ks. Luku 5) tutkimukseni edustaa lähinnä konstruktivistista tiedonmuodosta, koska olen koonnut osuuden suurimmaksi
osaksi alan kirjallisuudesta sekä kokeiluhankkeista kerätyistä dokumenteista.
Pääasiassa tutkimukseni edustaa epistemologisesti kuitenkin narratiivista tiedon muodostumista, sillä se kohdistuu ihmisiin ja tutkimusaineiston eli tiedon muodostavat haastatteluaineistot, haastateltavien kerronnalliset vastaukset ja niiden sisältämät ilmaukset. Olen kiinnostunut oppisopimuskoulutuksen vammaisista opiskelijoista Suomessa ja Saksassa, heidän arjen kokemuksistaan ennen koulutusta,
sen aikana ja jälkeen. ”Tieto syntyy tuossa dialogissa”, jossa dialogissa ”tavoitellaan avointa asennetta tutkittavaa kohtaan” (Laine 2001: 34). (Ks. myös Eskola &
Suoranta 2014: 16–17, Miettinen 2008: 22.) Haastattelujen yhteydessä olen tehnyt
myös havaintoja (observations) tilanteista ja tunnelmista sekä vieraillut joidenkin
haastateltavien työpisteissä. Kokosin tekemäni havainnot erillisiksi taulukoiksi aineiston analyysivaiheessa käytettäviksi. Vaikka tutkimuskohteenani ei ole pelkkä
kieli, se voidaan liittää sosiaalisen konstruktionismin (social constructionism) otsikon alle. Vivienn Burrin (2003: 2–5) mukaan sitä yhdistävät perusoletukset ovat,
että todellisuus rakentuu sosiaalisessa, kielellisessä vuorovaikutuksessa. Siinä suhtautuminen itsestäänselvänä pidettyyn tietoon on kriittistä. David Bloorin (1991: 5)
mukaan sosiologia käsittelee tietoa luonnollisena ilmiönä (natural phenomen). Sen
103

sijaan että se käsittelisi tietoa totuutena tai todistettuna totuutena, tieto on sosiologialle sitä, mitä ihminen, tai joukko ihmisiä, pitää tietona (Crotty 1998: 3, 8–9,
Scott & Usher 2011: 11–12). Luen tutkimukseni myös vammaissosiologian (Soziologie der Behinderung) tutkimusalaan kuuluvaksi, jossa vammaisuus ilmenee
kulloisessakin sosiokulttuurisessa ympäristössä ja on ymmärrettävä siinä sosiaalisena konstruktiona (Waldschmidt & Schneider 2002: 2). Esimerkiksi se, miten ”poikkeavuuteen" suhtaudutaan, riippuu siitä, miten se ymmärretään ja määritellään. (Ks. myös Burr 2003: 46–52, Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b,
Tynjälä 2002: 26.)
Ihmistieteellisessä tutkimuksessa, kuten kasvatustieteessä ja sosiologiassa,
epistemologian lisäksi tutkijan on määritettävä, miltä ontologiselta pohjalta hän
lähtee tutkimustaan tekemään eli mikä on hänen ihmiskäsityksensä. Miten siis ymmärrän tutkimukseni kohteen eli tässä tapauksessa ihmisen ja erityisesti vammaisen
ihmisen? Lähtökohtanani on, jo oman perhetaustani ja työurani perusteella, humanistinen ihmiskäsitys, jonka mukaan jokainen ihminen on itsessään arvokas, ainutlaatuinen yksilö. Vammaista ja hänen oikeuksiaan on kunnioitettava ja häntä puolustettava kaikilta osin yhdenvertaisena yksilönä yhteiskunnassa. Hän oppii ja kehittyy. Hänellä on oikeus kykyjensä ja mielenkiintonsa mukaiseen koulutukseen,
työelämään, sosiaalisiin suhteisiin ja kaiken kaikkiaan hyvään elämään. Mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen ja tässä tapauksessa oppisopimuskoulutukseen on,
yhdenvertaisuuden näkökulmasta, edellä mainituilla perusteilla tarjottava täysin oikeuksin myös vammaisille nuorille ja työikäisille henkilöille.
4.2

Tiedon hankinnan lähtökohdat

Suomen ja Saksan erityisopiskelijoiden ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoja (ks.
Luku 5) olen kartoittanut lähinnä alan kirjallisuuden sekä molempien maiden kehittämis- ja kokeiluhankkeista julkaistujen dokumenttien sekä suorittamieni asiantuntijahaastatteluiden perusteella. Olin koonnut aineistoa molemmista maista ja perehtynyt järjestelmiin jo aiempien opintojeni aikana sekä perehtynyt aihealueeseeni
työurani aikana. Muilta osin tiedon hankinta perustuu haastatteluaineistoihin. Esitän seuraavassa laadullisen tutkimuksen kokemuksen ja vertailevaan tutkimukseen
sekä narratiiviseen lähestymistapaan liittyviä perusteita, joihin pohjaan tämän tutkimukseni.
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4.2.1 Laadullinen kokemuksen tutkimus
Laadulliselle tutkimukselle on ominaista ”ilmaisullinen rikkaus, monitasoisuus ja
kompleksisuus” (Alasuutari 2011: 83–84) eli tähänkin tutkimukseen liittyvä narratiivisuus. Siinä ”koetut tutkimustilanteet ovat aina subjektiivisesti rakentuneita”
(Räsänen 2005: 87) ja ”tutkimukseen osallistuvat edustavat lähinnä itseään” eivätkä niinkään tiettyä ihmisryhmää (Hirsjärvi ym. 2006: 125). Tavoitteenani on
osallistujien, tutkittavien arjen kokemusten ja ominaispiirteiden systemaattinen ja
mahdollisimman totuudenmukainen kuvaaminen sekä ymmärtäminen huomioiden
myös ilmiön taustatekijät. (Ks. myös Miles & Huberman 1994: 6–7, 10, Miles ym.
2014: 9.)
Plattin (1992: 17–48) mukaan sosiologisessa tutkimuksessa miltei mikä tahansa tutkimus voidaan nähdä myös tapaustutkimuksena. ”Tapaustutkimus voidaan
ymmärtää keskeiseksi kvalitatiivisen metodologian tiedonhankinnan strategiaksi,
sillä lähes kaikki strategiat käyttävät sitä lähestymistapanaan” (Metsämuuronen
2006: 92).Tutkimus on tässä tapauksessa sosiaalisen ilmiön, oppisopimuskoulutuksen erityisopiskelijoiden, useiden ominaisuuksien tarkastelua pienessä, 30 hengen,
tapausjoukossa. Tapaustutkimuksen tyypillisiä tehtäviä ovat ilmiön yksityiskohtainen kuvaaminen ja toiminnan tarkastelu konkreettisessa kontekstissa (Perttula 1996:
89, 99, Peuhkuri 2005: 292–293, Räsänen 2005: 88).
Suurin osa laadullisesta tutkimuksesta on toteutettu empiristisin tavoin, toteaa
Michal Crotty (1998: 15). Tällöin havaintoaineistoa tarkastellaan ja argumentoidaan empiirisesti. ”Empiirisessä analyysissa korostuvat aineiston keräämis- ja analyysimetodit” (Tuomi & Sarajärvi 2009: 20–21). Tutkimusaineiston aineistonkeruu- ja analyysimetodit ovat tutkimustulosten perustelua ja oikeutusta eli selitystä
sille, miksi kyseisiä tietoja on saatu. Havainnot voidaan keskittää joihinkin seikkoihin tai olosuhteisiin. Tällöin päättely on abduktiivista eli uusia näkemyksiä ja
uutta teoriaa ilmiöstä tuottavaa. (Lazar 1998: 9, Niskanen 1995: 265, Tuomi & Sarajärvi, 2009: 13.)
4.2.2 Kokemuksen tutkimus sekä sen narratiiviset ja vertailevat
lähestymistavat
”Kokemus on välitön osa ihmisen arkielämää ja sen käytänteitä”. … Vaikka sen
tutkimus ”ei vielä ole tieteen valtavirrassa, se voi hyvin ja vahvasti”, toteavat Koivisto, Kukkola, Latomaa ja Sandelin (2014: 7). Kokemusta tutkitaan teoreettisena
tutkimuksena sekä käytännön ja asiakaskokemustutkimuksena, niin filosofisessa,
105

kasvatustieteellisessä kuin sosiologisessakin tutkimuksessa (Koivisto ym. 2014: 8).
Hyvärinen (2007: 137) toteaa, että ”kertomus on tapa raportoida, ymmärtää ja jäsentää elettyä kokemusta. Kertomus on siksi osana mukana tärkeissä identiteetin ja
ajallisuuden ongelmissa”. Tutkimuksessani on keskeistä ymmärtää haastattelemieni yksilöiden kokemuksia maailmasta ja suhdettaan siihen. Tällöin yleisimmin
käytetyt metodit ovat narratiiviset, kerronnalliset menetelmät ja laadulliset haastattelut. (Ks. myös Eskola & Suoranta 2014: 22–24, Wilson 2002: 6.)
Ihmisten identiteetti rakentuu pitkälti kertomuksina, ja kertomukset jäsentävät
paikkaamme maailmassa ja ovat tärkeä vuorovaikutuksen väline. Kertomus (narrative) on keskeinen ajattelun ja elämän jäsentämisen muoto (Hänninen 1999: 15–
18). Tutkimusaineistonani ovat haastateltavien suullisesti tuottamat useasta jaksosta koostuvat vastaukset kysymyksiin. Haastateltavat kertovat erilaisia ”tarinoita”
eri konteksteissa, ja heillä on eri tavoin toimijuutta ja vapautta konstruoida kertomaansa tarinaa (Hyvärinen 2010: 90). (Ks. myös Liimakka 2011.) Tärkeää oli, että
todella kuuntelin tai, viittomakielen ollessa kyseessä, katsoin mahdollisimman tarkoin, mitä haastateltava puhui tai viittoi (Mason 1996: 46). Narratiivisessa lähestymistavassani olen kiinnostunut haastateltavien kerronnasta koskien puheena olevaa
ilmiötä eli oppisopimuskoulutusta ja osallistujan kokemusta sen merkityksistä elämäänsä. Kertomukseen sisältyy aina sekä tapahtumien ajallista että toisaalta kertovan tekstin etenemistä, jolloin kertomus ja tapahtumat etenevät harvoin samaa tahtia eivätkä samalla nopeudella. Kertoja käyttää ennakointia eli viittaa tuleviin tapahtumiin sekä takaumia viitaten aiemmin tapahtuneisiin. (Heikkinen ym. 2007,
Hirsjärvi ym. 2006: 197, Hyvärinen 2010: 93, Hyvärinen & Löyttyniemi 2005: 189,
Lehtomaa 2006: 170, Pratt & Woods 2006b, Saaranen-Kauppinen & Puusniekka
2006a, Tuomi & Sarajärvi 2009: 75–77.)
Narratiivin perusvaatimuksena on, että kyse on jostakin tilanteesta (situation)
tai tilasta, siinä tapahtuvista muutoksista ja siirtymisestä muutosten jälkeiseen ”uuteen tilaan”. Narratiivissa tapahtumasarja järjestyy kokonaisuudeksi niin, että yksittäinen tapahtuma saa merkityksensä suhteessa kokonaisuuteen. Olennaiset osiot
haastateltavien tarinoissa ovat tällöin ne, mitä tapahtui ja miksi. (Elliott 2005: 3,
Herman 2009: 189, Liimakka 2011, Prince 1973, Sintonen 1999: 154.) Kertomisen
perustana ovat kieli ja kielenkäyttö ensisijaisina merkityksinä kertomuksen tuottamisessa. Kuitenkaan ei haastateltavan kertomusta eikä sen tulkintaa voida suoraan
tulkita kokemukseksi. Kertomus on esittämistä, ilmaisemista, kommunikointia ja
samanaikaisesti myös kokemista. (Aaltonen & Leimumäki 2010: 147, Miles ym.
2014: 9.) Kerronnallisessa haastattelussa haastateltava antaa menneille tapahtu106

mille merkityksiä nykyhetkessä, joten kerrotut kokemukset ovat ”suodattunutta todellisuutta” (Komonen 2001: 79). (Ks. myös Polkinghore 1988: 21.) Tutkimukseni
haastatteluaineisto perustuu yhteen tapaamiseen haastateltavien kanssa. Tällöin ”kokemus on ... hetkessä elävä prosessi, joka punoutuu kertomukseen kerrontahetkellä” (Aaltonen & Leimumäki 2010: 124).
Aaltonen ja Leimumäki (2010) erottavat kertomuksen ja kerronnallisuuden toisistaan. Kerronnallisuus on kertomuksen tai tekstin suhteellinen ominaisuus, joka
vaihtelee heikosta vahvaan. Heikosti kerronnallinen vaatii tutkijalta enemmän tulkintaa ja tarkkuutta, mikä ”mahdollistaa heikkojen tai outojen tarinallisten rakenteiden ... sisällyttämisen kerronnallisen tutkimuksen piiriin”. Tässä yhteydessä kirjoittajat viittaavat muun muassa afaattisen haastateltavan tuottamaan ”kertomukseen”. (Aaltonen & Leimumäki 2010: 125.) Näkökulma oli minun tutkijana otettava huomioon haastattelutilanteissa ja nauhoituksia katsoessani (viittomakieliset)
myös eri tavoin vammaisia haastatellessani, koska esimerkiksi viittomakieleen sisältyy useita puhekielestä poikkeavia ilmaisuja, mimiikkaa ja pantomiimia sekä
yleisesti ilmeiden tuottamia merkityksiä, jotka ovat tulosten analysoinnin näkökulmasta merkityksellisiä.
”Vertaileva tutkimus on olennainen osa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. ... Se
on ainut tapa, jolla voimme saada tietoa yhteiskuntien rakenteellisista samankaltaisuuksista, emmekä vain eroista” (Melin 2005: 64). Tämä tutkimus voidaan luokitella myös vertailevaa lähestymistapaa toteuttavaksi sosiologiseksi tutkimukseksi,
jossa aineisto tuotetaan kahdesta eri yhteiskunnasta. Vertailevan tutkimuksen päämääränä on yleisesti selittää ja tulkita ilmiöiden vaihtelua yhteiskunnallisella tasolla mutta, niin kuin Melin toteaa, toisaalta tutkijan kiinnostus tulisi suunnata ”yksittäisten maiden kannalta tärkeiden kokemusten tulkintaan” (Melin 2005: 54). Tavoitteenani on tulkita oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden suomalaisten ja saksalaisten vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden kokemusten eroja ja yhdenmukaisuuksia. (Ks. myös Alestalo 1994: 13, Anttonen 2000: 268, Lane 1989: 13,
Ragin 1987: 1, 3–6.)
Laadullisessa vertailevassa tutkimuksessa vertailukohteina voi olla vain kaksi
tapausta tai muutamia vertailtavia tapauksia. Miten siis tutkija, esimerkiksi tässä
tutkimuksessa, tulkitsee kahden maan ja kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä vertailevassa tutkimuksessa? Tutkijan tulee Melinin (2005: 53–64) mukaan ennen kaikkea
varmistua siitä, että tutkii samaa ilmiötä erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa niin, että havainnot ja johtopäätökset eivät viittaa eri ilmiöön. (Ks. myös Mason 1996: 137.)
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4.3

Dokumentit ja haastattelut aineiston hankintametodina,
tutkimukseen osallistujat sekä toteuttaminen

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tehtävänä on löytää aineistosta jotakin uutta,
ennen havaitsematonta ja uusia merkityksiä, joilla hän kuvaa ja tuo lisää ymmärrystä ilmiöstä ja sitä ympäröivästä maailmasta (Ruusuvuori ym. 2010: 16). Epistemologisesta näkökulmasta haastatteluaineistoon perustuvan tutkimuksen tekijä on
vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, keskustelee heidän kanssaan ja pääsee jakamaan heidän kertomuksiaan ja puhettaan. Haastatteluaineisto on kyseisessä vuorovaikutuksessa tuotettua sanallista materiaalia. (Mason 1996: 39–40, Miles ym.
2014: 11, Ruusuvuori & Tiittula 2005: 29.)
4.3.1 Dokumentit ja haastattelut aineiston hankintametodina
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni (A) olen koonnut tiedot sekä suomalaisista
että saksalaisista dokumenteista sekä suorittamistani asiantuntijahaastatteluista.
Vierailin joulukuussa 2014 Bremenin yliopistossa työskentelevän ammattikasvatuksen tutkija Pekka Kämäräisen luona, jolta sain lisätietoa saksalaisesta oppisopimuskoulutusjärjestelmästä. Lisäksi olin tavannut Tampereen yliopistossa vierailulla olleen Duisburg Essenin yliopiston ammattikasvatuksen professori Manfred
Wahlen (2014), joka neuvoi minua löytämään ajankohtaista lähdemateriaalia. Suomessa olin työurani aikana ollut välillisesti mukana ensimmäisissä tuetun oppisopimuskoulutuksen ja muissa vammaisten työllistymistä edistävissä kokeiluissa valtakunnallisestikin. Varsinaisten haastattelujen lisäksi sain tutkimukseni tueksi lisätietoa kahdelta saksalaiselta vammaisten työntekijöiden luottamusmieheltä, joista
toisen haastattelun olen referoinut liitteessä 2b.
Paul ten Have (2004: 8) näkee haastattelun tutkimustiedon tuottamisen resurssina (resource) tai tutkimuksen aiheena (topic). Tässä tutkimuksessani luokittelen
haastattelut tiedon tuottamisen resursseiksi, jossa haastattelutilanteet ovat osa sitä
todellisuutta eli oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden vammaisten ja muiden erityisopiskelijoiden arkea, josta olen kiinnostunut (Seale 1998: 215, Tiittula & Ruusuvuori 2005: 10). Tutkimushaastatteluun osallistujilla on erityiset roolinsa. Haastattelija kysyy ”tietämättömänä” asioista, joista haastateltavalla on tieto eli ”keskustelua” leimaavat tietty institutionaalisuus – nauhoitus ja muistiinpanojen tekeminen – sekä päämäärä. (Mason 1996: 53.) Haastattelijalla on ennalta määritelty
tiedon intressi, hän kysyy ja on aloitteellinen sekä ohjaa ja fokusoi keskustelua
(Ruusuvuori & Tiittula 2005: 22–23).
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Schostak (2006: 17) kuvaa haastattelutilannetta haastateltavan ja haastattelijan
satunnaiseksi kohtaamiseksi (encounter), jossa he ovat vastakkain mutta periaatteessa ”yhteenkuromattoman välimatkan” päässä toisistaan. He kokevat toisensa ”toisina”, jolloin molemminpuolisuuden puute saattaa tuottaa toisen kontrollointia tai manipulointia. Mason (1996: 46) korostaa huolellista paneutumista haastattelutilanteeseen muistuttamalla muun muassa todellisesta kuuntelemisesta
(really listening), hyvän tasapainon luomisesta puhumisen ja kuuntelemisen välille
sekä samanaikaista sanallisten ja ei-sanallisten ”viestien” (cues) havainnoimista
(observing). Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010) toteavat, että tutkijalle
haastattelut ovat uusien kysymysten lähde. Haastattelu- ja tutkimuskysymysten lisäksi hän tarvitsee kootulle aineistolle esitettävät analyyttiset kysymykset, jotta tutkimus tuottaisi haluttuja vastauksia. (Ruusuvuori ym. 2010: 9–10.) Haastattelutilanteessa ”normaalit fyysiset, sosiaaliset ja kommunikaatioon liittyvät seikat vaikuttavat haastattelutilanteeseen” (Eskola & Suoranta 2014: 86). ”Ihminen sekä kertoo elämästään että elää elämäänsä tarinoiden kautta” (Valkonen 2002: 11). (Ks.
myös Metsämuuronen 2006: 113.)
4.3.2 Tutkimuksen osallistujat
Opiskelun päättyminen johtaa väistämättä yksilön arjen uudenlaiseen jäsentymiseen sekä uusiin sosiaalisiin suhteisiin. Erityisesti työelämän ulkopuoliseksi joutuminen opiskelun jälkeen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti henkilön arjen kokemuksiin
ja tunteisiin. Haastateltavillani oli omakohtaisia kokemuksia minua kiinnostavasta
ilmiöstä (Lehtomaa 2006: 167). Haastateltavani sekä Suomessa että Saksassa kuuluvat erityistä tukea saaneisiin oppisopimuskoulutuksen ”erityisopiskelijoihin”
(Vocational Education and Learning VET-Learners with Special Needs; Berufsausbildung für Studenten und Studentinnen mit besonderem Förderbedarf). Suomen
lainsäädännössä heidät määritellään ”opiskelijoihin, jotka tarvitsevat opinnoissaan
ja työllistymisessään vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunneelämän häiriön tai muun syyn takia erityistä tukea” (Ammatillinen erityisopetus
2013).
Suomessa haastateltavinani oli 15 työikäistä, eri tavoin erityisopiskelijoihin
kuulunutta tai kuuluvaa vammaista tai pitkäaikaissairasta tuettujen oppisopimuskoulutusjärjestelmien kokeilu- ja kehittämishankkeista eri paikkakunnilta eri puolilta maatamme. Kyseisistä henkilöistä osa on tuetun oppisopimuskoulutuksen jälkeen työllistynyt avoimille työmarkkinoille eri aloille ja ammatteihin koulutuksen
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jälkeen ja osa normaaliin palkkatyöhön. Kolmella haastatelluista oli oppisopimuskoulutus meneillään. Yksi heistä oli valmistumassa muutaman viikon kuluessa.
Osa koulutuksen suorittaneista on jäänyt työelämän ulkopuolelle, esimerkiksi avotyöhön. Yksi haastateltava oli omasta tahdostaan siirtynyt kokonaan koulutuksen
jälkeen takaisin työkyvyttömyyseläkkeelle ja yksi oli parhaillaan työttömänä työnhakijana.
Vertailuryhmänä oli vastaava joukko työikäisiä saksalaisia vammaisia tai muita
erityisopiskelijoina oppisopimuskoulutuksen suorittaneita tai suorittavia. Haastattelin Pohjois-Saksassa kolmessa kaupungissa ja yhdessä maaseutupitäjässä 12:ta
entistä erityisopiskelijaa, jotka olivat työllistyneet avoimille työmarkkinoille sikäläisen ammatillisen koulutuksen eli eri tavoin suoritetun oppisopimuskoulutuksen
avulla. Kaksi (2) heistä oli avoimien työmarkkinoiden ulkopuolella eli työskenteli
avotyössä paikallisessa työkeskuksessa teollisuuden alihankintatyössä. Kolmella (3)
Saksassa haastatelluista oli oppisopimuskoulutus vielä kesken. Yksi (1) heistä oli
valmistumassa parin kuukauden kuluessa ja juuri saanut tiedon vakituisesta työpaikastaan oppisopimuskoulutusyrityksessään.
Sain yhteyden haastateltaviin eri oppilaitosten, viranomaisten sekä alan järjestöjen avulla ja muutamien kontaktihenkilöiden kautta sekä Suomesta että Saksasta.
Haastateltavat olivat omasta näkökulmastani sattumanvaraisesti valittuja lukuun
ottamatta sitä, että asetin kriteereiksi haastateltaville: nuori tai nuori aikuinen, vammaisuus ja oppisopimuskoulutus. Näin ollen muun muassa joukosta muodostui
miesvaltainen eli tavoitin yhteensä 21 mies- ja yhdeksän (9) naispuolista haastateltavaa. Mitä oli siis tavata ihminen ensimmäisen kerran, kysyä hänen elämästään ja
kokemuksiaan? Niin kuin Schostak (2006: 49) toteaa, jokainen haastattelutilanne
oli ainutkertainen, erilainen ja todella mielenkiintoinen.
Melin muistuttaa siitä, että samanlaisuus ja erilaisuus ovat aina suhteellisia käsitteitä. ”Kaksi tapausta voi aivan hyvin olla jonkin piirteen suhteen samanlaisia ja
jonkin toisen suhteen hyvinkin erilaisia” (Melin 2005: 59). Tässä tutkimusjoukossa
on jo lähtökohtaisesti haastateltavien kesken sekä samanlaisuutta mutta paljonkin
erilaisuutta kulttuurin, kielen, iän ja vammaisuuden suhteen. Alla olevassa yhteenvedossa (ks. Taulukko 3) Suomessa ja Saksassa aikavälillä lokakuu 2015 ja toukokuu 2016 haastattelemieni henkilöiden vammaisuuden määrittelyt perustuvat heidän omaan ilmoitukseensa.

110

Taulukko 3. Yhteenveto haastateltujen perustiedoista. Erityisopiskelijoina oppisopimuskoulutuksen suorittaneet työelämässä tai sitä suorittamassa olevat Suomessa ja
Saksassa.
Haastatellut ajalla lokakuu 2015–toukokuu 2016

Suomi

Saksa

n = 15

n = 15

n

miehet

10

11

21

naiset

5

4

9

21–25 v

4

4

8

26–35 v

7

8

15

35 <

4

3

7

9

2

11

Aistivamma (vaikea kuulovamma, kuurous

4

5

9

Monivammaisuus (synnynnäinen vamma tai sairaus, cp-

2

6

8

Mielenterveydellinen pitkäaikaissairaus tai -häiriö

0

1

1

Neurologinen vamma tai sairaus

0

1

1

Sukupuoli
30

Ikä

30

Vammaisuus, pitkäaikaissairaus tms.
Lievä tai keskivaikea kehitysvamma, muu kehityksen
viivästymä, luki-häiriö, autismi

vamma tms.)
30

Ammattiala, jolla työskentelee tai johon vielä
oppisopimuskoulutuksessa
Siivous- ja puhdistusala, toimitilahuoltajat

3

0

3

Suurteollisuus, metalliteollisuus (auto- ja lentokoneteollisuus)

0

7

7

Toimisto- ja virastotyöt (rahoitusala, tutk.laitokset yms.)
Maatalous- ja puutarha-alat (ks. Avotyö 3 henk.)

0

4

4

(2)

(1)

0

Keittiö- ja catering-alat

2

0

2

Järjestöt (sosiaali- ja terveysalat)

2

1

3

Käsityöammatit, pienteollisuus, alihankintatyöt teollisuudelle

2

1 (+1)

3

Avotyössä (ei-työsuhteessa, ahkeruus- tai toimintaraha)

4

2

6

Työttömänä työnhakijana

1

0

1

Työkyvyttömyyseläkkeellä, ei-työnhakijana

1

0

1

(puu- ja verhoilualat) (ks. Avotyö 1 henk.)

30

4.3.3 Haastattelujen toteuttaminen
Tavoitteenani on ymmärtää kokemuksellista ilmiötä sellaisena kuin se on ja kuvata
sitä niin, että sen oma merkitysyhteys ei ole minun, tutkijan, merkitysyhteyttä vaan
tutkittavan itsensä. Haastattelija pitää keskustelun aiheessa, mutta haastateltavat
puhuvat suhteellisen vapaasti. Kyse on vuorovaikutustilanteesta, jossa haastateltava ja haastattelija toimivat suhteessa toisiinsa ja tuotettu aineisto on kyseisessä
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vuorovaikutuksessa saatua materiaalia. (Aaltonen & Leimumäki 2010: 124, Eskola
& Suoranta 2014: 86, Eskola & Vastamäki 2015: 29, Jones 1985: 48–49, Laine
2001: 35–36, Lehtomaa 2006: 163, Ruusuvuori & Tiittula, 2005: 29, Scott & Usher
2011: 116.)
Haastattelutapa soveltuu monille vammaisille ja muille erityisryhmille, joilla
on vaikeuksia tuottaa sujuvaa, loogista suullista kertomusta tai kirjallista aineistoa.
Tutkija joutuu tekemään tavallista enemmän ”välikysymyksiä” ja siten ”edistämään” tutkittavan kertomista. Keskustelun sujuminen edellyttää keskinäistä luottamusta. Luottamus edellyttää muun muassa, että haastateltava tietää haastattelun tarkoituksen ja antamiensa tietojen käsittelyn luottamuksellisina. Toisaalta haastattelijalta edellytetään luottamuksen synnyttämisen ohella myös empatian osoittamista
ja yhteisyyden rakentamista. (Eskola & Vastamäki 2015: 27–28.) Empatiaa edellyttävät erityisesti haastattelut, joissa haastateltava kertoo vaikeuksistaan tai ongelmallisista kokemuksistaan (Ruusuvuori & Tiittula 2005: 41–42). Metsämuuronen
(2006: 132) korostaa muun muassa sitä, että tutkija ”ei ole pakottanut” tutkittavien
antamaa tietoa mihinkään ennalta ajattelemaansa liian ohjaavilla haastattelukysymyksillä.
Pidin tärkeänä, että tein tutkimusta tutkittaviin nähden ulkopuolisena eli että
en tuntenut heitä henkilökohtaisesti. Tutkittavat osallistuivat haastatteluihin vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuutta korostin jokaisen haastattelun alkaessa. Haastattelun
alussa kerroin myös, miksi teen kyseistä tutkimusta ja mitä hyötyä siitä mahdollisesti on jatkossa. (Ks. Liite 4a ja 4b.) Jokaisen haastattelun alussa pyrin saamaan
ilmapiirin mahdollisimman vapaaksi, mitä muun muassa Schostak korostaa (2006:
49). Tilanne oli osallistujalle uusi, monille heistä outo ja ainutkertainen. Yleisesti
haastattelun nauhoittaminen tai videointi aiheuttaa lisää jännitystä ja on epämiellyttävääkin (Schostak 2006: 51). Yksi saksalainen haastateltava sairastui eikä päässyt sovittuun tapaamiseen. Hän halusi kuitenkin vastata kirjallisesti, koska piti tutkimukseni teemaa erittäin tärkeänä. Hän vastasikin kysymysrunkoni (ks. Liite 5b)
mukaisiin teemoihin sähköpostilla sekä myöhemmin lähettämiini lisäkysymyksiin.
Tulkitsen haastattelumetodini teema- ja avoimen haastattelun yhdistelmäksi,
jossa minun oli otettava huomioon osallistujan vammaisuuteen tai pitkäaikaissairauteen liittyneet seikat sekä mahdollisimman paljon myös kulttuuriset, kansalliseen identiteettiin ja neljään kieleen liittyvät erot. Näitä näkökulmia tarkastelen
seuraavien otsikoiden alla.
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Teema- ja avoimen haastattelun yhdistelmä
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston keruumenetelmänä käytetään yleisesti
teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua (semi-structured interview, focused interview). Haastattelussa käydään läpi tutkijan ennakkoon muotoilemat teemat ja kysymykset, mutta kysymysten muotoilu ja järjestys vaihtelevat haastattelusta toiseen. Kokemuksen tutkija ei pyri etukäteen tarkasti tietämään, minkälaisia
asioita haastateltavat tuovat esille. Sen vuoksi haastattelun teemoja ei ole syytä tarkasti rajata. Näin ollen haastattelumetodiani nimittäisin myös ”avoimeksi teemahaastatteluksi”, jossa ohjasin haastateltavia tutkimukseni kannalta kiinnostaville
teema-alueille. Menetelmää käytetään usein silloin, kun kyseessä on uuteen asiaan
tai teemaan liittyvistä kysymyksistä ja silloin kun haastateltavan vastaukset halutaan sijoittaa laajempaan yhteyteen eli haastateltava voi kertoa kuhunkin kysymykseen liittyen laajemmin asiasta. (Ks. Eskola & Suoranta 2014: 87, Eskola & Vastamäki 2015: 29, Laine 2001: 25, Mason 1996: 46, Metsämuuronen 2006: 115.)
Haastatteluissa, joihin laadin ennakkoon teemat erittelyineen, esitin ne kaikille
suunnilleen samanlaisina mutta niin, että haastateltavat voivat vastata niihin yksilöllisesti ja laajemmin. Haastattelut toteutin itse sekä Suomessa että Saksassa.
Haastatteluissa käytetty kieli Suomessa oli haastateltavien ja oma äidinkieleni ja
Saksassa haastateltavien äidinkieli, jota itse koin hallitsevani riittävästi. Neljän (4)
saksalaisen videoiduissa haastatteluissa käytettiin suomalaista (minä) ja saksalaista
viittomakieltä (haastateltavat), jotka tulkitsi minulle kolmessa (3) tapauksessa Saksassa asuva suomalainen kuuro suomalaiselle viittomakielelle (toinen äidinkieleni)
ja yhdessä (1) tapauksessa saksalainen kuuleva viittomakielen tulkki saksan kielelle. Tällöin jouduin käyttämään kaksinkertaista tulkkausta. Tulkkina oli kuuleva
saksalainen, joka tulkkasi puheenvuorot puhekielelle mutta oli itse niin vaikeasti
puhevammainen, että minun oli mahdotonta saada siitä selvää. Näin ollen paikalla
ollut suomalainen kuuleva, viittomakielen taitoinen avustajani toimi edelleentulkkina ja litteroi kyseisen haastattelun. Jouduinkin tutkimusprosessin aikana pohtimaan, millä tavoin edellä mainituilla kielillä (suomi, saksa, saksalainen viittomakieli ja suomalainen viittomakieli) ja haastateltavien edustamalla kulttuurilla on
merkitystä tulkintoihini ja tuottamiini tutkimustuloksiin. (Vrt. Kanto 2016, Pietilä
2010: 411–412.)
Lähestyin teemoja kiinnostuksen kohteinani haastateltavien arjen rutiinit ja
niissä tapahtuneet muutokset, ympäristö erityisesti osallisuuden näkökulmasta, sosiaaliset suhteet sekä mahdolliset erityiset kokemukset. Näkökulmani oli myös kronologinen eli pyrin kysymään merkityksellisistä muutoksista lähtien lapsuus- ja
113

nuoruusajoista edeten nykyhetkeen ja tulevaisuuden näkymiin haastateltavan kannalta. Koin erityisen tärkeäksi ”lisämetodiksi” havainnoinnin (observations), jossa
tutkija sinänsä ei ole toiminnalliseen tilanteeseen osallisena vaan havainnoi sanallisia ja ei-sanallisia ”viestejä” osallistujan kerronnasta (Mason 1996: 46, 60).
Haastattelupaikan valinnassa pyrin noudattamaan haastateltavien toivomuksia.
Useat haastattelut suoritettiin työpaikalla erillisessä neuvotteluhuoneessa tai vastaavassa, muutamat lounaspaikassa tai kahvilassa mahdollisimman rauhallisessa
ympäristössä, muutamat haastateltaville tutun järjestön tiloissa ja yksi omassa kodissani. Tein haastattelujen kuluessa muistiinpanoja koskien ympäristöä ja vuorovaikutusta sekä muista tilanteeseen liittyvistä seikoista, mikä syvensi itse haastattelussa saatua aineistoa. (Vrt. Huttunen 2010: 39–44, Metsämuuronen 2006: 94–
95.) Hyvärinen (2010: 91) kuvaa tätä tutkijan suorittaman kerronnan tilanteen, hetken ja vuorovaikutuksen analysoinniksi. (Ks. myös Miles & Huberman 1994: 8,
Scott & Usher 2011: 106–107.) Havainnointi on olennainen osa viittomakielistä
henkilöä haastateltaessa ja yleensäkin viittomakielessä. Viittomakieleen kuuluvat
nimenomaan ilmeet ja muu ”kehonkieli”.
Kerronnallinen haastattelumenetelmäni kuuluu Kohler Riessmanin (2002:
697–698) hahmottelemaan kertomusten perusmalliin, jossa haastateltava lyhyillä,
suullisilla kertomuksellisilla vastauksilla kuvaa tiettyä tapahtumaa tai kokemustaan
vastaten yleensä näin yhteen kysymykseen kerrallaan. Olin koonnut tutkimuksen
teemojen sisällöt elämänkulun ja -siirtymien näkökulmista kokonaisuuksiksi, jotka
koskevat siirtymistä opiskelusta työelämän osalliseksi tai siitä osattomaksi jäämiseen, koettua muutoksen kokemusta ja merkityksellisyyttä henkilöiden arjessa koetun onnellisuuden/elämänlaadun-osallisuuden-syrjäytymisen-marginalisoitumisen,
niiden eri osa-alueiden ja rutiinien näkökulmasta. Tiivistetyt teemat haastatteluille
olivat:
–
–
–
–
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Teema I: Yleiset taustatekijät (demografia/lapsuus, perhe, peruskoulu/oppisopimuskoulutus, taloudelliset kysymykset).
Teema II: Toiminnot ja kyvyt, itsemäärämisoikeus, mahdollisuudet ja vapaudet, ystävät, harrastukset ja muu yhteisöt.
Teema III: Elämänkulku ja sen muutokset (yhteiskunnallinen asema, merkittävien kokemusten historia elämänkulussa, omat valinnat, muiden valinnat).
Teema IV: Arjen ja rutiinien muutokset (arjen jäsennys, koettu elämänlaatu/elämänhallinta arjessa, terveys), toiveet ja unelmat, motiivit, esteet.

Teemoille laadin erillisen tarkennetun työlistan (ks. Liite 5a ja 5b) niistä osallistujien kokemuksista, joista halusin erityisesti tietää. Lähetin työlistan yhteyshenkilöiden välittäminä noin kaksi viikkoa ennen tapaamista kaikille tutkimukseen osallistuneille, jotta heillä oli riittävästi aikaa perehtyä teemoihin. Pyrin ohjaamaan
haastattelua niin, että haastateltava kertoi mahdollisimman vapaasti. Lisäksi annoin
heille mahdollisuuden lopuksi tai haastattelun kuluessa kertoa jostakin tai joistakin
muista osallistujalle tärkeistä teemoista, jotka liittyivät tavalla tai toisella edellä
mainittuihin aihealueisiin.
Vammaisten henkilöiden haastatteleminen
Yksilö rakentaa käsitystään yhteiskunnasta ja maailmasta sen kielen avulla, jota
puhuu ja jolla ajattelee (Arola 2015: 42, Borgström 2004: 36). Miten siis haastatella
ihmistä, jonka kyky tuottaa itse puhetta ja mahdollisesti myös ymmärtää toisen puhetta on mahdollisesti vaurioitunut tai puutteellista, kysyy Tarja Aaltonen (2005:
163) artikkelissaan Haastattelun rajoilla. Minulle kysymys on tuttu: olen viittomakielisten vanhempieni tyttärenä kaksikielinen ja toiminut muun muassa useiden
vuosien ajan sivutoimisena viittomakielen tulkkina, myös vieraista kielistä suomen
ja viittomakielelle. Aaltosen (2005) mukaan kaiken inhimillisen toiminnan perustana on intersubjektiivisuus eli yksilöiden kyky ymmärtää ja jakaa kokemusten sisältöä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa. (Ks. myös Tieteen termipankki 2015.) Nimenomaan intersubjektiivisuus mahdollistaa haastattelun myös
näissä oloissa (Aaltonen 2005: 163).
Ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa keskeisintä ovat tietosuojakysymykset
sekä tutkittavan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, mitkä seikat on tässä tutkimuksessa erityisesti otettava huomioon. Itsemääräämisoikeudella
tarkoitetaan tutkimuksen yhteydessä erityisesti tutkimukseen osallistumisen ehdotonta vapaaehtoisuutta. Samoin tutkittavan tulee tietää, mitä tutkitaan ja miksi.
(Kelly 1998: 118–119, Tieteen eettinen neuvottelukunta 2012, Vehmas 2015: 96.)
Vammaisten haastattelussa korostuvat tutkimuksen eettiset haasteet, tutkijan vastuu,
haastateltavien kaikinpuolinen kunnioittaminen, kuten Somerkivikin toteaa väitöskirjatutkimuksessaan. Haastatteluissa pyrin noudattamaan oikeudenmukaisuutta,
rehellisyyttä ja tasapuolisuutta. (Somerkivi 2000: 44.) Eskola ja Suoranta (2014:
56) korostavat myös tutkittavan ihmisarvon kunnioittamista tutkimustilanteessa
niin, että tutkimustilanne ei saa aiheuttaa tuskaa tai ahdistusta tutkittavalle, vaan
hänen tulee kokea tilanne itselleen vapaaehtoiseksi. Tällöin edellytyksenä on, että
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ennen haastattelutilannetta tutkija käy avoimesti tutkittavan kanssa läpi, mistä tutkimuksesta ja haastattelusta on kysymys (Virtanen 2006: 172).
Haastattelukysymyksiä laatiessani ja haastattelua suorittaessani minun oli otettava huomioon, että haastateltavilla saattaa olla käsitteiden ymmärtämisen vaikeuksia, jolloin joudun käyttämään normaalia enemmän aikaa niiden selittämiseen ja
yksinkertaistamiseen. Halusin ”antaa äänen” myös viittomakielisille kuuroille ja
toisaalta vaikeasti puhevammaisille henkilöille. Niin Suomessa kuin Saksassakin
totesin, miten tärkeäksi he kokivat, että he saivat kertoa kokemuksistaan. Aineiston
analyysia varten haastattelut nauhoitettiin ja osittain videoitiin (viittomakieliset).
Litteroinnin avulla sain aineiston hallittavaan muotoon, myös vaikeimmin tulkittavat. Litteroitsijoina toimivat ammattilaiset eli saksan kielen maisteri Suomessa,
Turun kauppakorkeakoulun kirjeenvaihtajan tutkinnon suorittanut sisareni Saksassa sekä viittomakielen tulkki (AMK) Suomessa. Vaikeimmin ymmärrettävän
haastattelun litteroinnin suoritti Saksassa asuva kuuleva ja molempien maiden viittomakieltä hallitseva avustajani. Litterointimenetelmänä käytin sanatarkkaa litterointia kaikkien haastattelujen osalta. Saksankieliset haastattelut litteroitiin alkuperäiskielellä, ei suomeksi käännettyinä. Myös viittomakieliset haastatteluaineistot
litteroitiin maan varsinaiselle kielelle. Litterointiaineistoa kertyi yhteensä 502 sivua.
Haastateltaessa vammaisia, joilla on kielellisen ilmaisun vaikeuksia, tulkinnan
osalta tavallista merkityksellisemmiksi tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutuksessa
tulevat muut kommunikaation piirteet eli ei-kielellinen kommunikaatio ja vuorovaikutus tilanteessa mukana olevien yhteisenä toimintana (Aaltonen 2005: 163–
164).
Kulttuuriset eroavuudet, kansallinen identiteetti, kielikysymykset ja
haastattelut
Anderssonin (1983: 48–49) mukaan kansakunta voidaan ajatella yhdeksi yhteisöksi,
jonka jäsenillä on tiettyjä yhdistäviä, lähinnä kulttuuriin liittyviä tekijöitä. Kulttuuri
käsitteenä sisältää merkityksiä tuottavia sosiaalisia käytäntöjä sekä käytäntöjä, joita
yhteiset merkitykset ohjaavat ja organisoivat (Hall 1995/2003: 85). Tällöin yhteisö
on eri merkitystasoilla ilmenevä kulttuurinen rakennelma, joka muodostaa myös
kansallisen identiteetin. Kansallista identiteettiä tuotetaan symbolein, rituaalein ja
kertomuksin, jotka ilmenevät arkisissa käytännöissä. Billig (1995) toteaa, että jokapäiväinen kansallisen identiteetin rakentuminen ja uusintaminen kielellisin ja
symbolisin välinein on oleellinen osa ihmisen olemista. (Ks. myös Tienari ym.
2005: 108–109.)
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Suomella ja Saksalla on paljonkin yhteiskunnallisia ja kulttuurisia eroja, mutta
toisaalta paljon samankaltaisuuksia. Kulttuuri muodostuu tietyn ryhmän tai yhteisön yhteisten merkitysten järjestelmästä, symboliympäristöstä (Allardt 1988: 33,
Arola 2015: 42, Metsänen 2009: 116). Se on eräs keskeinen yksilön ja yhteisön
identiteetin muodostamisen, ylläpitämisen ja muuttamisen väline (Hall 1995/2003:
85). Kulttuuria ovat opitut tavat, tottumukset, lait, uskomukset, taidot ja tiedot,
jotka siirtyvät symbolien avulla ihmiseltä toiselle (Allardt 1988: 77). Monet tavat
ja käyttäytymismuodot, jotka voivat ulkonaisilta olemuksiltaan olla hyvinkin samanlaisia, voivat kuitenkin saada eri kulttuureissa aivan erilaisia sosiaalisia merkityksiä (Allardt 1988: 26). (Ks. myös Malinowski 1922/1984: 25.) Tämän olen voinut todeta vierailtuani Saksassa usein ja tutkimustani varten erityisesti sikäläisillä
työpaikoilla, vammaisten oppilaitoksissa ja virastoissa, nyt runsaan vuoden sisällä
kuusi eri kertaa.
Niin kuin Metsänen (2009:116) toteaa, suurin osa kulttuurista ja sen perustasta
on ”piilossa” ja näkyvissä on vain jäävuoren huippu. Näkymättömän osan muodostavat muun muassa käyttäytymistä ohjaavat arvot ja normit (Arola 2015: 43). Tuskin sellainen haastattelutilanne onkaan mahdollinen, jossa mukana ei olisi minkäänlaisia kulttuurisia tai muita eroja haastateltavan ja haastattelijan välillä. Tutkijan tulee kuitenkin ottaa huomioon kulttuuristen erojen olemassaolo tutkimusaineistoa analysoidessaan. (Vrt. Malinowski 1922/1984: 3.) Toisaalta vaikka samanlaisen kulttuuritaustan sekä haastateltavan ja haastattelijaa yhdistävien tekijöiden
voitaisiin olettaa luovan otolliset olosuhteet vuorovaikutukselle ja kohtaamiselle,
erot niissä voivat tehdä tilanteesta sitäkin kiinnostavamman ja luovan siihen vapautuneen tunnelman (Rastas 2005: 92, 101).
Koin joissakin haastatteluissa Saksassa väistämättä ”toiseutta”, ulkopuolisuutta. Pyrin sen vuoksi mahdollisimman tasavertaiseen dialogiseen yhteyteen
haastateltavien kanssa (Suojanen 1996: 37–38). Toiseuden ongelman minimoimiseksi tutkijan on riittävässä määrin tutustuttava kulloisiinkin paikallisiin olosuhteisiin ja kulttuuriin sekä osattava kieltä riittävästi. Kulttuurieroja kohtasin muun
muassa siinä, että ”teitittelin” kaikkia ja ”rouvittelin” naispuolisia Saksassa haastateltuja, mikä Suomessa on harvinaista erityisesti nuorten naisten kohdalla. Sinuttelu
olisi ollut ”sivistymätöntä käyttäytymistä” (Schröer 2015). Lähtöoletuksenani oli
kuitenkin, että haastateltava ja minä tutkijana ymmärsimme toisiamme (Rastas
2005: 78–94). Kuten Takala (2005: 31) toteaa, viittomakieli poikkeaa rakenteellisesti ja kieliopillisesti monin tavoin puhutusta kielestä. Viittomakielen ilmaukset
ovat ”kerrosteisia” eli viestissä ilmaistaan samanaikaisesti monta osaa, kun puhekielessä äänteet tulevat peräkkäin. Näin ollen tietoni ja osaamiseni viittomakielestä,
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toisesta äidinkielestäni, olivat erityisen tärkeitä viittomakielisten haastattelujen aikana ja niiden tulkinnoissa. (Vrt. Kanto 2016: 105–106.)
Yksikään kieli ei voi elää ilman kulttuurikontekstiaan eikä yksikään kieli voi
elää ilman luonnollisen kielen rakenteen muodostamaa sydäntä. Kieli on siten
kulttuurin sydän, ja näiden kahden vuorovaikutuksesta syntyy uutta elämää ylläpitävää energiaa. (Mikkonen 2002: 236.)
Kielellä on keskeinen rooli kulttuurissa. ”Kieli on sosiaalisen todellisuuden tuote
samalla kun se itse tuottaa tätä todellisuutta”. Kvalitatiivisen tutkimuksen ”keskeinen tutkimuskohde näyttäytyy tutkijalle ennen kaikkea inhimillisessä kielessä”.
(Pietilä 2010: 411–423.) On huomattava, että kansalliset kulttuurit ovat myös muuttuvia ja monimuotoisia (Tienari ym. 2005: 103). (Ks. myös Arola 2015: 42, BrownChidsey & Steege 2010: 127–128, Hall 1995/2003: 90, Keisala 2012: 23.)
Kahden maan kansalaisten ja eri tavoin vammaisten haastattelut ja tutkimukseen saadun aineiston vertailut toivat omia haasteitaan sekä haastattelutilanteisiin
että tulosten analysointiin. Kyseessä oli kahden eri EU-maan kansalaiset ja käytössä ovat sekä suomen että saksan kielet ja lisäksi vastaavat viittomakielet. Havaintojen selittämisessä on tällöin vaarana päätyä ilmauksen tai kertomusosion alitai ylitulkintaan. Pietilän (2010: 415) mukaan tutkijan on kiinnitettävä huomiota
siihen, ”missä määrin, ja millä tavoin haastattelu rakentuu kahden eri kulttuurin
edustajien väliselle vuorovaikutukselle”. Tutkija voi päätyä alitulkintaan erityisesti
silloin, kun kohdekulttuuri on lähellä hänen omaansa, niin kuin tässä tapauksessa
voisi olettaa.
”Sekä kysymyksen että vastauskertomuksen kieli saavuttaa kokemuksen parhaiten silloin, kun puhutaan mahdollisimman konkreettisesti” (Laine 2001: 37). Pyrin käyttämään ”yksinkertaista yleiskieltä”, noudattamaan normaaliuden periaatetta,
käyttämään tavanomaisia ilmauksia sekä ottamaan toisaalta huomioon haastateltavan oman puhetavan. (Vrt. Eskola & Vastamäki 2015: 34–35.) Haastattelutilanteissa ja tarvittaessa tulkinnoissa käytin tarvittaessa ”kielellisinä tukihenkilöinä”
saksalaisia asiantuntijoita, jotka sitoutuivat vaitiolovelvollisuuteen ja jotka eivät
osallistuneet haastatteluun muulla tavoin kuin auttamalla tarvittaessa minua mahdollisissa vaikeuksissa saksan kielen ilmausten ymmärtämisessä. (Vrt. Pietilä 2010:
421.) Olin oikeastaan yllättynyt, kuinka samanlaisia kielikuvia ja ilmauksia haastateltavani käyttivät molemmissa maissa. Totesin tämän myös kääntäessäni avustajieni litteroimia saksankielisiä haastattelupuheenvuoroja suomeksi. Seuraavassa on
esimerkki-ilmaus, jota ensin edellä mainitussa mielessä hämmästelin. Kysyin haas118

tateltavalta (N29D), haluaisiko hän asua mieluummin itsenäisesti omassa asunnossa kuin ryhmäkodissa, jossa hän nyt asuu. Hän vastasi, että haluaisi joskus omaa
rauhaa asumiseensa. Saksankielinen alkuperäinen tekstiote on:
Ja, das ist mein Ziel, ich habe nichts gegen dieses Wohnheim, aber irgendwann
möchte ich alleine wohnen. Ich möchte die Tür hinter mir zumachen und nach
mir die Sintflut. (Sinflut = vedenpaisumus)
Käännökseni suomeksi on:
Kyllä, sehän minulla on tarkoituksena, ei minulla ole mitään tätä ryhmäkotia
vastaan, mutta joskus haluaisin asua yksin. Haluaisin paiskata oven takanani
kiinni ja jättää sinne taakseni koko”hyrskynmyrskyn”.
Viittomakieli on Suomen perustuslain mukainen vähemmistökieli, mikä takaa viittomakielisille oikeuden käyttää sitä esimerkiksi koulutuksessaan ja julkisissa palveluissa (Fuchs 2004: 403, Salmi 2008: 36). Saksassa viittomakieli tunnustettiin
itsenäiseksi kielekseen vuonna 2002 vahvistetussa yhdenvertaisuuslaissa (Behindertengleichstellungsgesetz 2002). Gesturaalis-visuaalisella, näköaistiin ja kehon
liikkeisiin perustuvalla, viittomakielellä on omat rakenteensa ja kielioppinsa. Kieli
koostuu käden liikkeillä suoritettavista, yksittäisistä viittomamerkeistä eli viittomista, jotka puolestaan koostuvat neljästä samanaikaisesta foneemista eli käsimuodosta, käden orientaatiosta, artikulaatiopaikasta ja liikkeestä, mikä piirre erottaa
kielen puhutusta kielestä. Käsien liikkeiden lisäksi koko keho ja pää toimivat ”artikulaattoreina”.
Viittomakieli on myös nopeasti muuttuva kieli ja viittomistossa on alueellisia
ja myös sukupolvien välisiä eroja, ”murteita” (Fuchs 2004: 404–407). Viittomakieli
ei ole, kuten usein oletetaan, kansainvälinen kieli, vaan se perustuu maassa käytettävään puhuttavaan kieleen ja sanastoon. Tosin uusimmassa kielentutkimuksessa
viittomakielet nähdään itsenäisinä kielinä eikä niinkään maan puhuttuun kieleen
perustuvina (Hoyer 2012: 13). Eri maista olevat kuurot kykenevät kommunikoimaan keskenään käyttämällä kielessään tavallista enemmän improvisointia ja mimiikkaa tai, mikäli niitä hallitsevat, kansainvälisiä viittomamerkkejä. (Vrt. Deutscher Gehörenlosen -Bund 2015, Takala 2005: 30–31.)
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4.4

Aineiston analyysi ja tulkinta

Laadullisen tutkimuksen tulkintaa voidaan toteuttaa lukuisilla eri tavoilla (Miles &
Huberman 1994: 5). Pääasiallisia tulkintatapoja ovat aineiston luokittelu ja pelkistäminen, joista käytetään myös nimityksiä teemoittelu, eli aineiston jakaminen teemojen mukaisesti, ja tyypittely eli tyyppikuvausten konstruoiminen aineiston pohjalta (Eskola & Vastamäki 2015: 43, Räsänen 2005: 95). David Hendersonin (1987,
1993) mukaan tulkinta on kognitiivisten ja sosiaalisten ilmiöiden teoreettista kuvaamista. Hän jakaa tulkinnan muutamaan vaiheeseen, jossa ensimmäinen ”suopeuteen perustuva” (the Principle of Charity) vaihe tuottaa karkean tulkinnan. Tällöin lähtökohtana ovat tulkittavien lausumat havaittavissa olevissa tilanteissa ja tulkinnasta saadaan sille kehys, mahdollisimman oikein tulkittuna. Hendersonin
(1987: 225, 237, 1993: 14–15, 26, 36–42) mukaan vain tulkintakehyksen, nimenomaan sen kokonaisuuden (the Holism of Interpretation), avulla saadaan aikaan
lisäinformaatiota ja tulkinnan erehdykset tai ristiriitaisuudet voidaan tunnistaa.
Näin väitteiden ja ilmiöiden selitettävyys tulee mahdolliseksi. (Ks. myös Raatikainen 2004: 132–133, 135.)
Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on luoda aineistoon selkeyttä ja
siten tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysilla pyritään aineisto tiivistämään kadottamatta silti sen sisältämää informaatiota; päinvastoin pyritään informaatioarvon kasvattamiseen luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä. (Eskola & Suoranta 2014: 138.)
Laadullisen tutkimuksen analyysi Milesin ja Hubermanin mukaan tarkoittaa kerätyn tutkimusaineiston työstämistä (data condensation) ja jäsentämistä (data display)
aineiston ominaispiirteiden pohjalta. Tässä tutkimuksessa on kyse tapauskohtaisesta jäsentämisestä (within-case displays), jossa ilmiötä kuvataan tai jossa siitä
tehdään ”kuvauksellisia johtopäätöksiä” (descriptive conclusions), olipa sitten kyse
yksittäistapauksesta, pienestä ryhmästä – kuten tässä tutkimuksessa – tai suuremmista kokonaisuuksista kuten osastoista, organisaatioista tai yhteisöstä. (Miles &
Huberman 1994: 90.) Erot laadullisessa analyysissa saatujen havaintojen välillä
ovat tärkeitä, koska ne antavat usein ”johtolankoja”, mikä tekee asian ymmärrettäväksi tai mistä mikäkin asia johtuu (Alasuutari 2011: 42–43, Miles ym. 2014: 10–
12).
Juha Varto (1996: 59–65) esittää laadullisen tutkimuksen tulkinnalle neljä kriteeriä. Ensinnäkin tutkijan tulee pyrkiä ymmärtämään tutkimukseen osallistujan
elämismaailmaa ja esittää se sellaisena kuin se on, ei omina kokemuksinaan.
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Toiseksi Varto toteaa, että ”tutkittavan elämismaailma on aina ymmärtämiskokonaisuus”, mikä on tärkeä ottaa huomioon. Kolmanneksi tutkijan on tiedostettava,
että myös hänen oma historiansa vaikuttaa tuloksiin eli hän tekee tutkimusta omasta,
tutkimuksen aikana muuttuvasta merkitysmaailmasta käsin. Neljäntenä kriteerinä
Varto korostaa, että tutkijalta edellytetään saatujen merkitysten uutta tulkintaa sekä
tutkittavan ilmiön muuttuvaa ja laajenevaa ymmärtämistä.
Tutkimusaineistoni mahdollistaa haastateltujen kokemusten vertailun saksalaisten ja suomalaisten kesken. Pyrin saamaan esille eroavuudet ja samankaltaisuudet. Aineiston alustavana apuvälineenä toimii luokittelu, ja sen tarkoituksena on
aineiston läpikäynti tutkimusongelman, käsitteiden ja tutkimuksen lähtökohtien
määrittämällä tavalla (Ruusuvuori ym. 2010: 11–13, 18–19). Masonin (2002: 147–
172) mukaan haastatteluaineiston luokittelussa voi noudattaa joko poikki- tai osaaineistollista strategiaa. Osa-aineistollinen analyysi taas keskittyy tiettyihin haastattelujen konteksteihin tai dokumentoi erityistapauksiin liittyviä havaintoja, johon
tämän tutkimuksen analyysimenetelmä lähinnä kuuluu.
Aineiston jäsentämisen (data display) kautta tutkija siirtyy käsitteellisempään
näkemykseen ja teoriaan tutkittavasta ilmiöstä (ks. Kuvio 2). Luokittelun perusteeksi tutkija valitsee sopivat havaintoyksiköt tai merkitysyksiköt, esimerkiksi positiivisten tai negatiivisten asenteiden ilmauksia, haastateltujen eri ilmiöille antamia merkityksiä tai kertomuksellisia rakenteita. Muodostettavat luokat ovat yhteismitallisia ja keskenään mielekkäässä suhteessa. (Miles & Huberman 1994: 11, Miles ym. 2014: 11–12, Ruusuvuori ym. 2010: 20–21, 25, Tuomi & Sarajärvi 2009:
91–93.)
Teemoista olen muodostanut aineistosta syntyvät teoreettiset käsitteet, teemat
tai aiheet tutkimukseni otsikoiden alle (analyysivaiheet 1 ja 2). Milesin ja Hubermanin (1994: 10–14) mukaisen analyysimallin viimeinen ja kolmas (3) vaihe on
johtopäätösten tekeminen (drawing and verifying conclusions). Tässä analyysivaiheessa pyrin löytämään kokonaistulkintojani aineistosta. Haen sekä samanlaisuuksia että erilaisuuksia, esimerkiksi suomalaisten ja saksalaisten vastausten välillä.
Koska kyseessä on teoriaohjaava analyysi, vertaan tuloksia tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Käyn näin vuoropuhelua teorian ja tulosten kesken. (Vrt. Eskola & Suoranta 2014: 161–165, 175–186, Miles ym. 2014: 105–272, Tuomi &
Sarajärvi 2009: 109–113.)
Viimeiseen analyysivaiheeseen (3) liitän Fraserin (2004) narratiivisen analyysimallin vaiheen 7. Haasteellista aineiston analysoinnille on myös eri kielillä (4)
tuotetun aineiston analyysi. Näitä teemoja käsittelen seuraavaksi.
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Aineiston analyysi kahta mallia soveltaen
Aineiston analysoinnissa etsin haastateltavien vastauksista olennaisia piirteitä ja
variaatioita, pelkistin, ryhmittelin sekä loin vastausten perusteella yhdistävät kategoriat niistä. Analyysissa sovelsin lähinnä jo klassikoksi muodostunutta yhdysvaltalaista Milesin ja Hubermanin (1994) laadullisen tutkimuksen aineiston analyysimallia sekä lisäksi osittain Fraserin (2004) narratiivista analyysia. Analyysissa käytin pohjana myös Laineen (2001) sekä Tuomen ja Sarajärven (2009: 92–93) ohjeistusta työn etenemiselle. Teoriaohjaavassa analysoinnissa tutkimuksen pohjana olevat teoriat ja aineistolähtöisyys vaihtelevat. Siinä kytkennät teoriaan ovat väljempiä
kuin teorialähtöisessä. Teorian tehtävänä on tällöin ”avustaa” prosessin etenemistä
eikä testata teoriaa aineiston avulla. Kyse on abduktiivisesta päättelystä, jolloin tutkija yhdistelee aineistoa ja teorian käsitteitä, ”välillä luovastikin”. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 96–97.)
Milesin ja Hubermanin (1994) kolmivaiheisen aineiston analyysin (ks. Kuvio
2) aloitin valitsemalla ja merkitsemällä aineistosta kiinnostavimmat elementit, käsitteet ja merkitykset. Suoritin samalla aineiston redusoinnin (analyysivaihe 1,
Data Reduction, Data Condensation) poistamalla samalla siitä epäoleelliset seikat.
Niistä olen laatinut erilliset liitetaulukot. Tämä vaihe tarkoittaa jo tutkijan tekemää
analyyttista valintaa (analytic choices) (Miles & Huberman 1994: 11). Keräsin
edellä mainitut yhdeksi tiedostoksi, jonka jälkeen jäsensin eli suoritin aineiston
ryhmittelyn eli klusteroinnin (analyysivaihe 2, Data Display). Luokitteluyksikköinä ovat tällöin ilmiön ominaisuudet, piirteet tai käsitykset. (Ks. Liite 6.) Analyysivaiheessa 3 (Conclusion Drawing and Verification) tutkija päättelee, mitä todetut seikat merkitsevät, sekä huomaa säännönmukaisuuksia, selityksiä ja syy-seuraussuhteita (Miles & Huberman 1994: 11). (Ks. Liite 7.)

Kuvio 2. Tutkimusaineiston analyysin kolme vaihetta (Miles & Huberman 1994).
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Sen sijaan, että olisin yhdistänyt analyysin teemoja muutamaksi yläteemaksi, laadin osallistujien kokemuksia tarkastelemalla Fraserin (2004) seitsemänvaiheisen
narratiivisen mallin mukaiset tyyppikertomukset tai -kuvaukset (ks. Luku 7). Halusin näin saada ”eläviä” vastauksia tutkimuskysymyksiini. Kokevatko oppisopimuskoulutuksen suorittaneet vammaiset olevansa osallisia yhteiskunnassa vai elävänsä siitä syrjässä tai sen marginaalissa? Minkälainen merkitys oppisopimuskoulutuksella on heidän elämäänsä? Kokevatko he olevansa onnellisia? Olin kiinnostunut osallistujien kokemasta elämänlaadusta ja hyvinvoinnista aivan tavallisessa
arjessa. Päättelin tyyppikertomuksen tutkimukseni teemaan, vammaisuuteen ja
osallisuuteen soveltuvaksi, koska Fraser ei aseta kertomuksille jyrkkiä rajoja tai
ominaisuusvaatimuksia vaan korostaa tutkittavien ja heidän kokemustensa inhimillistä kunnioittamista. Malli sisältää periaatteessa samoja sisältöjä kuin edellä mainittu Milesin ja Hubermaninkin vastaava. Ulkopuoliset avustajani suorittivat litteroinnit. Tein litterointeihin omia lisäyksiäni tai huomautuksiani (analyysivaihe 3).
(Fraser 2004: 186–196.)
Fraserin analyysimallin vaiheista 4–7 vaihe 6 sisältää samoja elementtejä kuin
Milesin ja Hubermanin vaihe 3 eli yhtäläisyyksien ja eroavuuksien etsintää aineistosta. Vaiheet 4–5 edellyttävät ”vahvempaa narratiivista otetta” eli esimerkiksi
haastateltujen pitempiä kertomuksia, jonkalaisiin tutkimuksiin eli yksilöllisten tarinoiden rivi riviltä -analyysiin (Analysing personal stories line by line) Fraser on
analyysimallinsa lähinnä tarkoittanutkin. Jätin nämä vaiheet pois. Sen sijaan otin
mukaan, Milesin ja Hubermanin malliin lisäyksenä, Fraserin vaiheen 7, jossa muodostin neljä tyyppikertomusta, haastateltavien kertomusten pohjalta laadittua ”tieteellistä narratiivia” (Academic Narratives about Personal Stories) pitäen kuitenkin mielessäni, että ”uudelleenkertomus” on aina tutkijan suorittamaa ”uudelleentulkintaa” (reinterpretation, reconstructions). Tässä yhteydessä pidin mielessäni
myös Fraserin tälle analyysin vaiheelle asettaman kysymyksen, vastaavatko tulkintani haastateltavien kertomuksia eli onko niissä osallistujia kohtaan oikeudenmukainen (fair) ja kunnioittava sävy (respectful tone). Olennaista on Fraserin mukaan
myös, onko kertomuksilla yhteyttä tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin.
(Fraser 2004: 191–196.)
Edellä esittämäni mukaan tutkimusaineistoni analyysi (esimerkki analyysin kulusta suluissa) eteni seuraavasti:
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1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Tutkimuskysymykset luvussa 1. (Tutkimuskysymys B: Miten haastatellut Suomessa ja Saksassa ovat kokeneet lapsuus- ja nuoruusiän eri osatekijöiden määrittäneen heidän kasvuaan ammatilliseen koulutukseen ja sen jälkeen työelämään?)
Teemat I–IV alaluvussa 4.3.3. (Teema I: Yleiset taustatekijät.)
Teemojen alateemat/teemojen avaaminen, alaluku 4.3.3. (Demografia/lapsuus,
perhe, peruskoulu/oppisopimuskoulutus, taloudelliset kysymykset)
Työlistat (ks. Liite 5a ja 5b). (Teema I: Yleiset taustatekijät, mm. vamman laatu,
lapsuus, perhe, vanhempien ammatit.)
Analyysivaihe 1 edellä mainittujen alateemojen mukaan niin, että alateemoja
on yhteensä seitsemän. Käsitelty luvussa 6. (Sukupuoli, perhesuhteet ja asumismuoto nyt, lapsuuden perhe, vanhempien ammatit, mitä haastateltu korostaa erityisesti.)
Analyysivaihe 2. Käsitelty luvussa 6. (Haastateltujen tulkitut merkityksenannot tutkimuksen otsikon kysymykseen Osallinen, syrjässä, marginaalissa, onnellinen? Tulkinta suoritettu osallistujittain erityisesti yhdenvertaisuuden ja
osallisuuden näkökulmista.)
Analyysivaihe 3. Käsitelty luvussa 6. (Johtopäätökset edellisen taulukon perusteella osallistujittain. Esimerkiksi osallisuuden kriteereinä asuminen, työ,
perhe/ystävät/vapaa-aika/terveys.)
Fraser/tyyppikertomukset luvussa 7. Käsitelty luvussa 6, tyyppikertomukset
luvussa 7. (Tyyppikertomusten luokittelun kriteereinä osallisuudet, toteutuneet
tai toteutumassa olevat oikeudet koulutukseen, terveyteen, asumiseen ja työhön
sekä itsemääräämisoikeudet eli vapaudet omiin valintoihin.)

Saksan- ja viittomakielisten aineistojen analyysi ja tulkinta
Varto (1992: 4) toteaa, että ensimmäinen haaste vieraan kulttuurin tutkimukselle
on, että ”tutkit jotain sellaista, jota et ole ollut osa”. ”Eri kulttuureissa on erilaisia
yhteisöllisiä merkityksiä. ... (Siten) yhteisölliset merkitykset ovat suurimmalta osin
historiallisia, siis ajasta ja kulttuurista toiseen vaihtuvia” (Moilanen & Räihä 2001:
47). Vieraassa kulttuurissa väärin ymmärtämisen vaara on suuri (Malinowski
1922/1984: 3, 25, Moilanen & Räihä 2001: 44).
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Lähestyttäessä vieraan kulttuurin tutkimusta on syytä tunnistaa ne lähtökohdat,
jotka tutkijalla on oman paikkansa ja oman kulttuurinsa kautta. Vieraan kulttuurin edustajan lähtökohdat ovat jo hänen situaationsa mukaan toiset kuin
meillä. (Virtanen 2006: 195.)
Saksankielisen, samoin viittomakielisen, aineiston analyysi ja tulkinta poikkeavat
suomenkielisen aineiston vastaavasta jo kielen takia, mikä minun on pitänyt ottaa
huomioon tutkimuksen eri vaiheissa. Tulososiossa esittämäni litterointien sitaatit
olen itse kääntänyt suomeksi. Kartoitin aineistosta osiot, joiden osalta koin vaikeuksia ymmärtää käytettyjä sanoja, ilmauksia, kielikuvia tai murteellisia sanontoja. Kohdissa, joissa olin epävarma ymmärtämisen oikeellisuudesta, käytin saksalaisten tutkijoiden sekä Saksassa asuvien asiantuntijoiden apua. Yllätyksekseni minulla ei ollut juurikaan vaikeuksia litteroitujen tekstien kääntämisessä, lukuun ottamatta ihan muutamia ilmauksia. Pietilän (2010: 411–422) mukaan olennaista
haastattelujen analysoinneissa on tutkijan asema haastattelun vuorovaikutustilanteessa, jossa ei-verbaalisella viestinnällä on oma sijansa eri merkitysten välittymisessä. Haastattelijana minulla oli ollut mahdollisuus tehdä tarvittavia lisäkysymyksiä ja ymmärtämiseni varmistuksia haastattelun aikana.
4.5

Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus

Voiko tiede olla arvovapaata? Max Weberin mukaan tutkija ei saa vähentää tutkimuksensa luotettavuutta sekoittamalla omia arvovalintojaan ja toiveitaan tutkimuksensa kohteeseen. Weberin mukaan tieteellinen tutkimus on siitä huolimatta arvorelevanttia. Myös se, millaisia totuuksia etsitään, on arvosidonnaista. Weberin mukaan myös tiedonalojen sisällä tutkimusaiheet määräytyvät arvosidonnaisesti. Näin
ollen tutkijan työtä ohjaa pyrkimys totuuteen sen itsensä vuoksi. (Heiskala 2003:
327–339, 2005: 30–31.) Sieber (1992) määrittää tutkimuksen eettisyydelle kolme
pääperiaatetta. Hyödynnettävyydellä (beneficence) hän tarkoittaa mahdollisimman
hyödyllisten tulosten aikaansaamista tieteelle ja ihmisille samalla välttäen tarpeettomia riskejä tai virheellisyyksiä. Toiseksi Sieber korostaa tutkimuksessa mukana
olevien henkilöiden kunnioittamista (respect) ja heidän itsemääräämisoikeutensa
suojelua (protecting). Tämä koskee myös lapsia, vanhuksia ja muun muassa kehitysvammaisia henkilöitä. Kolmantena periaatteena Sieber korostaa oikeudenmukaisuutta (justice) eli tutkijan velvollisuutta suorittaa tutkimuksen vaiheet huolellisesti ja järkevästi. (Sieber 1992: 18.)
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”Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen
myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline” (Eskola &
Suoranta 2014: 211). Eskola ja Suoranta (2014: 212–213) jakavat laadullisen tutkimuksen luotettavuuden neljään osatekijään: uskottavuuteen, siirrettävyyteen,
varmuuteen ja vahvistuvuuteen. Varto (1992: 27) ja Virtanen (2006: 198) korostavat tutkimuksen luotettavuuden yhtenä kriteerinä sitä, että tutkija pohtii omaa
esiymmärrystään ja tutkijaprofiiliaan suhteessa tutkimukseensa, koska tutkijan
subjektiviteettia ei voi koskaan sulkea pois tutkimuksesta. Esiymmärryksessä tutkija tuo avoimesti esille omat kokemuksensa tutkittavasta aihealueesta. Tutkijaprofiililla tarkoitetaan tällöin tutkijan omaa tutkijanäkökulmaa, tiedekäsitystä, käsitystä tutkimustyöstään. (Ks. myös Payne & Payne 2004: 233–236.)
Tutkijaprofiilini lähtökohtana on, että olen koko elämäni ajan ollut kiinnostunut vammaisten yhdenvertaisuuden ja työllistymisen kysymyksistä jo siksi, että
viittomakieliset kuurot vanhempani työskentelivät normaalisti avoimilla työmarkkinoilla. Heidän jälkeensä tulleet vammaisten sukupolvet ovat olleet näiltä osin
huonommassa tilanteessa, ainakin Suomessa. Lisäksi edesmennyt puolisoni toimi
suurimman osan työurastaan kehitysvammalaitoksen johtajana. Hänen elämäntyönsä ja käytännössä toteutuneet yhdenvertaisuuden periaatteet innostivat osaltaan
minua tähän aihepiiriin. Saksan kielestä kiinnostuin jo lukioaikanani. Kiinnostukseni vain vahvistui, kun sisareni muutti pysyvästi Saksaan yli 40 vuotta sitten. Viittomakielen koen olevan minulla sisäänrakennettuna jo syntymästäni saakka (vrt.
Kanto 2016). Kiinnostukseni oppisopimuskoulutuksen ytimeen eli ammatillisen
koulutuksen ja työnantajien yhteistyöhön pohjautuu aiempaan ekonomin tutkintooni ja sitä myöten noin 18 vuoden työkokemukseeni muun muassa suomalaisten
metallialan suuryritysten palveluksessa.
Vuonna 1990 aloitin yli 20 vuotta kestäneen työurani valtakunnallisen lastensuojelu- ja vammaisjärjestön pääsihteerinä. Näiden vuosien aikana tein työtä sosiaalisen työllistymisen edistämiseksi ja kiinnostukseni kohdistui erityisesti järjestön
ylläpitämiin vammaisten ja muiden erityisryhmien työllistymistä edistäviin kokeiluhankkeisiin sekä niistä saatuihin tuloksiin. Järjestö oli mukana kehittämässä tuettua oppisopimuskoulutusta lievästi kehitysvammaisille, ja tästä saadut tulokset
innostivat minut eläkevuosille päästyäni jatkamaan aiemmin kesken jääneitä kasvatustieteen opintojani Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen maisteriohjelmassa. Opintojen aikana ja päätyttyä innostukseni vain lisääntyi jatkamaan väitöskirjatyöhön.
Kvalitatiivisen tutkimuksen suhteesta sen validiteettiin, pätevyyteen, ja reliabiliteettiin on tiedeyhteisöissä vallalla useita näkökulmia jopa niin, että ne olisivat
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laadullisessa tutkimuksessa irrelevantteja käsitteitä. Toisaalta ollaan sitä mieltä,
että laadullisen tutkimuksen validiteetti on tärkeä mutta reliabiliteetti ei niinkään.
Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan aineiston tulkinnan ristiriidattomuutta eli
tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Heikkinen ym. 2007, Hirsjärvi ym. 2006: 217, Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a, Tuomi & Sarajärvi
2009: 140–141.) Tutkimuksen validiteetti jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä validiteetilla eli pätevyydellä viitataan sen teoreettisten ja käsitteellisten määrittelyjen sopusointuun. Eskola ja Suoranta (2005: 213) määrittelevät käsitteen sisäinen validiteetti kriteereillä, jotka liittyvät tutkijan tieteelliseen otteeseen
sekä tieteenalan hallintaan ja osaamiseen. Ulkoinen validiteetti taas tarkoittaa tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen pätevyyttä. (Ks.
myös Heikkinen ym. 2007.)
”Järjestelmällinen epäily on osa (ihmis)tieteen suurta kertomusta”, toteavat Eskola ja Suoranta (2014: 210). Luotettavuuden sijasta laadullisessa tutkimuksessa
pitäisi puhua tutkimuksen validoinnista ja laadusta, toteavat muun muassa Heikkinen, Huttunen ja Syrjälä (2007). ”Laadullinen tutkimus voi olla tasokasta, käytännöllistä, dialogista, reflektiivistä, koherenttia suhteessa aikaisempaan tutkimukseen
ja ajatuksia innoittavaa” (Heikkinen ym. 2007: 5–19). Saaranen-Kauppisen ja
Puusniekan (2006a) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen pätevyys ”voidaan ymmärtää pikemminkin uskottavuudeksi ja vakuuttavuudeksi”. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ”jokainen lukija voi itse arvioida tulosten soveltuvuutta ja käyttöarvoa”,
toteaa taas Taanila (2007). ”Täydellistä varmuutta tieteellinen tutkimus ei voi koskaan saavuttaa” (Alasuutari 2011: 48). Keskeinen ongelma laadullisen tutkimuksen
luotettavuudessa on Milesin ja Hubermanin (1994: 1–2) mukaan, ”millä tavalla jäsentymättömästä tekstiaineistosta voidaan tuottaa uskottavia tutkimustuloksia” eli
ovatko tutkimustulokset ylipäätänsä uskottavia ja voidaanko niihin luottaa. Lincoln
ja Guba (1985: 290) taas asettavat laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereiksi
tutkimuksen totuusarvon (truth value), sovellettavuuden (applicability), pysyvyyden (consistency) ja neutraalisuuden (neutrality). (Ks. myös Virtanen 2006: 200.)
Päinvastoin kuin monet muut Perttula (2006) edellyttää laadulliselta tutkimukselta perinteisen objektiivisuuden lisäksi subjektiivisuutta, jota yleisesti pidetään
laadullisen tutkimuksen tieteellisyyden uhkana. Samanlaiseen loppupäätelmään
laadullisen tutkimuksen subjektiivisuudesta ja objektiivisuudesta tulevat myös Eskola ja Suoranta (2014: 17). Tutkimus nähdään tällöin inhimillisenä subjektiivisena
toimintana, jolloin objektiivisuus kuuluu enemmän luonnontieteellisen kuin ihmistieteellisen tutkimuksen edellytyksiin. Objektiivisuudella on Perttulan mukaan
kaksi ehtoa: tutkimus toteutetaan tutkijan ihmiskäsitystä ja kokemusta koskevan
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tieteenteoreettisen ajattelun kanssa johdonmukaisesti. Toisena ehtona on, että tutkimus on toteutettu kaikilta osin niin, että tutkimuksellinen ymmärrys perustuu tutkittavien elävään kokemukseen ja kuvauksiin niistä kuitenkin niin, että tutkittavien
käsityksiä ei voida pitää ”tutkimuksellisessa mielessä ehdottoman oikeina”. (Perttula 1996: 93, 156–157.)
”Kvalitatiivisessa tutkimuksessa vain poikkeustapauksessa on esitettävissä ainoastaan yksi absoluuttisuuden täyttämä useaa ihmistä koskeva yleinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä” (Perttula 1996: 100). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden
kriteereinä voidaan pitää myös tutkimuksen vastaavuutta eli vastaavatko tutkimuksen rekonstruktiot alkuperäisiä kysymyksiä, siirrettävyyttä, yksilön tiedostuksen lisääntymistä tutkimuksen kuluessa, tulosten vahvistettavuutta eri näkökulmien mukanaolosta sekä tutkijan rehellisyydestä. Tutkimuksen validius merkitsee sen sisältämien kuvausten ja niihin liitettyjen tulkintojen yhteensopivuutta, ”mikä voidaan
kiteyttää kysymykseen, onko selitys luotettava” (Hirsjärvi ym. 2006). Laadullisen
tutkimuksen luotettavuutta lisäävät tarkka kuvaus tutkimuksen toteuttamisesta sekä
lainaukset haastateltujen litteroiduista vastauksista, joiden tarpeellisuuden taas
Tuomi ja Sarajärvi (2009: 22) kyseenalaistavat. (Vrt. Taanila 2007: 7.)
Laadullisen haastattelututkimuksen luotettavuutta voi heikentää esimerkiksi
haastattelijan toiminta haastattelun aikana (Räsänen 2005: 97) esimerkiksi niin, että
haastattelija toimii haastateltavaan nähden johdattelevasti tai on tämän läheinen ystävä. Syrjäläisen (1994: 103–104) mukaan hyvän laadullisen raportoinnin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa se, että tutkijan rooli ja aseman vaikutukset on raportoitu tutkimuksessa. Toisaalta kuten Perttulakin (1995: 93) toteaa, ”tutkimustiedon muodostusta koskevaa rehellisyyttä, vastuullisuutta ja systemaattisuutta voidaan edellyttää” myös tutkittavilta. Toisaalta: ”tutkijan on otettava ihmisen kokemus totena sellaisena kuin se on” (Perttula 1995: 53). Tähän tutkimukseen haastatellut eivät olleet tutkijalle entuudestaan tuttuja vaan yhteistyötahojen kutsumia ja
valitsemia. Haastateltavat henkilöt esiintyvät tutkimuksessa nimettöminä. He antoivat kirjallisen luvan haastatteluaineiston käyttämiseen tutkimusta varten ja niin,
että heidän henkilöllisyytensä pysyy anonyymina. (Ks. Liite 3a ja 3b.)
Tutkijan asemasta vieraskielisen haastattelun toteuttamisessa Pietilä (2010) korostaa vuorovaikutuksen merkitystä osana tiedon tuottamisen prosessia. On pohdittava, puhuuko esimerkiksi saksalainen haastateltava ulkomaiselle tutkijalle eri tavoin kuin oman maansa edustajalle. Haastattelutilanteesta tulee helposti ”kulttuurinen vertailuasetelma”, jolloin omaan maahan liittyviä asioita halutaan kaunistella
ja puolustella tai monimutkaisilta tuntuvia kysymyksiä ”paeta”. Esimerkiksi kan128

salliset ylemmyyden- tai alemmuudentunteet saattavat ohjata haastattelun vuorovaikutussuhteita. Kyseiset seikat ja niiden mahdollinen ilmeneminen haastatteluissa on huomioitava erityisesti tutkimuksen tulosten analyysivaiheessa. (Pietilä
2010: 413–417.)
Haastatteluissa en tuonut esille toisen maan osallistujien elämäntilanteita tai
muitakaan vertailuja maiden kesken. Haastattelut suoritin kahden (2) saksalaisen
osalta niin, että haastateltavan lisäksi paikalla oli sosiaalipedagogi haastateltavan
tukena ja pyynnöstä. Hän auttoi joidenkin kysymysten ymmärtämisessä ja asioiden
muistamisessa. Kuuroille osallistujille paikalla oli tulkki. Suomalaisten kuurojen
(4) haastattelut suoritin viittomakielellä eli haastateltava ja minä käytimme vain
sitä. Koin tämän erityisen arvokkaaksi, koska tulkin läsnäolo vaikuttaa aina tilanteeseen ja ilmapiiriin. Ymmärsin, että myös haastateltavat arvostivat tätä. Haastatteluihin varasin yhdestä puoleentoista (1–1,5) tunnin ajan. Niihin käytettiin enimmillään tunti (1) ja 30 minuuttia, lyhimmillään 30 minuuttia. Kuvaavaa viittomakielisistä haastatteluista oli, että edellä mainittu lyhin aika käytettiin suomalaisen
kuuron haastatteluun. Siinä osallistujan viittomakieli oli todella ”aitoa viittomakieltä”, ilmeikästä, elävää ja nopeatempoista. Yksi viittomamerkki kaikkine ilmeineen sisälsi ”kymmeniä sanoja”, joten ajallisesti lyhyt haastattelu oli sisällöltään
todella runsas. Kysymykset lähetin kaikille haastatelluille suoraan tai järjestävän
tahon kautta ennen varsinaista haastattelua sähköpostilla. Tutkimus oli minulle tutkijana todella mielenkiintoinen löytöretki (journey of discovery) ja samalla suurenmoinen oppimisprosessi (Pratt & Hannan 2011).
Vastaukset tutkimuskysymyksiini esitän seuraavissa luvuissa 5 ja 6. Ensin mainitussa kartoitan, varsinaisten haastattelujen taustatekijöiden ymmärrettävyyden lisäämiseksi, vammaisille organisoituja ammatillisen koulutuksen ympäristöjä eli
ammatillisen koulutuksen ja erityisesti oppisopimuskoulutuksen institutionaalisia
rakenteita Suomessa ja Saksassa kokoamani kirjallisen ja asiantuntijahaastatteluista saamieni aineistojen pohjalta. Luvussa 6 esitän teemoiteltuja katkelmia haastatteluvastauksista. Olen jaotellut ne tutkimuskysymysteni A–E perusteella. Suorittamieni analyysien perusteella esitän luvussa tulkintani mukaiset merkittävimmät
tutkimushavaintoni sekä vielä neljä tyyppikertomusta luvussa 7 (Fraser 2004). Tulosten yhteenvetoja tarkastelen kokonaisuutena luvussa 8.

129

130

5

Vammaisten ammatillinen koulutus
Suomessa ja Saksassa

Tutkimukseni keskiössä ovat ammatillisen koulutuksen ja sen oppisopimuskoulutuksen suorittaneet tai sitä vielä suorittamassa olevat erityisopiskelijat Suomessa ja
Saksassa. Haastateltavani ovat lähinnä nuoria aikuisia vammaisia, pitkäaikaissairaita tai osatyökykyisiä. Olen kiinnostunut heidän kokemistaan ja haastattelutilanteessa ilmaisemistaan hyvinvoinnin, onnellisuuden tai syrjässä tai marginaalissa
olemisen kokemuksista. Muutamilla heistä (6) oli koulutus vielä kesken. Oppisopimuskoulutus on erityisesti Saksassa olennainen osa maan koko ammatillista koulutusta. Suomessa taas oppisopimuskoulutuksen osuus ammatillisen koulutuksen
kokonaisuudesta on useista syistä viime vuosikymmeninä pienentynyt. Kuluneiden
ja edelleen (heinäkuu 2016) meneillään olevien vaikeiden työttömyysvuosien aikana ja erityisesti nuorten huolestuttavan syrjäytymisilmiön myötä siitä on tullut
maassamme aktiivisen keskustelun teema. Keskusteluissa on viitattu usein Saksan
oppisopimuskoulutuksen malliin sekä sen tuottamiin hyviin käytänteisiin ja tuloksiin.
Käsittelen seuraavassa molempien maiden erityisopiskelijoille tarkoitetun ammatillisen ja oppisopimuskoulutuksen institutionaalisia rakenteita, erityisesti niiden ”tuettuja koulutusmenetelmiä”, kirjallisuuden, molemmissa maissa ylläpidetyistä kehittämishankkeista laadittujen dokumenttien sekä suorittamieni asiantuntijahaastattelujen (luetteloitu lähteissä) pohjalta, jotta vammaisille tarkoitettu oppisopimuskoulutus sijoittuisi oikeisiin yhteyksiinsä niiden kokonaisuudessa ja historiassa. Samalla olen pyrkinyt löytämään järjestelmien välisiä eroja ja samankaltaisuuksia, joilla voi olla ja on merkitystä haastateltujen kokemuksiin.
5.1

Vammaisten ammatillinen koulutus Suomessa

Ammatillisen koulutuksen suunnittelu käynnistyi Suomessa osana maan elinkeinoelämän ja koko yhteiskunnan muutosta 1900-luvun alussa. Sitä ennen aina 1800luvun loppupuolelle saakka ammatti opittiin pääasiassa käytännön työelämässä, ja
se periytyi usein sukupolvelta toiselle. (Laukia & Korkiakangas 2014: 4.) Varsinaisen koulutuksen tavoitteeksi tuli erityisesti kansallisen kilpailukyvyn säilyttäminen.
Vasta toisen maailmansodan jälkeen ammatillisen koulutuksen kehittäminen vahvistui meillä, ja sen tarjoaminen kaikille yhdenvertaisesti alkoi 1950-luvulla. Juuri
tuolla vuosikymmenellä syntyi yhteiskunnan ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia
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eri paikkakunnille, määrällisesti eniten maa- ja metsätalousaloille. Niiden tavoitteena oli kouluttaa työntekijöitä työmarkkinoiden ja erityisesti teollisuuslaitosten
käyttöön. Aiemmin, vuonna 1842 ja sen jälkeen perustetuista sunnuntai- tai työkouluista oli valmistunut opiskelijoita lähinnä käsityöammatteihin. (Kivirauma
1992, Lampinen & Poropudas 2010: 268–272, Laukia & Korkiakangas 2014: 5,
Niemelä 2002, Palmu & Jauhiainen 2013: 93.)
Voimassa olevan lain (1998/630 § 2) mukaan ammatillisen koulutuksen tehtävänä on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää, vastata sen
osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä opiskelijan tulevalle itsenäiselle ammatilliselle toiminnalle ja myöhemmin sen jatkuvalle kehittämiselle (Lahelma 2013: 19, Ruohotie 2005). Ammatillisessa koulutuksessa tähdätään ”korkeaan osaamisen tasoon”, jolloin osaamisella tarkoitetaan
omaksuttujen taitojen soveltamista ja suhteuttamista sosiaaliseen ympäristöön. ”Osaamisessa yhdistyvät tietäminen, taitaminen ja kokemus” (Pehkonen
2013: 31). Ammatilliseen koulutukseen sisältyvät oppilaitos- ja oppisopimuskoulutus, näyttötutkinnot sekä ammatilliseen koulutukseen valmistavat ja työvoimapoliittisen koulutukset (Brunila ym. 2013: 9). Nykyinen toisen asteen ammatillinen
koulutus Suomessa nähdään lähinnä vaihtoehtona peruskoulun jälkeiselle lukiokoulutukselle. Aivan viime vuosina ammatillisen koulutuksen houkuttelevuus lukio-opiskeluun verrattuna on lisääntynyt.
EU:n laajuisesti ammatillista koulutusta pyritään uudistamaan, jolloin keskiössä ovat muun muassa ammatillisuuden vahvistaminen sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen vuorovaikutuksen lisääminen (Hakala ym. 2013a: 257–258).
OECD (2010a) on arvioinut vuonna 2010 useiden maiden ammatillista koulutusta
sekä sen ja työelämän kohtaantoa. Arviointia Suomen järjestelmästä ei raportissa
ole. Yleisinä puutteina raportissa mukana olevissa valtioissa järjestö näki ammatillisen koulutuksen heikon kyvyn vastata työelämän tarpeisiin. OECD totesi, että järjestelmät ovat erillään modernin talouden nopeista muutoksista. Tämän päivän suomalaisessa ammattikasvatuskeskustelussa korostetaankin opetuksen työelämälähtöisyyttä, tarvetta yhä tiiviimpään yhteistyöhön koulutusyksiköiden ja yleisesti työelämän välillä, elinikäistä oppimista, niin kutsutun hiljaisen tiedon siirtymistä sukupolvelta toiselle sekä sisäistä yrittäjyyttä mutta myös yleisesti yrittäjyyttä. (Ks.
myös Kauppila & Lappalainen 2015: 131, Kurtti 2012, Leino 2011: 27–28, Westerholm 2007: 69.)
Ammatillinen erityisopetus on maassamme erillinen noin 13 prosentin osio
koko järjestelmän kokonaisuudesta. Sen erillisyyttä on viime vuosina kritisoitu laajasti inkluusio- ja yhdenvertaisuusperiaatteiden vastaisena järjestelmänä (Erevelles
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2005: 433, Kauppila & Lappalainen 2015, Saloviita 2006, 2012). Opinnoissaan tukea tarvitsevien määrä ammatillisessa koulutuksessa on lisääntynyt viime vuosina,
koska opetukseen on tullut uusia erityisryhmiä, diagnosointimenetelmät ovat kehittyneet ja koska erilaiset oppimisvaikeudet ovat lisääntyneet lasten ja nuorten
keskuudessa (Hakala ym. 2013b: 178, 188–191, Lämsä 2007: 294, Saloviita 2006:
326, 332). Hakala, Mietola ja Teittinen (2013b: 178) toteavat, että erityisopetuksessa vahvistunut medikalistinen diskurssi on myös eräs syy, että aiemmin yksilöllisinä eroina pidettyjä ”vaivoja” on alettu pitää jonkin asteen sairauksina. Toisaalta
käsitys erilaisuudesta on suhteellista ja muuttuu yhteiskunnallisen kehityksen
myötä (Miettinen 2008: 23). Teittinenkin (2008: 143–145) toteaa, että monet yhteiskunnan rakenteelliset muutokset ja muuttuneet toimintamekanismit ovat vaikuttaneet erityisopetuksen tarpeen jatkuvaan kasvuun maassamme. (Ks. myös Hakala
ym. 2013b: 173, Mänty 2000: 109.) Saloviita (2006: 340) määrittelee kritiikissään
erityisopetuksen kasvun syyksi professioammattien, erityisesti opettajien, vallan lisääntymisen. Haasteita tässä mielessä nimenomaan opetushenkilökunnan suuntaan
asettavat myös Hakala ja Leivo (2015: 18–19). Erevelles (2005: 434) pitää vammaisten opiskelijoiden yhä jatkuvan eriyttämisen syynä pyrkimystä ylläpitää ”akateemisia standardeja”.
Sekä peruskoulussa että toisen asteen koulutuksessa erityisopiskelijasta käytetään nimitystä ”erilainen oppija” tai, mikä on nykyisin vielä laajemmin käytössä,
erityistä tukea tarvitseva oppilas tai opiskelija. Tähän ryhmään katsotaan kuuluviksi oppilaat, joiden ”kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi” sekä psyykkistä tai sosiaalista tukea tarvitsevat tai oppilaat, joilla on ”opetuksen, oppilashuollon asiantuntijoiden sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen liittyviä riskitekijöitä”. (Kauppila & Lappalainen 2015: 131, Laki 630/1998: 20 §, Virtanen & Miettinen 2007: 95–97.)
5.1.1 Koulutuksen lainsäädäntöä ja vaihtoehtoja
Erityisopetuksen yleisenä tavoitteena on yhdenvertaisten opiskelumahdollisuuksien edistäminen periaatteena koko ikäluokan kouluttaminen. Ammatillisessa koulutuksessa se tarkoittaa, että ammatillisen osaamisen hankkimista ja työllistymismahdollisuuksia edistetään yksilöllisesti. (Miettinen 2008: 25.) Ammatillisessa erityisopetuksessa opiskelija voi saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatillisessa koulutuksessa, todetaan Opetushallituksen ohjeistuksessa (Opetushallitus
2014a).
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Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja vamman, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi. (Laki
630/1998: § 20, Opetushallitus 2014a.)
Erityisopiskelijan vaihtoehdot (ks. Kuvio 3) valmistua ammattiin ovat kaikille tarkoitetut ammatilliset oppilaitokset tai muut koulutustahot, opiskelu niissä integroidusti muiden opiskelijoiden kanssa ja tarvittaessa avustajan tai tulkin läsnä ollessa tai erillisillä erityisopetuksen linjoilla tai erityisryhmissä tai vaihtoehtoisesti
erityisammattioppilaitoksissa tai oppisopimuskoulutuksessa (Opetushallitus
2014a).
Myös erityisopiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa esimerkiksi ammatillinen
perustutkinto niin sanottuna näyttötutkintona, jolloin opiskelija osoittaa osaamisensa yleensä aidossa työympäristössä tuotanto- tai palvelutilanteissa kertyneen
työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnon suorittaja
osallistuu usein vain valmistavaan koulutukseen, jonka avulla ammattitaitoa voidaan hankkia tai lisätä. (Isopahkala-Bouret 2013: 48, Opetushallitus 2016.) Erityisopiskelijoiden, kuten lievästi kehitysvammaisten, näyttötutkintomahdollisuutta ei
tiettävästi ole juurikaan käytetty tähän mennessä (Lämsä 2016). Näyttötutkintomenetelmän vahvuutena ovat työelämälähtöisyys ja riippumattomuus osaamisen
hankkimistavasta (Ropponen ym. 2015: 5). Vaihtoehto, vaikka sen merkitys ammatillisen koulutuksen menetelmänä on kasvanut yli 20 vuoden voimassaolonsa
ajan, ei ole saanut juurikaan sijaa erityisopiskelijoiden ammatillisen koulutuksen
muotona. Vähäisen teoriaosuuden takia ja jo hankittua osaamista ja taitoa korostavana menetelmänä se soveltuisi esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeuksia omaaville
ja mielenterveyskuntoutujille, useissa tapauksissa paljonkin työkokemusta hankkineille vammaisille tai muille erityistä tukea tarvitseville aikuisopiskelijoille. (Asetus 794/2015, Lämsä 2016.)
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Kuvio 3. Erityisopiskelijan ammatillisen koulutuksen perusvaihtoehdot Suomessa.

Suomessa vammaisten oppisopimuskoulutuksen teoriaosuuden vastuutahoina ovat
olleet lähinnä ammatilliset erityisoppilaitokset. Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen järjestäjä järjestää tarvittaessa opiskelijalle erityisopetuksen (Laki
630/1998/§ 20 ja § 21). Opetus voidaan mukauttaa kokonaan tai osittain opiskelijan
edellytysten mukaan eli toteuttaa erityisopiskelijalla toisin kuin normaalisti. Opintojen mukauttamisesta tehdään merkintä opiskelijan tutkintotodistukseen. (Miettinen 2008: 206, 210, Opetushallitus 2015.) Opintojen henkilökohtaistamisessa noudatetaan henkilökohtaisen opiskeluohjelman (Laki 811/1998, 6 §), henkilökohtaistamista koskevaa asiakirjaa (43/011/2006) ja henkilökohtaisen opiskelun järjestämistä koskevaa suunnitelmaa (HOJKS) koskevia lakeja ja asetuksia. Ammatillisessa opetuksessa määräykset opintojen henkilökohtaistamisesta koskien kaikkia
opiskelijoita otettiin käyttöön vuoden 2006 alusta lukien. Henkilökohtaistamisella
eli opintojen yksilöllistämisellä tarkoitetaan kullekin opiskelijalle erikseen laadittua työssä oppimisen suunnitelmaa, joskin yksilöllistäminen liittyy käsitteenä
enemmänkin oppilaitosympäristöön ja henkilökohtaistaminen lähinnä työpaikalla
tapahtuvaan oppimiseen. Henkilökohtaistamisen vaiheet jaetaan opintoihin hakeutumiseen, tutkinnon suorittamiseen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen.
(Leino 2011: 31–32, Opetushallitus 2014a.)
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Riippuen erityisopiskelijan vammasta ja toimintakyvyn puutteesta hänelle laaditaan HOJKS, jossa opintojen tavoitteet määritetään henkilökohtaisten ominaisuuksien ja tarpeiden mukaisesti (Laki 630/1998 20§, Opetushallitus 2014a).
HOJKS-prosessiin sisältyvät erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tunnistaminen, nimeäminen, HOJKS-suunnitelman tekeminen sekä sen toteuttaminen ja seuranta. Näin halutaan turvata opiskelun onnistuminen ja tutkinnon loppuun suorittaminen. HOJKS sisältää tietoja opiskelijan opinnoista, opintojen ohjauksesta ja tarvittavista tukitoimista. Tarkoitukseen on kehitetty erilaisia kartoitusmenetelmiä ja
testejä, joita ammatillisissa kouluissa käytetään vaihtelevasti (Honkanen 2008a:
24). Nämä ammatillisen erityisopetuksen säännökset koskevat myös oppisopimuskoulutusta ja siten myös tuettua oppisopimuskoulutusta. HOJKS toimii näin myös
erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen ja muunakin elämän suunnittelun
välineenä. ”Parhaimmillaan HOJKS on elävä asiakirja, joka muuntuu opintojen
edetessä” (Lämsä 2007: 293).
HOJKS-suunnitelmasta tulee ilmetä muun muassa suoritettava tutkinto ja siihen liittyvät yksityiskohdat, peruste, millä opiskelu annetaan erityisopetuksena,
mitä opetus- ja opiskelijahuollon palveluja opetuksessa annetaan sekä mitä muita
henkilökohtaisia palvelu- tai tukitoimia opiskelija saa. HOJKS:n laatimisen perusteina käytetään opetushallituksen määrittämiä luokitteluperusteita, joita ovat muun
muassa hahmottamiseen, tarkkaavaisuuteen ja kehittymiseen liittyvät vaikeudet
(luokittelunumerointina 01), kielelliset vaikeudet (02), vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen häiriöt (03), lievä kehityksen viivästyminen (04), psyykkiset pitkäaikaissairaudet (06) tai kuulovamma (10). Edellä mainituille perusteille edellytetään
lääketieteellistä diagnoosia. Peruste (12) ”Muu syy” voidaan arvioida oppilaitoksen
toimesta. Tällöin ”erityistä tukea tarvitsevalla opiskelijalla” on sellaisia opiskelun
esteitä, jotka eivät sovi perusteluokkiin 1–11. Hänellä voi olla esimerkiksi epäsäännöllisyyttä koulunkäynnissä, päihdeongelmia, sosiaalisia ongelmia tai muita elämänhallinnan ongelmia. (Keuda 2015: 4–8, Opetushallitus 2014b.)
Oppisopimuskoulutuksen yksittäisenä menetelmänä on maassamme vuodesta
2009 alkaen kehitetty ja kokeiltu niin sanottua tuettua mallia (ks. Alaluku 5.1.4),
jossa toiminnan lisäresurssoinnin avulla voidaan saattaa työelämään niin vaikeasti
työllistyviä maahanmuuttajia, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria kuin myös lievästi
kehitysvammaisiakin (Hevosmaa 2009, Kallio-Koski ym. 2013). Koulutuksen teoriaosuus on tuetussa oppisopimuskoulutuksessa järjestetty yleensä ammatillisissa
erityisoppilaitoksissa.
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5.1.2 Erilliset järjestelmät – ammatilliset erityisoppilaitokset ja
ammattiopistot
Suomessa ammatillisen erityisoppilaitoksen status on seitsemällä (7) ammatillisella
oppilaitoksella tai opistolla, joista yksi (1) on ruotsinkielinen (Ammatilliset erityisoppilaitokset 2015). Ammatillisten erityisoppilaitosten nuorisoasteen koulutuksiin
voidaan ottaa opiskelijoiksi korkeintaan 25-vuotiaita, joilla on jokin pitkäaikainen
tai pysyvä ”erityisen tuen tarve”. Valtiovallan tehtävänannon mukaan (Edu.fi 2010)
oppilaitosten tehtävänä on ottaa ammatillisen koulutuksen kentällä vastuu kaikkein
vaikeimmista ryhmistä eli niille on annettu ammatillisen koulutuksen sisällä oma
erityistehtävänsä eli erityisopetuksen järjestäminen. Lisäksi ne huolehtivat ensisijaisesti vammaisten opiskelijoiden valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja
ohjauksesta. Niiden tulee myös tarjota asiantuntija-apua muille ammatillisille oppilaitoksille. (Edu.fi 2010, Opetushallitus 2014a.) Opetusryhmän koko on enintään
12 ja vaikeavammaisten ryhmässä enintään kuusi (6) opiskelijaa. Jokaisella ryhmällä on vastuuopettajien lisäksi ryhmäkohtainen ohjaaja tai avustaja ja useimmilla
vaikeavammaisilla myös henkilökohtainen avustaja. (Hakala ym. 2013b: 174, 190.)
Erona ammatillisten erityisoppilaitosten ja yleisten ammatillisten oppilaitosten
välillä on muun muassa se, että opiskelijoiden tukipalveluihin liittyvä henkilöstö
on erityisoppilaitosten palkkaama ja näin helpommin opiskelijoiden saavutettavissa, kun taas yleisissä ammatillisissa kouluissa tukipalvelut ovat siirtyneet kuntien vastuulle ja yhteisiksi resursseiksi kunnan yksiköiden kanssa (Ekholm & Teittinen 2014: 34). Ammatillisia erityisoppilaitoksia voidaan kutsua myös erityisosaamiskeskuksiksi, joissa tuotetaan tutkittua tietoa myös muiden oppilaitosten, viranomaisten ja päättäjien käyttöön. (Lämsä 2014.)
Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntija Anna-Liisa Lämsä (2014) korostaa
erityisopiskelijoiden opetuksessa taitoa ja osaamista nuoren oikeaan kohtaamiseen.
Riski koulutuksen keskeyttämiseen on suuri, mikäli opetushenkilökunta ei tätä hallitse. Erityisen tärkeää opiskelujen onnistumisen kannalta on oppilasvalinta. Ensimmäinen kriteeri on aina, voiko hakija selviytyä yleisessä ammatillisessa opetuksessa. Ratkaisu on tehtävä normaaliuden rajat ylittävästä käyttäytymisestä ja opetuksen järjestämisestä tarvittaessa segregoituna. Jos todetaan, että opiskelijalla
on ”erityisen tuen tarve”, valintaa ei tehdä diagnoosikeskeisesti vaan pedagogisin
perustein. Kriteereinä ovat muun muassa se, onko hakijalla riittävä motivaatio opiskeluun ja onko hän ”koulukuntoinen”. Erityisen tuen tarpeen ei tarvitse olla pysyvää, mutta sen on oltava pitkäaikaista ja ei-satunnaista, jotta hänet voidaan ottaa
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opiskelijaksi ammatilliseen erityisoppilaitokseen. (Lämsä 2014, Miettinen 2008:
23.)
Ennen varsinaista tutkintoon tähtäävää ammatillista koulutusta vammaisen on
mahdollista osallistua ammatillisten erityisoppilaitosten tarjoamaan ei-tutkintoon
tähtäävään ennakkokoulutukseen eli valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja
ohjaukseen, Valmentava I:seen. Tämän jälkeen hän voi suuntautua kiinnostustaan
ja edellytyksiään vastaavaan ammatilliseen koulutukseen ja myöhemmin työelämään. Koulutuksen laajuus on yleensä vähintään 20 opintoviikkoa ja enintään 40
opintoviikkoa. (Opetushallitus 2010: 10.) Opetushallitus määrittelee Valmentava
I:n seuraavasti:
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijan opiskeluvalmiudet kehittyvät, ja
hän osaa itsenäisesti ja tavoitteellisesti hankkia tietoja ja taitoja sekä hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietolähteitä. ... Koulutuksen tavoitteena on myös, että opiskelijalla on mahdollisimman todenmukainen kuva työelämästä, erilaisista ammateista ja koulutuksen vaihtoehdoista. (Opetushallitus 2010: 10.)
Opinnot tukevat koulutuksen nivelvaiheessa olevaa opiskelijaa, ”jolla ei ole vielä
näkemystä ammatillisesta suuntautumisestaan eikä tarpeellista tietoa ammatillisista
vaihtoehdoista tai omista vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan” (Opetushallitus 2010:
10). Valmentava I:n opinnot muodostuvat valmentavista opinnoista, joilla
tarkoitetaan opiskeluvalmiuksia, toimintakykyä sekä ammatinvalintaa ja työelämävalmiuksia tukevia opintoja. Opintoihin voi sisältyä myös koulutusalakohtaisia valmentavia opintoja, joilla tarkoitetaan koulutusalakohtaisia ammatillisiin opintoihin tai koulutusalakohtaisia työelämään valmentavia opintoja. Lisäksi opiskelijan opintoihin sisältyy valinnaisia opintoja. (Opetushallitus 2010: 10.)
Lisäksi erityisryhmiin kuuluvien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa ammatillisen koulutuksen osioita muun muassa niin kutsutussa vaihtoehtoisessa ammattikoulussa (Sovinto 2014) tai työpajakouluissa eri puolilla Suomea (Etelä-Karjalan
ammattiopisto 2014). Molemmissa näistä opiskelijoiden on mahdollista siirtyä tuetun työharjoittelun jälkeen suorittamaan varsinaista ammatillista tutkintoa muualle
oppisopimuskoulutuksen avulla. Lisäksi ammatillista opetusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille järjestetään kansanopistoissa, kansalais- ja työväenopistoissa, aikuiskoulutuskeskuksissa sekä liikunnan koulutuskeskuksissa. (Irjala 2014:
42.)
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5.1.3 Oppisopimuskoulutus Suomessa
Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen malli, jossa suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla. Siinä yhdistyvät osa-aikainen tietopuolinen koulutus ja
työpaikalla tapahtuva oppiminen. (Leino 2011: 15, 2013, Norontaus 2016: 15–16,
30, Viinisalo 2013: 16.) Kaikissa teollisuusmaissa 1970-luvun nuorisotyöttömyys
herätti maiden viranomaisten keskuudessa entistä laajempaa kiinnostusta oppisopimuskoulutusta (Apprenticeship, Duale Berufsausbildung) kohtaan (Silvennoinen
2002: 100) paitsi Euroopan saksankielisellä alueella, jossa oppisopimuskoulutus on
säilyttänyt vahvan asemansa vuosisatojen ajan ja sitä on kehitetty niin taloudellisesti hyvinä kuin huonoinakin aikoina (OECD 2010a: 5–6). Ensimmäinen oppisopimuskoulutusta koskeva laki tuli voimaan Suomessa vuonna 1923, ja sitä uudistettiin vasta vuonna 1967 (SA 422/1967). Tällöin siihen liitettiin jo ammatissa toimivien pätevyystutkinnot, ammattitutkinto ja ylempi ammattitutkinto.
Oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden määrät olivat maassamme vähäisiä
aina 1970-luvulle saakka, jonka jälkeen ne alkoivat kasvaa ollen vuosina 1983–
1984 jo 8 300 sopimusta vuodessa. Sen jälkeen oppisopimuskoulutuksen asema on
aina viime vuosiin saakka ollut Suomessa kuitenkin epämääräinen ja koko toiminnan jatkuminenkin osittain vaakalaudalla. (Nyyssölä 1999: 177, Silvennoinen 2002:
100–102.) Kuten Leinokin (2011: 18) toteaa, Suomessa oppisopimuskoulutusta ”on
järjestetty vaihtelevalla menestyksellä ja se on pitkään nähty heikossa yhteiskunnallisessa ja työmarkkina-asemassa olevien työharjoittelu- ja työllistämiskeinoksi”.
Maassamme on sen sijaan keskitytty erityisesti oppilaitosmuotoisen, ”järjestelmäkoulutuksellisen” ammatillisen koulutuksen kehittämiseen (Mazenod 2013: 121).
Suomalainen oppisopimuskoulutus poikkeaa monien muiden Euroopan maiden
vastaavista erityisesti siten, että oppisopimusopiskelijat ovat suurelta osin aikuisia
ja nuorten osuus on ollut vähäinen (Kämäräinen 2014, Leino 2011: 94, 96, Norontaus 2016: 16).
Kuten Anna Mazenod (2013: 121) toteaa Englannin, Ranskan ja Suomen 16–
18-vuotiaiden oppisopimuskoulutusta koskevassa väitöstutkimuksessaan, Suomessa oppisopimuskoulutus toisen asteen ammatillisen koulutuksen vaihtoehtona
näytteli ainakin ihan viime vuosiin saakka hyvin marginaalista osaa, niin koulutuspoliittisessa retoriikassa kuin käytännössäkin. 1990-luvun taitteessa maassamme
alettiin kuitenkin vähitellen uskoa, ”että työssä voi todella oppia” (Leino 2011: 18)
ja tavoitteeksi tuli oppisopimuskoulutuksen osuuden merkittävä lisääminen (Viinisalo 2013: 14). Tuolloin vastavalmistuneiden työllistyminen oli vaikeutunut oleellisesti taloudellisen laman vuoksi ja maassa alettiin vaatia entistä tiiviimpiä suhteita
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koulutukselle ja työelämälle. Oppisopimuskoulutus nousi taas merkittäväksi ammatillisen koulutuksen teemaksi. Uusi laki (SA 1605/92) ja asetus (SA 1606/92)
oppisopimuskoulutuksesta astuivatkin voimaan vuoden 1993 alusta lukien. Lain
nimellä haluttiin korostaa oppisopimuskoulutuksen koulutuksellista luonnetta,
mutta lain perusteluissa haluttiin parantaa sen asemaa vaihtoehtoisena työvaltaisena koulutusmuotona oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen järjestelmässä. Tällöin erityisesti oppisopimuskoulutuksen käyttö pitkäkestoisena henkilöstökoulutuksena ja sen 1980-luvulla laajentunut käyttö nimenomaan aikuisten
koulutusmuotona lisääntyi. (Norontaus 2016: 16, Silvennoinen 2002: 114–115, 132,
134, Viinisalo 2013: 14.)
Viimeisin uudistus suomalaiseen oppisopimuskoulutusjärjestelmään, oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso, otettiin käyttöön vuonna 2014 Jyrki Kataisen hallituksen 2011–2014 hallitusohjelmaan sisällyttämän niin sanotun nuorisotakuun
osana. Oppisopimuskoulutuksen valmentavaksi vaiheeksi tarkoitettu ei-työsuhteinen, korkeintaan 20 opintoviikkoa kestävä ennakkojakso on tarkoitettu alle 25-vuotiaille vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville nuorille. Uudistuksen tavoitteena on madaltaa oppisopimuskoulutukseen hakeutumisen ja työnantajien kannalta rekrytoimisen kynnystä. Valtion avustuksella ennakkojaksoja voivat järjestää
ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavia ja valmentavia jaksoja ylläpitävät koulutuksenjärjestäjät. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016b, Työ- ja elinkeinoministeriö 2013a.)
Oppisopimuskoulutuksen käytänteistä on Suomessa tuotettu tähän mennessä
vähän tieteellistä tutkimusta. Olavi Leinon väitöskirja käsittelee erityisesti oppisopimuskoulutuksen prosessia työpaikalla tapahtuvan oppimisen näkökulmasta
(Leino 2011, Norontaus 2016:15). Norontaus (2016) puolestaan käsittelee väitöskirjassaan oppisopimuskoulutusta yritysten näkökulmasta, niiden tuottamana koulutuspalveluna. Tuetusta oppisopimuskoulutuksesta eli oppisopimuskoulutuksesta
psykososiaalisella lisätuella resursoituna (Additional Learning Support in Apprenticeship, Assistierte Berufsausbildung, Geförderte Duale Berufsausbildung) ei varsinaisesti ole olemassa muita yliopistollisia opinnäytteitä kuin pro gradu -tutkielmani vuodelta 2014 (Irjala 2014).
Norontaus (2016) on tutkinut erityisesti sitä, miten yritykset ja työpaikat, joilla
on kokemusta oppisopimuskoulutuksesta vähintään kolmen vuoden ajalta, suoriutuivat koulutustehtävästään. Hän kysyi myös, tuottaako oppisopimuskoulutus tuloksia, jotka vastaavat koulutukseen käytettyjä yritysten ja julkishallinnon resursseja. Tutkimuksen pääkysymyksenä oli, mistä oppisopimuskoulutuksen vaikutta140

vuus yrityksessä muodostuu ja miksi oppisopimuskoulutus yrityksessä yleensä valitaan koulutusmuodoksi. Norontaus (2016: 145) toteaa, että koulutukseen yrityksen saamat taloudelliset tuet sekä opiskelijan tuottama työ tekevät koulutusmallista
yritykselle ”kustannustehokkaan koulutusvaihtoehdon”. Tutkimuksessa kysytään
myös, mitä yritys odottaa oppisopimuskoulutukselta ja mitkä ovat koulutuksen onnistumisen edellytykset ja esteet yrityksen kannalta. Haastattelemiltaan yrityksiltä
saamiensa vastausten perusteella Norontaus (2016: 164) toteaa oppisopimuskoulutuksen esteiksi erityisesti sen, että koulutusmuotoa ei tunneta riittävästi tai mielikuvat siitä ovat vääristyneitä. (Ks. myös Työsuojelurahasto 2015.)
Oppisopimustoimiston koulutustarkastaja Jorma Käyhkö viimeistelee väitöskirjaa oppimisen ja opiskelun tukemisesta oppisopimuskoulutuksessa, ”Vastaako
oppisopimuskoulutus opiskelijoiden erityistarpeeseen? Toteutuuko koulutuksellinen tasa-arvo”. Väitöskirjan käsikirjoituksessa käsitellään tuen tarpeiden tunnistamista koulutuksen järjestäjien eli maamme yli 80 oppisopimuskeskuksen näkökulmasta. Tutkimuksessaan Käyhkö tulee osoittamaan, että opiskelijoiden erityistarpeiden tunnistamisessa oppisopimustoimistojen ja -keskusten eli koulutuksen järjestäjien taholla on suuria puutteita ja keskeyttämisprosentit tuen tarpeessa olevien
opiskelijoiden osalta ovat korkeita. Toisaalta tuen tarpeeseen ei pystytä nykyisen
lainsäädännön mahdollistamilla resursseilla vastaamaan. (Käyhkö 2015.)
Seuraavaksi käsittelen suomalaisen oppisopimuskoulutuksen periaatteita ja nykytilannetta.
Oppisopimuskoulutuksen periaatteet ja nykytilanne
Peruskoulun viimeisen luokan oppilaista lähes kaikki hakevat toisen asteen koulutukseen, mutta osa heistä ei pääse haluamalleen koulutusalalle ja jää sen vuoksi
toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle. Toisaalta ammattikoulutuksen keskeyttäneiden määrä on maassamme hälyttävän suuri ja on kasvanut aina 1970-luvulta alkaen. Viimeisimmän tilaston (Tilastokeskus 2016d) mukaan tutkintoon johtavan
koulutuksen opiskelijoista lukuvuonna 2013–2014 sen keskeytti 5,4 prosenttia ja
niin, että tämä joukko ei jatkanut mihinkään muuhun koulutukseen. Tältä osin tilanne oli hieman parantunut aiempaan tilastoon verrattuna. Keskeyttäminen on
yleisintä opintojen alkuvaiheissa. Koulutuksen keskeyttäminen on ollut ja on osa
laajaa keskustelua ja huolta nuorten syrjäytymisestä pysyvästi työelämän ulkopuolelle. Keskeyttäminen ei useinkaan ole tietoinen valinta, vaan se liittyy usein koulutuksen ulkopuolisiin elämänhallinnan ongelmiin tai koulun ja oppilaan kulttuurien välisiin konflikteihin. (Komonen 2001, Mäki-Ketelä 2012.)
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Oppisopimuskoulutus, suurimmalta osin työpaikalla tapahtuva ammattitutkinnon suorittaminen, on nähty maassamme eräänä vastauksena erityisesti ilman toiseen asteen koulutusta oleville nuorille ja ”kouluallergikoille” (Nyyssölä 1999:
178). Oppisopimuskoulutuksessa vähintään 15-vuotias työntekijä suorittaa teoreettisia opintoja paikallisessa ammatillisessa oppilaitoksessa tai muussa koulutukseen
hyväksytyssä oppilaitoksessa sekä työskentelee normaalilla työpaikalla samanaikaisesti. Yläikärajaa oppisopimusopiskelijalle ei ole. Oppisopimuskoulutusta halutaan yhteiskunnassamme tukea entistä enemmän, koska se tarjoaa oppilaitosmuotoista ammatillista koulutusta täydentävän vaihtoehdon ammatillisen pätevyyden
saavuttamiseksi (Viinisalo 2010). Työnantaja ja opiskelija solmivat työsopimuksen,
yleensä määräaikaisen, oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Tällöin noudatetaan seuraavia opetushallinnon sekä työelämän lakeja ja asetuksia (Opetushallitus 2015):
–
–
–
–
–
–

laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998)
laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998)
laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 1705/2009) ja siihen liittyvä
asetus (A 1766/2009)
työsopimuslaki (55/2001)
työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset (esim. työturvallisuuslaki 738/2002)
alaa koskeva työehtosopimus.

Oppisopimuskoulutuksen on todettu palvelevan erityisesti opiskelijoita, joita teoriapainotteinen opetus syystä tai toisesta ei motivoi tai joille se ei muusta syystä
sovellu (Nyyssölä 1999: 178). Toisaalta oppisopimuskoulutuksen käyttö esimerkiksi syrjäytymisuhan alla olevien työttömien nuorten, vammaisten tai osatyökykyisten koulutusmuotona on ongelmallista, koska vaikean työllisyystilanteen aikana juuri näiden nuorten on vaikea saada oppisopimuksen työpaikkoja. Yleensä
paikkoja saavat ne nuoret, joilla muutoinkin on mahdollisuus saada koulutus- ja
työpaikkoja ja jotka ovat riittävän aktiivisia niitä hakemaan. (Silvennoinen 2002:
117–118.) Oppisopimuskoulutuksessa olevat maksavat veroja tuloistaan ja kerryttävät työeläkettä itselleen (Viinisalo 2010). Näin ollen myös osa-aikatyössä ja sen
lisäksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevat kehitysvammaiset ja muut vammaiset tai
pitkäaikaissairaat työntekijät kerryttävät ansiotyönsä osalta itselleen peruseläkettä
parempaa vanhuuseläkettä ja tuovat työllistyessään säästöjä yhteiskunnan sosiaaliturvan kuluihin.
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EU:n työvoimapoliittisiin tavoitteisiin sisältyy oppisopimuskoulutuksen lisääminen ja yhdenmukaistaminen unionin alueella (European Centre for the Development of Vocational Training 2012). Tavoite toteuttaa osaltaan myös Suomessa valtiovallan tahtotilaa pidentää työuria niiden alkupäästä. Eräänä keinona tähän sosiaali- ja terveysministeriö sekä eläkeyhtiöt korostavat osatyökykyisten saamista työelämän piiriin. Aihe on tärkeä, koska maassamme on, ilman toisen asteen koulutusta olevien nuorten ja nuorten aikuisten lisäksi, kymmeniätuhansia osatyökykyisiä, vammaisia tai työttömiä nuoria ja nuoria aikuisia, joiden olisi riittävien tukitoimenpiteiden avulla mahdollista saavuttaa YK:n, Euroopan unionin ja kansallisten
lakien ja sopimusten mukainen työelämän yhdenvertaisuus eli työkansalaisuus.
Muun muassa vammaisten piirissä on tällä hetkelläkin runsaasti yhteiskunnan hyödyntämättä jättämää työvoimareserviä. Heidän joukossaan on runsaasti myös jo
koulutettuja ja ”keskimääräistä innostuneempia” työnhakijoita (Hietala 2014). (Ks.
myös Holm & Hopponen 2007: 1, 28, 37.)
Oppisopimuksen solmineiden määrät ovat vaihdelleet jyrkästikin aikojen kuluessa. Alle 20-vuotiaiden nuorten määrä on Suomessa erityisen alhainen. ”Yhteiskunnallista vastuuta nuorten kouluttamiseen (yrityksissä) ei tunneta, eikä sitä välttämättä haluta ottaa”, toteaa Norontaus (2016: 157). Määrä oli 1980-luvun alkuvuosina noin 3 000 mutta esimerkiksi vuonna 1993 vain vajaat 500 (Silvennoinen
2002: 118). Kuvaavaa määrien vähäisyydelle on, että nuorten oppisopimuksia solmittiin maassamme vuonna 2013 noin neljä kertaa enemmän kuin vuonna 2012 –
mutta vain noin 850 kappaletta, todettiin Helsingin Sanomissa lokakuussa 2013
(Hautamäki 2013). Nuorisotakuun tultua voimaan vuoden 2013 alusta lukien oppisopimuskoulutusta kehitettiin ja lisättiin eri puolilla Suomea muun muassa useiden
kuntien yhteisissä hankkeissa. Erityisopetuksen statuksella opiskelevien määrä on
ollut oppisopimuskoulutuksessa erityisen vähäinen. Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskuksessa tällaisia opiskelijoita oli syyskuussa 2011 vain 20 noin 240:n kokonaismäärästä (Leino 2011: 97).
Pohjois-Karjalassa tehtyyn tutkimukseen haastatellut oppisopimusopiskelijat
olivat keskimäärin yli 30-vuotiaita, ja heillä oli usean vuoden työkokemus alaltaan.
Alle 20-vuotiaita joukossa (n = 239) oli vain muutama prosentti. (Irjala 2014: 49–
50, Leino 2011: 89, 2013: 72, 77). Toisin kuin Leino (2011) toteaa, oppisopimuskoulutuksen osuus kaikesta ammatillisesta koulutuksesta ei ole kasvanut toivotulla
tavalla, edellä mainitusta vuoden 2013 nuorten osuuden kasvusta huolimatta, ja oli
vain noin 9 prosenttia vuonna 2014 (Tilastokeskus 2015). Näin siitä huolimatta,
että, kuten Leino (2011: 98) toteaa,
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suomalainen oppisopimuskoulutusjärjestelmä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen mahdollistaessaan koulutuksen kaikenikäisille ja kaikkiin ammatteihin tai työtehtäviin joko tutkintotavoitteisesti, osatutkintoina tai lisäkoulutuksena tutkintoon johtamattomana koulutuksena.
Tilanne johtuu asiantuntijoiden mukaan pitkälti ammattikoulutuksen piirissä vallitsevista yleisistä intressiristiriidoista niin työntekijä- ja työantajajärjestöjen kuin oppilaitosten ja opetushallinnon viranomaisten sekä koulutuspoliittisten päättäjienkin
keskuudessa (Kämäräinen 2014, Silvennoinen, 2002: 102). Tässä yhteydessä on
muun muassa viitattu ammattijärjestöjen mahdolliseen pelkoon siitä, että ”halvoilla”
oppisopimuskoulutettavilla korvataan työpaikoilla jo ammattitaidon saavuttaneita
työntekijöitä. Toisaalta koska oppisopimuskoulutus tarkoittaa meillä sekä ammatillista koulutusta että yritysten henkilöstökoulutusta ja sijoittuu elinkeino-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan reviireille, koulutuksen tunnettuus ja hahmottaminen
tarkoitukseensa ovat epäselviä (Leino 2011: 97, Norontaus 2016: 164, Viinisalo
2008: 142).
Kuten Mazenod (2013: 126) toteaa, Suomessa oppisopimuskoulutuksen osuus
16–18-vuotiaiden ammatillisen koulutuksen muotona on siis hyvin alhainen (very
low) ja asema koulutuspoliittisessa retoriikassa alhainen (low). Eräänä keinona ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuteen ja keskeyttämismäärien pienentämiseen
onkin maassamme kiinnitetty aivan viime vuosina lisääntyvää huomiota oppisopimuskoulutuksen vähäiseen osuuteen erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen kokonaisuudesta. (Ks. myös Antikainen ym. 2006: 290–293, Leino 2013:
75.) Mazenod (2013: 124) toteaa hyvänä puolena, että suomalainen oppisopimusjärjestelmä sisältää muun muassa Englannin ja Ranskan vastaaviin verrattuna
enemmän sellaisia kasvatuksellisia elementtejä, joilla pyritään tukemaan erityisesti
nuoren yksilöllistä ja sosiaalista kehittymistä kansalaisena.
Oppisopimuksella voidaan suorittaa Suomessa periaatteessa kaikkia ammatillisia tutkintoja, muun muassa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja. Perustutkintoon johtava koulutus kestää yhdestä kolmeen
vuotta. Aiempi koulutus ja työkokemus voidaan ottaa huomioon koulutuksen kestossa. Oppisopimuskoulutuksesta vastaavat pääorganisaattoreina Suomessa paikalliset tai seutukohtaiset oppisopimuskeskukset tai -toimistot, toisin kuin Saksassa,
jossa päävastuu koulutuksesta on työnantajilla, yrityksissä ja yhteisöissä. Oppisopimuskeskukset tai -toimistot vastaavat Suomessa (Keuda 2017):
1.
2.
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oppisopimuksen organisoinnista
koulutuksen suunnittelusta

3.
4.
5.
6.

rahoituksen järjestämisestä
työpaikkakouluttajan perehdyttämisestä
teoreettisen opetuksen järjestämisestä paikalliseen ammatilliseen oppilaitokseen tai muuhun tehtävään hyväksyttyyn koulutusorganisaatioon sekä
koulutuksen seurannasta.

Oppisopimuskoulutuksen teoreettisesta sisällöstä ja vaatimuksista vastaa lain mukaan koulutuksen järjestävä oppilaitos. Työpaikan hankkiminen kuuluu yleensä
opiskelijalle itselleen. Koulutuksen järjestäjän eli oppisopimustoimiston tai -keskuksen tehtävänä on varmistaa, että työympäristö täyttää koulutukselta vaadittavat
kriteerit, joita ovat riittävät tuotantotoiminta ja työvälineistöt, ammattitaitoinen ja
pätevä henkilöstö sekä tehtävään soveltuva työpaikkakouluttaja tai -ohjaaja. Mikäli
työpaikalla on henkilö, joka on työsuhteessa mutta jolla ei ole vielä ammattitutkintoa, hän voi sopia työsuhteen muuttamisesta oppisopimustyösuhteeksi. (Norontaus
2016: 30–31, Opetushallitus 2015.)
Oppisopimuskoulutus on luonteeltaan verkostotyötä, jossa on neljä pääasiallista toimijatahoa ja jossa oppisopimustoimisto, ammatillinen oppilaitos, opiskelija
ja työyhteisö, kaikkine yksittäisine osapuolineen, toimivat yhteistyössä. Teoriaopetuksesta vastaava ammattioppilaitoksen opettaja ja työpaikalle nimettävä työpaikkakouluttaja tai -ohjaaja, opiskelija sekä vammaisen tai osatyökykyisen opiskelijan
ollessa kyseessä heidän lisäkseen työhön- tai työvalmentaja toimivat yhteistyössä
koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Opiskelija oppii työtä tehdessään ja arvioi oppimaansa koko koulutuksen ajan. Koko verkoston keskiössä on aina opiskelija itse,
hänen ammatti-identiteettinsä kasvu ja ”ammattiin kotiutuminen” (Viinisalo 2013:
19). (Ks. myös Leino 2013.)
Oppisopimuskoulutusta voidaan kuvata myös työnantajan sponsoroimaksi ammatilliseksi koulutukseksi, tai kuten Norontaus (2016: 17, 31) toteaa, yrityksen tarjoamaksi koulutuspalveluksi aidossa ja reaaliaikaisessa työympäristössä ”osana
tuottavaa liiketoimintaa”. Opiskelijalla on joko toistaiseksi tai yleensä määräaikaisesti voimassa oleva työsopimus työnantajan kanssa. Opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen, josta tulee käydä ilmi seuraavat yksityiskohdat (Opetushallitus 2015):
–
–
–
–

sopimuksen voimassaoloaika
koeajan pituus
suoritettava tutkinto sekä opiskelijan palkkauksen perusteet
keskeiset työtehtävät
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–
–
–
–
–

koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjä
tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle
vastuulliset työpaikkakouluttajat
muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat sekä
työnantajalle maksettava koulutuskorvauksen määrä.

Koulutus tapahtuu kahdessa erilaisessa oppimisympäristössä, joiden ”kielet” poikkeavat toisistaan. Olavi Leinon (2011: 95–97) mukaan ”mikään työpaikka ei ole
rakennettu oppimisympäristöksi. Tämä asettaa opetuksen pedagogisoinnille (työpaikalla) todellisen haasteen”. Oppisopimuskoulutuksen pedagogiikkaa ei ole Suomessa juurikaan tutkittu, arvioitu tai analysoitu, vaikka oppisopimustyöpaikasta tulee koulutuspalvelujen tuottaja (Norontaus 2016: 200). Pedagogisen osaamisen lisäksi oppisopimuskoulutuksen haasteena työpaikoilla on myös riittävään ohjaukseen tarvittava aika, mikä koskee erityisesti tehtävään nimettyä työpaikkakouluttajaa (Lehtonen 2016a, 2016b, Leino 2011: 95, 97, 2013). Huomattava kuitenkin on,
että opiskelija oppii usein enemmän muilta työntekijöiltä kuin varsinaiselta työpaikkakouluttajaltaan (Viinisalo 2013: 19). Huomattava on myös, että työpaikalla
tapahtuva oppiminen on paitsi oppisopimusopiskelijan mutta myös koko työyhteisön oppimistapahtuma, ”tiedon ja kokemuksen siirtämistä, uusien oivalluksien ja
käytäntöjen synnyttämistä” (Lehtonen 2016a, 2016b). Hyvällä johtamisella voidaan oppisopimuskoulutuksen avulla mahdollistaa koko työyhteisön kollektiivista
oppimista (Norontaus 2016: 29–30).
Koulutuksen kustannukset jakaantuvat julkisen hallinnon ja työnantajien kesken. Opiskelijalle maksettava palkka noudattaa alalla voimassa olevaa työehtosopimusta. Osan kustannuksista yhteiskunta korvaa työnantajalle. (Opetushallitus
2015, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 2014.) Työantajille maksettavan
koulutustuen määrää on kesäkuusta 2013 alkaen korotettu merkittävästi (Opetusja kulttuuriministeriö 2013). Oppisopimuskoulutus perustuu aina työpaikan päätökseen rekrytoida työntekijä tai työntekijöitä nykyisten joukkoon. Samalla työpaikka investoi aikaa, inhimillisiä voimavaroja ja rahaa uuden työntekijän kouluttamiseen. (Leino 2011: 21, Viinisalo 2008: 140.) Leino (2011, 2013) peräänkuuluttaa suurten yritysten lisäksi pieniä ottamaan oppisopimusopiskelijoita, kun taas
aiemmin haastattelemani vammaiset oppisopimusopiskelijat työllistyivät lähinnä
pieniin yrityksiin. Perusteluna Leino esittää, että pienillä yrityksillä on suuria yri-
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tyksiä paremmat mahdollisuudet oppimisen henkilökohtaistamiseen. Taloudellisista syistä niiden on kuitenkin vaikea palkata oppisopimusopiskelijaa. (Leino 2011:
94, 97, 2013: 71.)
Oppisopimuskoulutus edellyttää koulutuksen järjestäjältä eli oppisopimustoimistoilta ja -keskuksilta verkoston johtamisosaamista, jonka keskiössä ovat työpaikka ja työssä oppiminen. Erona kouluympäristössä oppimiseen oppisopimuskoulutuksen asiantuntija Kari Viinisalo pitää ”suurempaa epävarmuutta”. Asioihin
ei ole aina saatavissa yhtä selkeää ratkaisua. Kriittisenä hän pitää työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyötä, yhteisen oppimisen saarekkeen aikaansaamista, mikä on
erityisesti työnantajien vastuulla. (Viinisalo 2010, 2013: 25.) ”Kahden erilaisen toimintakulttuurin on löydettävä oppisopimuskoulutuksessa rakentava yhteistyö. ...
Hyvin suunnitellulla johtamisella voidaan saada aikaan koko työyhteisön oppimista”
(Viinisalo 2013: 26). Toiminnan kehittämisen tarvetta nähdään yleisesti myös työpaikkakouluttajien perehdyttämisessä tehtäväänsä. Toisin kuin monissa muissa
maissa Suomessa työpaikkakouluttajana voi toimia periaatteessa kuka tahansa työpaikalla työskentelevä ammattitaitoinen ja päteväksi katsottu työntekijä, kun taas
esimerkiksi Saksassa häneltä vaaditaan alan erikoisammattitutkinto sekä lisäksi
erillisen kouluttajatutkinnon suorittamista. (Kajaste ym. 2013: 205–206, Leino
2011: 95, 2013: 67–68, Ojalainen 2015: 17.)
Kuten edellä totesin, Suomessa ei 1990-luvun alkupuolelle saakka ole juurikaan huomioitu erityisen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen ja sitä kautta heidän pääsyään avoimille työmarkkinoille. ”Joissakin maissa on harkittu sitä, että erityisryhmille voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta niin, että se on tavoitteiltaan ’kevyempi’ kuin varsinainen perustutkinto”, toteaa Leino (2011: 89). Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeet lähtivät liikkelle maassamme lähinnä yksittäisten alan asiantuntijoiden ja
ammatillisten erityisoppilaitosten sekä muutamien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen käynnistäminä kehittämishankkeina USA:sta levinneen tuetun työllistymisen
menetelmän ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmänä.
5.1.4 Tuettu oppisopimuskoulutus kokeilu- ja kehittämishankkeina
Tuetun oppisopimuskoulutuksen voidaan katsoa syntyneen niin kutsutun tuetun
työllistymisen mallista. Tuettu työllistyminen (Supported Employment, Unterstützte Beschäftigung) on vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen malli,
jonka alkujuuret ovat jo 1960- ja 1970-luvun USA:ssa. Malli sai alkunsa sikäläisten
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vammaisjärjestöjen ja vammaisten vanhempainliittojen ryhdyttyä vaatimaan yhdenvertaisia oikeuksia työelämään lähinnä kehitysvammaisille, myös vaikeavammaisille. Tavoitteena oli luoda malli, jolla mahdollistettiin eri vammaisryhmien ja
osatyökykyisten työllistyminen tavanomaisille työpaikoille työvalmentajan (job
coach) yksilöllisen tuen avulla. Menetelmä on sittemmin vakiintunut USA:ssa ja
toiminta vahvistettiin siellä lailla vuonna 1992. (Eriksson 2008: 55, Pirttimaa 2003:
4–10, Äikäs 2012: 24–25.)
Tuetun työllistymismallin periaatteina on hyväksyä vammainen ”normaalina
kansalaisena” toimimaan normaaleissa elin- ja työympäristöissä tarvitsemansa yksilöllisen tuen avulla, aito työllistyminen riittävän tuen avulla, vammaisen vahvuuksien korostaminen sekä työn oppiminen työtä tekemällä, ei kuntoutustoimenpiteillä. Näin halutaan tarjota vammaisille ja osatyökykyisille työpaikkojen monipuoliset valinnan mahdollisuudet. (Jordan de Urries 2010, Langner 2013, Linnakangas ym. 2006: 19–20, Theunissen 2013: 19, Vuorela 2008: 90–91, Wehman
2012.) USA:sta muihin maihin levinnyt malli tuotiin Suomeen 1990-luvun alkuvuosina ja käynnistyi käytännössä ensimmäisenä vuonna 1995 Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laitoksella Tie auki! -tutkimus- ja kehittämishankkeena
(Pirttimaa 2003: 4–10). Menetelmää ja toimintaa ovat sen jälkeen kehittäneet maassamme muun muassa VATES-säätiö ja Nuorten Ystävät -järjestö. (Vrt. Hakala 2013:
231, Nikula 2011: 4, Saloviita ym. 1997, VATES-säätiö 2014.)
Tuetun työllistymisen periaatteena Suomessa USA:n mallin mukaan on, että
vammainen oppii työn työtä tekemällä eikä niinkään jatkuvilla kuntoutustoimenpiteillä (ks. Langner 2013, Linnakangas ym. 2006: 19, Wehman 2012: 139). Menetelmässä erityisryhmiin kuuluva työnhakija voi hakeutua avoimille työmarkkinoille
työvalmentajan avulla. Suomessa paikalliset työ- ja elinkeinotoimistot järjestävät
ja rahoittavat työvalmentajapalveluita vaikeasti työllistyville. Mallia on maassamme sovellettu lähinnä kehitysvammaisiin ja mielenterveyskuntoutujiin mutta se
on sovellettavissa myös muihin vammaisten ja osatyökykyisten ryhmiin kuten aistivammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin. (Irjala 2014: 55, Nikula, 2011: 4, 16, Pajunen
ym. 2010: 8–9.) Tuetun työllistymisen menetelmä ei ole kuitenkaan saanut Suomessa sellaista vakiintunutta asemaa vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisessä kuin esimerkiksi USA:ssa, Australiassa ja monissa Euroopan maissa pitkälti
vastuu- ja rahoitustahojen puuttumisen vuoksi (Hakala 2013: 231, Pirttimaa 2003).
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Kuvio 4. Tuetun työllistymisen menetelmän ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmästä
tuettu oppisopimuskoulutus (Irjala 2014: 58).

Tuetun työllistymisen hankkeiden yhteydessä ilmenneistä ongelmista ja kysymyksistä johtuen alkoi toimijoiden piirissä herätä ajatuksia, miten ammatillisen koulutuksen avulla ja se liitettynä tuetun työllistymisen malliin voitaisiin, paremmin kuin
mitä kyseisissä hankkeissa on voitu, tukea vammaisia työllistymään normaaleille
työpaikoille (ks. Kuvio 4). Tavoitteena oli päästä pois vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen ”epämääräisyyksistä”. (Nikula 2011: 12, Nyman 2014, Pirttimaa
2003: 4–10.) Kokemuksen ja ammatillisen koulutuksen puute olivat myös Tuula
Kukkosen (2009: 120) tutkimuksen mukaan esteitä yrityksille rekrytoida osatyökykyinen tai vammainen työyhteisöönsä.
Seuraavaksi käsittelen Suomessa toteutettujen tuettujen oppisopimuskoulutusten periaatteita, opiskelijaryhmiä sekä prosessia yksityiskohtaisesti.
Tuettu oppisopimuskoulutus kokeiluina ja kehittämishankkeina
Tuetun oppisopimuskoulutuksen mallia on kehitetty maassamme 1990-luvun lopulta alkaen. Hankkeissa kohderyhminä ovat olleet ja ovat työttömät, maahanmuuttajat ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten muut tukea tarvitsevat ryhmät. Malli on Suomessa vielä kokeiluasteella oleva, epävirallinen sovellus
yleisestä oppisopimuskoulutuksen menetelmästä. Toimintaa on kokeiltu erityisesti
pääkaupunkiseudulla sekä Pohjois-Pohjanmaalla. (Ahola 2011, Ahola & Sivonen
2013: 137–152, Hevosmaa 2011, Kallio-Koski ym. 2013, Laasanen ym. 2011: 1–
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2, 8, Metropolialueen oppisopimustoimijat 2013.) Menetelmää ei näin ollen Opetushallituksen ohjeistuksissa eikä lainsäädännössä kyseisellä nimellä mainita. Voimassa olevan lain mukaan kyse on ”oppimisen ja opiskelun tukemisesta ammatillisessa koulutuksessa”. Toiminta on viranomaisen näkökulmasta kokeiluasteella
vuosina 2014–2016. Tämän jälkeen kokeilun tulokset on luvattu julkistaa. (Irjala
2014: 59, 91, Pastila-Eklund 2014.)
Tuettu oppisopimuskoulutus on oppisopimuskoulutuksen sovellus, jossa koulutuksen eri vaiheissa – ennen koulutuksen aloittamista, sen aikana ja sen päättyessä ja joissakin tapauksissa sen jälkeenkin – tuetaan erityistä tukea tarvitsevaa
opiskelijaa psykososiaalisesti. Myös työnantajaa ”tuetaan” toiminnan suunnittelussa, tukijärjestelmissä, perehdytyksen aikana sekä oppimisen arvioinnissa. (Kallio-Koski ym. 2013: 3, Laasanen ym 2011: 10, 12, 16.) Menetelmässä yksilöllistetään opetusjärjestelyjä, oppimääriä ja oppisisältöjä opiskelijan tarpeet ja oppimisedellytykset huomioon ottaen. Kyse on periaatteessa samoista yksilöllistämisen ja
henkilökohtaistamisen vaatimuksista kuin mihin ammatillisissa erityisoppilaitosten
toisen asteen koulutuksessa vastataan Opetushallituksen määräysten mukaan.
(Opetushallitus 2006, Leino 2011: 31–34.) Tällöin vaatimukset ja oppimisen tavoitteet mukautetaan opetuksessa ja oppimistavoitteissa opiskelijan oppimisedellytysten tasolle. Opiskelijan yksilölliset lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet oppimisessa sekä vaadittavat opetusjärjestelmät ja -menetelmät kirjataan hänen henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa (HOJKS). Kunkin opiskelijan HOJKSia tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Mahdolliset tarkistukset tai muutokset siihen kirjataan erilliselle liitteelle tai muuttamalla suunnitelmaa. (Keuda 2015: 5–6, Laki
630/1998: 20§, Lämsä 2007, Opetushallitus 2014a.)
Vammaisille, lähinnä lievästi kehitysvammaisille, tarkoitetun tuetun, yksilöllistetyn ja henkilökohtaistetun, oppisopimuskoulutuksen ensiaskeleet otettiin
vuonna 2007–2008, kun yksittäinen kajaanilainen kuntoutus- ja työterveyslääkäri
(Nyman 2014) ryhtyi työssään pohtimaan mahdollisuutta yhdistää oppisopimuskoulutusta työkyvyttömyyseläkkeeseen ja kuntoutustukeen liittyvään lainsäädäntöön. Tavoitteena oli edistää lievästi kehitysvammaisten työllistymistä normaaleille
työpaikoille, palkattoman avotyötoiminnan sijaan. Tammikuussa 2009 Nivalassa
Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyi tiettävästi ensimmäinen tuetun oppisopimuskoulutuksen ryhmä, jossa kaikki opiskelijat (seitsemän aloittanutta) olivat työkyvyttömyyseläkkeellä olleita kehitysvammaisia. (Hevosmaa 2011: 1, Nikula 2014a,
2014b, Nyman 2014, Pajunen ym. 2010: 15–16.) Tietoja ja tuloksia ensimmäisistä
koulutusryhmistä on dokumentoitu Marjut Hevosmaan (2011) AMK-opinnäytetyö150

hön sekä Ammattiopisto Luovin projektiraporttiin (Kallio-Koski ym. 2013). Kokeilutoimintaa on jatkettu, ja lokakuussa 2016 tuetun oppisopimuskoulutuksen uuden ryhmän koulutus oli meneillään Nuorten Ystävät -järjestön ja Ammattiopisto
Luovin yhteistyönä Oulussa.
Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalle tarjotaan psykososiaalista tukea koko koulutuksen ajan. Tehtävään palkataan ryhmäkohtainen työhönvalmentaja, joka raportoitujen tulosten perusteella oli ja on ratkaiseva lisävoimavara tavanomaiseen oppisopimuskoulutukseen verrattuna. Työhönvalmentajan tehtävänä
on tukea ja opastaa työnantajaa eli lähinnä sen koulutuksesta vastaavaksi yhteyshenkilöksi nimettyä työpaikkakouluttajaa tai -ohjaajaa tukimuotojen selvittämisessä sekä oppilaan ohjauksessa. Tuettu oppisopimuskoulutus on vahvasti resursoitu toimintamalli, jossa osapuolina ovat opiskelija, oppisopimuskeskus tai -toimisto, työnantaja ja työpaikalta valittava työpaikkakouluttaja tai -ohjaaja, työhönvalmentaja, ammatillinen oppilaitos tai muu tehtävään hyväksytty koulutustaho
sekä vastuuopettaja. (Kallio-Koski ym. 2013: 4–5, Laasanen ym. 2011.)
Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa työhönvalmentaja ohjaa opiskelijaa tarvittavassa määrin, erityisesti alkuvaiheessa, niin teoriaopintojen aikana kuin työpaikallakin. Käytännössä hän tukee opiskelijaa työpaikalla niin työn suunnittelussa,
varsinaisten työtehtävien suorittamisessa, työn sisältöön ja aikatauluihin liittyvissä
kysymyksissä sekä työelämän ja -paikan pelisäännöissä. (Kallio-Koski ym. 2013:
17, Työhönvalmentaja 2014.) Kuten Hietala, Sippola, Riipinen, Lampinen ja Nevalainen (2015: 111) toteavat osatyökykyisten työllistämistä koskevan tutkimushankkeensa johtopäätöksissä, ohjaamisen ja tuen tarpeet ovat erityisen suuret työpaikoilla, joissa on tiivis työtahti, kiire sekä valmennettavalla tai ohjattavalla suhteellisen vähäinen mahdollisuus vaikuttaa itse työnsä kulkuun tai sisältöön. Ohjauksen onnistuminen ja mahdollinen työllistyminen edellyttävät ”työkäytänteiden
ja työkulttuurin yhteensovittamista” opiskelijan tai valmennettavan omiin lähtökohtiin, osaamiseen ja tuen tarpeeseen.
Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa toiminta aloitetaan aina sitä edeltävällä
työharjoittelulla tai -kokeilulla ennen varsinaisen työsopimuksen solmimista. Harjoitteluaika ei ole näin ollen vielä opiskelijaa eikä työnantajaa sitova. Kokeilun aikana todetaan, onko työ kyseiselle oppijalle soveltuva, opiskelijan motivaatio ja
muut vastaavat tekijät sekä täyttävätkö ne työnantajan asettamat vaatimukset.
(Ahola & Sivonen 2013: 143, Kallio-Koski ym. 2013: 5–6, Laasanen ym. 2011: 2.)
Lisäksi työnantajan edustajaa on haastateltu ja opiskelija on tavannut hänet ennen
sopimuksen allekirjoittamista. (Ks. Kuvio 5.)
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Kuvio 5. Tuetun oppisopimuskoulutuksen päävaiheet työpaikalla (Irjala 2014: 60).

Tuetun oppisopimuskoulutuksen opiskelijaryhmät
Kuten Olavi Leino toteaa, oppisopimuskoulutuksessa yleisestikin on ammattitaidon hankkimisessa otettava huomioon opiskelijan elämäntilanne, oppimistarpeet ja
työssä oppimisen mahdollisuudet. Oppisopimuskoulutuksessa pitäisikin aiempaa
enemmän hyödyntää tietoa erilaisten oppijoiden opetuksessa tarvittavista pedagogisista käytänteistä. (Leino 2011: 98.) Pääasiallinen käytännön vastuu toteutetuissa
tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeissa on ollut ammatillisilla erityisoppilaitoksilla. Opiskelija saa tukea enemmän kuin perinteisessä oppisopimuskoulutuksessa osaamiseensa sekä erilaisissa taloudellisissa ja toimeentulokysymyksissä, työelämävalmiuksiensa arvioinnissa ja työpaikan hakemisessa. Tähän
hänelle nimetään oppilaitoksen taholta tai sen ostopalveluna alan järjestöltä tai
muulta palveluntuottajalta ryhmäkohtainen työhönvalmentaja. (Irjala 2014: 59–63,
Kallio-Koski ym. 2013: 3, 16.)
Tuettu oppisopimuskoulutus on tarkoitettu opiskelijoille, joille vastuuopettajan
sekä yrityksen yhteyshenkilön eli työpaikkaohjaajan tai -kouluttajan tuki opiskelun
aikana ei riitä. Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa lievästi kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat sekä aisti- ja liikuntavammaiset. Oppisopimustyösuhdetta
edeltävät heidän kohdallaan kuntouttava työtoiminta, työharjoittelu, työelämävalmennus tai työkokeilu (Kallio-Koski ym. 2013: 3, Ammattiopisto Luovi 2013). Tähänastisissa Suomessa jo toteutetuissa tai käynnissä olevissa, vammaisille tarkoitetuissa kokeiluhankkeissa kohderyhminä ovat olleet lähinnä lievästi kehitysvammaiset nuoret aikuiset ja aikuiset, joilla ei ole aiemmin hankittua ammatillista tutkintoa ja jotka ovat olleet ennen koulutusta suurimmalta osin avoimien työmarkkinoiden ulkopuolella. (Irjala 2014: 62.)
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Tuettua oppisopimuskoulutusta eri vammaisryhmille, lähinnä lievästi kehitysvammaisille, on kokeiltu ja ylläpidetty maassamme vuodesta 2009 alkaen. Toimijoina ja kehittäjinä ovat toimineet muutamat ammatilliset erityisoppilaitokset ja oppisopimustoimistot. Ammattialat, joihin vammaisia opiskelijoita on koulutettu menetelmän avulla, ovat olleet rajattuja muutamille aloille eli kotityö- ja puhdistusalalle, kiinteistöpalveluihin, keittiö- ja catering-alalle sekä maatilatyöntekijän ammattiin. Tuettuun oppisopimuskoulutukseen tulevilla opiskelijoilla on aina jokin
erityisen tuen tarve. Vuosien 2009–2013 aikana niissä aloitti 22 opiskelijaa, joista
neljä keskeytti, joten ammatillisen perustutkinnon suoritti elokuuhun 2014 mennessä 18 opiskelijaa. Ammattiin valmistuneet olivat lievästi kehitysvammaisia, cpvammaisia, monivammaisia tai muihin vammaisryhmiin kuuluvia nuoria aikuisia
tai aikuisia. Lisäksi koulutuksen vuonna 2013 kolmella paikkakunnalla aloittaneesta yhteensä kymmenestä (10) eri vammaisryhmiin kuuluvasta opiskelijasta
kahdeksan (8) valmistui ammattiin vuoden 2015 aikana (ks. Liite 1). (Irjala 2014:
60–62.)
Suurin osa edellä mainituista vammaisista opiskelijoista oli ollut koulutukseen
tullessaan työkyvyttömyyseläkkeellä tai määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuen saajia (Laki 568/2007). Useat heistä olivat ennen koulutuksen aloittamista työskennelleet kuntien työ- ja toimintakeskusten alaisuudessa
avotyössä, jolloin he olivat toimineet aputyövoimana esimerkiksi kunnan ylläpitämien laitosten keittiöissä, siivoustehtävissä, asiointitehtävissä tai teollisuuslaitoksen alihankintatyössä toiminta- ja työkeskuksen tiloissa. Avotyö ei ole työsuhde,
eikä sitä koske työsopimus- tai muu työlainsäädäntö. Maksettava korvaus on niin
sanottu ahkeruus- tai työtoimintaraha, joka on 0–12 euroa päivältä. (Paanetoja
2013.)
Koulutuksen kohderyhminä ovat olleet näin ollen opiskelijat, joilla on opiskelussaan tarve erityiseen tukeen kognitiivisten puutteiden, vamman, sairauden tai
sosiaalisiin valmiuksiin ja elämänhallintaan liittyvien puutteiden vuoksi. Monilla
hakijoilla, jotka olisivat olleet halukkaita tähän koulutukseen, oli liian suuri ja monenlaisen tuen tarve, joten heitä ei voitu ottaa mukaan koulutusryhmään. Tuetun
oppisopimuskoulutuksen tähän mennessä suorittaneet ovat kokeneet koulutuksen
yleisesti mielekkääksi, tulevaisuudelleen tärkeäksi mutta suhteellisen raskaaksi
koulutusmuodoksi. Koulutus ei sovi esimerkiksi sellaisille vammaisille tai osatyökykyisille, joilla on hahmottamisvaikeuksia tai ongelmia ajankäytön kanssa. (Kallio-Koski ym. 2013: 4, Ylisirkka 2014.) Suurin osa tiedossa olevista, vammaisten
tuetun oppisopimuskoulutuksen suorittaneista on siirtynyt takaisin työkyvyttömyyseläkkeelle ja osa heistä tekee lisäksi osa-aikatyötä koulutustaan vastaavassa
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tehtävässä, normaaleilla työpaikoilla määräaikaisessa tai vakinaisessa työsuhteessa.
He ansaitsevat eläkkeen lisäksi sallitun määrän verran kuukaudessa lisäansioita ja
kerryttävät itselleen siltä osin vanhuuseläkettä. (Irjala 2014: 62.)
Tuetun oppisopimuskoulutuksen prosessi
Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa opiskelija työskentelee yleensä kolmen vuoden ajan yrityksessä tai muussa työyhteisössä ja opiskelee samanaikaisesti tietopuolisia opintoja toimintaan hyväksytyssä yhteistyöoppilaitoksessa. Työsopimus
on yleensä määräaikainen. Työnantajalle tämä on tapa rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä, jonka koulutuksen kuluista erikseen määritellyn osuuden yhteiskunta korvaa yritykselle. Yritykselle maksettava yhteiskunnan korvaus vammaista oppisopimuskoulutettavaa kohti on merkittävästi suurempi kuin tavanomaisessa oppisopimuskoulutuksessa. (Irjala 2014: 63.)
Oppilaitoksen opettaja ja oppilaitoksen nimeämä työhönvalmentaja toimivat
yhteistyössä opiskelijan ja yrityksen kanssa. Yritys tahollaan nimeää toimintaan
yhteyshenkilöksi työpaikkakouluttajan tai -ohjaajan, joka toimii työnantajan edustajana oppisopimuskoulutuksen ajan. Työpaikkakouluttajat omaavat yleensä pitkän
ja monipuolisen työkokemuksen kyseiseltä alalta ja ammatista, tuntevat hyvin työpaikan pelisäännöt ja ovat motivoituneita ohjaamaan koulutettavaa (Ojalainen 2015:
17). (Ks. myös Leino 2013: 78.) Sinänsä erityistä pedagogista tai muuta lisäkoulutusta työpaikkakouluttajilta ei Suomessa vaadita, toisin kuin esimerkiksi Saksassa
(Bundesarbeitsgemeinschaft 2013, Kajaste ym. 2013: 205–206).
Koulutusprosessi jaetaan kolmeen eri vaiheeseen: ennen oppisopimuskoulutusta suoritettavaan ohjaukseen, valmennukseen ja harjoitteluun, koulutuksen varsinaiseen aloitukseen, sen toteutukseen ja sen päättämiseen. Sisällöllisesti sen olennaisia osia ovat koulutuksen riittävä valmistelu, työpaikan hakeminen ja saaminen,
työpaikalla tapahtuva oppiminen, teoriaopinnot, näyttöjen suorittaminen sekä väliarvioinnit. Koulutuksen aikaisten tukitoimien prosessi voidaan jakaa Käyhkön
(2015) mukaan neljään eri vaiheeseen seuraavan prosessikaavion (ks. Kuvio 6) mukaisesti.
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Kuvio 6. Oppisopimuskoulutuksen

ja

tuetun

oppisopimuskoulutuksen

prosessit

(Käyhkö 2015, julkaistu Jorma Käyhkön luvalla).

Seuraavaksi käsittelenkin tuetun oppisopimuskoulutuksen prosessia yksityiskohtaisesti koulutusta edeltävästä arvioinnista aina koulutuksen päättymiseen ja opiskelijan työllistymiseen saakka.

155

A. Oppisopimuskoulutusta edeltävät arviointi, ohjaus ja valmennus
Ennen koulutuksen suunnittelun aloittamista varmistetaan henkilön oma motivaatio samanaikaiseen kouluttautumiseen ja työn tekemiseen, toivomukset sekä niiden
realistisuus, mahdolliset terveydelliset ongelmat tai vamman laatu, perusvalmiudet
siirtyä työelämään, aiemmat työkokemukset, valmiudet teoriaopintojen suorittamiseen sekä riittävä kokonaiskäsitys tuetusta oppisopimuskoulutuksesta. Oppisopimustoimiston ja oppilaitoksen edustajat ovat alusta lähtien mukana kyseisissä alustavissa alkuselvityksissä. (Kallio-Koski ym. 2013: 7, Käyhkö 2015.)
Opiskelijan asioita hoitava viranomainen oppisopimuskeskuksessa kokoaa
verkostopalaverin, jossa kartoitetaan nuoren tai nuoren aikuisen mahdollisuudet
suorittaa oppisopimuskoulutuksen kautta ammatillinen tutkinto. Verkostoon kuuluvat tarvittaessa Kela, TE-toimisto, kunnan työvoimapalvelukeskus, kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon avotyöntekijät, sosiaalitoimen muut tarvittavat virkailijat
sekä tarvittaessa opiskelijan vammasta tai sairaudesta riippuen kyseisen sosiaali- ja
terveysalan järjestöjen edustajia. (Kallio-Koski ym. 2013: 5, Työhönvalmentaja
2014.) Nivalassa toteutetun, järjestyksessä maamme ensimmäisen vammaisille tarkoitetun tuetun oppisopimuskoulutuksen palveluverkkoa koskevan opinnäytetyön
loppupäätelmissä todetaan, että opiskelijoiden toimijaverkostoon olisi toivottu
enemmän kehitysvamma-alan ja erityishuollon asiantuntemusta (Hevosmaa 2011:
21, 25).
Ennen oppisopimusta koskevan sopimuksen allekirjoittamista ja koulutuksen
aloittamista suoritetaan opiskelijan lähtötason arviointi ennen muita toimenpiteitä,
kuten kaikissa vammaisten tai muutoin erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutus- tai valmennusmuodoissa, muun muassa erityisryhmille tarkoitetussa valmentavassa koulutuksessa. Tämä on erityisen tärkeä vaihe opiskelijalle ja työyhteisölle
aiheutuvien pettymysten välttämiseksi. (Hietala ym. 2015: 114, Kallio-Koski ym.
2013: 5, Riipinen 2015: 83.) Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö on tuonut
Saksasta IMBA- ja MELBA-arviointimenetelmät, joiden avulla erityisopiskelijalle
voidaan laatia profiili. Profiililla verrataan kyseisen työn vaativuutta, ja sitä arvioidaan suhteessa opiskelijan ominaisuuksiin ja työkykyyn. Näin pystytään vertaamaan opiskelijan kyvykkyyttä tiettyyn työhön tai ammattiin sekä niitä haittaavat
tekijät. Menetelmää voidaan käyttää valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen
ohella myös ammatillisessa erityisopetuksessa. (Hietala ym. 2015: 25, 27, 111,
Miettinen 2008: 205, Nikula 2014b, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 2014.)
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Tärkein verkoston toimija on luonnollisesti opiskelija itse ja lähtökohtana täytyy olla riittävän motivoitunut henkilö. Häneltä odotetaan vahvaa tahtoa ja sitoutumista vaativaan opiskelumuotoon. ”Voimaantuminen ja ammatti-identiteetin kehittyminen edellyttävät oppisopimusopiskelun kokemista henkilökohtaisesti mielekkääksi”. (Ahola & Sivonen, 2013: 144–147.) Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa
varsinaista opiskelua edeltävät valmennus ja ohjaus ovat keskeisiä tekijöitä koulutuksen onnistumisen kannalta. Ammattiopisto Luovin toteuttamissa tuetun oppisopimuskoulutuksen jaksoissa koulutettavista on koottu ryhmä, joka on aloittanut valmentavalla ryhmäjaksolla oppilaitoksen tiloissa. Erillisen ryhmän perustamiseen
oppilaitos edellyttää vähintään kuutta (6) opiskelijaa. (Kallio-Koski ym. 2013: 5,
18, Laasanen ym. 2011, Ylisirkka 2014.)
B. Oppisopimustyöpaikan löytyminen, harjoittelu ja työanalyysi
Oppisopimustoimiston edustaja sekä muut verkoston jäsenet kartoittavat työnantajakontakteja oppisopimuspaikan löytämiseksi. Valmisteluvaiheen jälkeen asia varmistetaan eri osapuolilta. Tällöin sovitaan aloitusajankohdasta, teoriaopintojen järjestämisestä sekä taloudellisista kysymyksistä. Työnantajalle maksettavat koulutustuki, mahdollinen palkkatuki ja kuntoutusraha, opiskelijalle maksettavat kuntoutus- ja asumistuet, vakuutusyhtiön mahdollinen korvaus sekä verotuskysymykset
varmistetaan. (Kallio-Koski ym. 2013: 7, Työhönvalmentaja 2014.)
Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa työpaikan löytyminen vammaiselle on
erityisen vaativa tehtävä. Työhönvalmentaja kartoittaa yhdessä opiskelijan kanssa
mahdolliset työpaikat. Tämä vaihe vaatii peräänantamattomuutta ja osaamista erityisesti työhönvalmentajalta. Aiempaan opinnäytteeseeni haastatellut hakivat työpaikkaa yhdessä työhönvalmentajan ja tämän hankkimien kontaktien avulla. Yksi
työnantaja, joka oli avaamassa uusia päiväkoteja, otti itse yhteyttä huomattuaan
paikallislehdessä kirjoituksen alkavasta koulutuksesta. Hän otti kolmeen eri yksikköönsä kuhunkin yhden oppisopimuskoulutettavan. Kun työpaikka on löytynyt,
opiskelija siirtyy ennen varsinaisen oppisopimuksen aloittamista yritykseen harjoittelijaksi noin 1–3 kuukauden ajaksi, jonka aikana työstä laaditaan yksityiskohtainen työanalyysi. Työanalyysissa opinnollistetaan työpaikoilla tehtäviä työtehtäviä avaamalla ne työanalyysin avulla. Tällöin työtehtäviä verrataan alakohtaisesti
opiskelusuunnitelman sisältöihin. Avaamisen jälkeen etsitään vastaavuudet opiskelusuunnitelman sisällöistä ja työtehtävistä. (Ylisirkka 2014.)
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Ammattiopisto Luovilla käytössä oleva työanalyysi laaditaan kolmivaiheisesti.
Ensimmäiseksi oppilaitoksen edustaja, arvioija, ja työpaikalle valittu työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja käyvät yhdessä läpi yhden päivän työtehtävät yksityiskohtaisesti. Toiseksi arvioija tekee arviointiraportin, jossa työtehtävät listataan ja määritellään mahdollisimman tarkasti. Kolmannessa vaiheessa arvioija ja työpaikkaohjaaja tarkistavat analyysin ja tekevät siihen tarvittavia lisäyksiä tai korjauksia. Analyysin tekemiseen käytetään yhteensä 1–2 työpäivää. Lopullinen analyysi toimitetaan asianosaisille. (Ylisirkka 2014.) Esimerkki päiväkodin oppisopimusopiskelijalle laaditusta työanalyysista on liitteessä 2a. (Irjala 2014: 65.)
Harjoittelu- tai valmennusjakson jälkeen suoritetaan arviointi ja määritetään,
mitä ja missä määrin opiskelija tarvitsee tukea oppisopimuskauden ajan. Näillä perusteilla oppilaitoksen koulutussuunnittelija laatii opiskelijalle koulutussuunnitelman ja tiedot koulutuksen vaatimista järjestelyistä. Jos kaikki onnistuu, harjoitteluvaihe päättyy työsopimuksen allekirjoittamiseen työnantajan kanssa. Tällöin myös
kaikki muut taloudelliset ja käytännön kysymykset on käyty useaan otteeseen läpi
opiskelijan kanssa verkoston jäsenten läsnä ollessa. (Kallio-Koski ym. 2013: 6–7.)
C. Oppisopimuskoulutus ja työpaikalla työskentely
Oppisopimustyöpaikan löydyttyä ja kun työsopimus on allekirjoitettu ja koulutus
käynnistynyt, opiskelijan opiskeluohjelmaa täydennetään oppilaitoksen opettajan
kanssa. Keskustelussa on yleensä mukana varsinaisten verkoston jäsenten lisäksi
opiskelijan omaisia tai muita läheisiä. Työnantajalle ja hänen nimeämälleen työpaikkaohjaajalle sekä muulle työyhteisölle perehdytetään jo valmisteluvaiheessa ja
työn alkaessa oppimisen ohjaamista, palautteen antamista ja arvioinnin suorittamista. Tarvittaessa ja opiskelijasta riippuen käydään läpi mukautetun arvioinnin perusteita. Huomiota kiinnitetään tuen tarpeeseen ja muihin erityiskysymyksiin.
Tässä vaiheessa työhönvalmentaja on tiiviisti paikalla koko alkuvaiheen ajan. (Kallio-Koski ym. 2013: 5–7.) Opiskelijan eläke siirretään lepäämään (Laki 738/2009).
Työpäivän pituus opiskelijoilla on neljänä päivänä viikosta, maanantaista torstaihin,
keskimäärin kuusi (6) tuntia eli 24 tuntia viikossa. (Irjala 2014: 66–67).
Työnantaja sitoutuu jo oppisopimuskoulutuksesta sovittaessa jatkuvan arvioinnin periaatteeseen ja palautteen antamiseen. Opiskelijan työn tekemistä seuraa ja
arvioi koko koulutuksen ajan työnantajan nimeämä työpaikkakouluttaja oman
työnsä ohella. Työpaikkaohjaaja (-kouluttaja) toimii samalla koulutettavan yhteyshenkilönä ja työhön opastajana sekä verkoston jäsenenä. Työpaikkakouluttajan
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merkitys on suuri koulutuksen onnistumiselle. Esimieheltä saatava rakentava palaute on erityisen merkityksellistä opiskelijalle, jolla on oppimisvaikeuksia ja monenlaisen tuen tarvetta opiskelussaan. (Vartiainen & Viinisalo 2009: 14.) Samoin
kuin Nivalan tuetun oppisopimusryhmän 2009–2011 osalta (Hevosmaa 2011: 17)
ilmeni, tutkielmaani haastatellut opiskelijat olivat ylpeitä voidessaan työskennellä ”oikeassa työssä”. Haastatellut korostivat, että työyhteisössä he tunsivat itsensä hyödyllisiksi kansalaisiksi. Työyhteisöstä muodostui heille myös tärkeä ihmissuhdeverkosto. Myönteinen palaute kannustaa oppimaan lisää sekä mahdollisesti muuttamaan ja parantamaan jo opittuja työtapoja ja -taitoja (Jokinen ym. 2009:
226–227). ”Kuntouttavassa kohtaamisessa” ja tukemisessa korostuvat opiskelijan
ja hänen verkostonsa vuorovaikutus ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa, toteaa
Lämsä (2010: 44). (Ks. myös Murto ym. 2007: 151.)
D. Näytöt
Ammattiosaamisen näytöt tulivat lakisääteisiksi toisen asteen ammatilliseen koulutukseen vuonna 2006. Näytöt ovat opiskelijan arviointimenetelmä, jossa hänen
osaamistaan arvioidaan käytännön työtilanteissa ja tehtävissä. Ne ovat osaltaan lähentäneet koulutuksen ja yritysten välistä yhteistyötä ja ovat opiskelijoille merkittävä motivaation lähde. Ne ovat saaneet hyvän vastaanoton myös työnantajilta.
Ammattiosaamisen näytöt kuuluvat olennaisena osana myös erityisopiskelijoiden
ammatillisen tutkinnon, niin myös oppisopimuskoulutuksena suoritettavan, suorittamiseen. (Honkanen 2008a: 252, 2008b: 231, Stenström: 2009.) Näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut
opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ammatillisissa taidoissaan. Näyttöjen tehtävänä on motivoida opiskelijoita ja toimia tärkeänä vuorovaikutusvälineenä opiskelijan ja opettajan sekä työpaikkakouluttajan kesken. Näyttöön soveltuvat työympäristöt on määritelty oppilaitoksen opetussuunnitelmassa. Näyttökokeet suoritetaan pääsääntöisesti opiskelijan työpaikalla. (Isopahkala-Bouret 2013: 48, Riekko
2007: 65–76, Räkköläinen 2005: 72, Sedu 2016.)
Jokaista ammattiosaamisen näyttöä edeltää työssä oppimisen jakso, joka on
suoritettava hyväksytysti, jotta pääsee suorittamaan näytön. Aiemmin haastattelemani (Irjala 2014) opiskelijat suorittivat päiväkodeissa toimitilahuoltajan ammattiin tähtäävään perustutkintoon keskimäärin viisi näyttöä. Näytöt suoritettiin perussiivouksessa, ylläpitosiivouksessa, ateria- ja kahvitustehtävissä sekä huonekasvien
hoidossa. Suurin osa näytöistä suoritettiin työpaikoilla ja osa oppilaitoksen tiloissa.
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Paikalla olivat opiskelijan lisäksi työpaikkakouluttaja ja oppilaitoksen vastuuopettaja, jotka opiskelijan itsearvioinnin lisäksi antoivat dokumentoidut arvioinnit (1–
3) näytön onnistumisesta. Paikalla oli osittain myös työhönvalmentaja. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat kokivat näyttötilanteet koko oppisopimuskoulutuksen
vaativimmaksi osioksi osittain jännittämisen ja osittain epäselvän palautteen vuoksi.
(Irjala 2014: 68–69, Isopahkala-Bouret 2013: 48–49.)
E. Teoriaopinnot
Oppisopimuskoulutus ammatillisen koulutuksen muotona eroaa tavanomaisesta
oppilaitosmuotoisesta erityisesti siinä, että teoriaopintojen määrää on minimoitu.
Opiskelijoina on useinkin nuoria, joille teoriatunneilla istuminen ja keskittyminen
tuottavat vaikeuksia. Tällä pyritään vähentämään toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiä. Erityisesti tämä koskee lievästi kehitysvammaisia ja monia osatyökykyisten nuorten ryhmiä. Vammaisille tarkoitetuissa tuetun oppisopimuskoulutuksen hankkeissa on yksi päivä viikosta, yleensä perjantai, käytetty pelkästään teoriaopintoihin. Teoriatunnit on hoidettu yleensä vähintään kuuden opiskelijan ryhmässä. Mikäli kuuden opiskelijan ryhmää ei muodostu, opiskelijat integroidaan oppilaitoksen muihin vastaaviin ryhmiin. (Ylisirkka 2014.) Haastatellut
pitivät teoriatuntien ryhmän kokoa – kahdeksan (8) opiskelijaa – sopivana. Paikalla
oli myös työhönvalmentaja, joka muuntuu tällöin ikään kuin henkilökohtaiseksi
avustajaksi. Tämä käytäntö, saman henkilön läsnäolo oppisopimuskoulutuksen aikana sekä työpaikoilla että teoriatunneilla, todettiin vammaisten opiskelijoiden
osalta hyväksi käytännöksi. (Irjala 2014: 69.)
Ryhmän vastuuopettajalta vaaditaan ammatillista ja ammattipedagogista osaamista, työelämän tuntemusta sekä erityisopetuksellista kehittämisosaamista. Erilaisten oppijoiden kohtaamisessa opettaja tarvitsee näkemyksellisyyttä erilaisuudesta, työelämästä ja sen pelisäännöistä sekä yleisestikin yhteiskunnasta. (Kaikkonen 2008: 48–59, Miettinen 2008: 42–43.) Edellä esitettämäni perusteella en voi
yhtyä Saloviidan (2006) alla esitettyyn käsitykseen erityisopetuksesta:
Erityisopetus ei ole rationaalinen järjestelmä, joka perustuu erityisoppilaiden
omaan etuun, vaan kyseessä on opettajaprofession ammatillisten etujen pohjalta syntynyt muodostuma, joka on kasvatuksellisesti jopa haitallinen ja ristiriidassa kansalaisten yhdenvertaisuuden kanssa (Saloviita 2006: 333–334).

160

Tässäkin asiassa on tärkeintä, niin kuin koko tutkimukseni periaatteena on, kysyä
itse asianosaisten omia kokemuksia. Kaikki haastattelemani kokivat teoriaopetuspäivät, ryhmän yhteishengen sekä ilmapiirin miellyttäviksi ja kannustaviksi. Samoin kuin Pohjois-Karjalassa suoritetussa perinteistä oppisopimuskoulutusta koskeneessa tutkimuksessa ilmeni, ”opiskelijat kokivat, että ongelmatilanteissa oli parasta jutella toisten kanssa ja pyytää toisilta tukea” (Leino 2011: 92). Samaan tulokseen tuli myös Ylönen (2011: 150–152) väitöskirjassaan tutkittuaan aikuisopiskelijoiden kouluttautumishalukkuudelle merkityksellisiä tekijöitä.
Opiskelukaverit ja hyvä opiskeluilmapiiri olivat useimmille opiskelijoille tärkeitä oppimisen ja opiskelun tukia sekä motivaation suuntaajia. ... Hyvää opiskeluilmapiiriä kuvattiin avoimeksi, rehelliseksi ja luottamukselliseksi, jolloin
kukin saattoi olla omana itsenään. (Ylönen 2011: 150.)
Opiskelijat kokivat saaneensa tukea ja voimaantuivat viikon aikana eteen tulleiden
ongelmien jälkeen. Ryhmän jäsenet olivat toisiaan ymmärtäviä vertaistukijoita. ”Kaiken a ja o on vuorovaikutteisuus. ... Itsetunto kasvaa vähitellen, kun saat
palautetta” (Leino 2011: 93) ja tukea toisilta opiskelijoilta.
F. Väliarvioinnit
Ammatilliseen koulutukseen kuuluu olennaisena osana opiskelijan opintojen edistymisen arviointi (Laki 630/1998), johon kuuluvat säännöllisin väliajoin suoritettavat väliarvioinnit työpaikalla ja teoriaopinnoissa sekä päättöarviointi. Arvioinnin
tarkoituksena on ohjata ja kannustaa rakentavalla tavalla opiskelua sekä kehittää
opiskelijan omaa itsearviointia. Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin muidenkin opiskelijoiden.
Heidän osaamisensa arvioinnissa lähdetään ensisijaisesti siitä, että opiskelija
suorittaa tutkinnon perusteissa ilmaistujen ammattitaitovaatimusten ja tavoitteiden sekä arviointikriteereiden mukaisesti, joskin erityisesti tuettuna. ...
Koska opiskelijat ilmaisevat osaamistaan eri tavoin, heillä on oltava mahdollisuus näyttää osaamisensa monipuolisin ja vaihtelevin tavoin. ... Erityisen tärkeää on soveltuvan arviointimenetelmän löytyminen silloin, kun kyseessä on
opiskelijan vamma, sairaus ja niihin rinnastettavat oppimisvaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriöt. (Keuda 2015: 13.)
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Arvioijat voivat ottaa huomioon tutkinnon suorittajan yksilölliset erot muun muassa antamalla lisäaikaa oppimiselle, teettämällä tutkinnon osia normaalia pienempinä osioina, tarjoamalla vaihtoehtoisia suoritustapoja sekä antamalla ohjausta tutkintotilaisuuden aikana. Tilaisuuden aikana opiskelijalle annettu lisätuki tai erityistoimenpiteet kirjataan HOJKSiin. Arviointi suoritetaan ammattitaitovaatimuksiin
ja tavoitteisiin suhteutettuna. Näin ollen niille täytyy laatia arviointikriteerit, joista
päättää koulutuksen järjestäjä. Mukauttamisen tarpeen toteaa yleensä opettaja havaintojensa perusteella. (Asetus 811/1998: 8 §, Keuda 2015: 13, Opetushallitus,
2014a.)
Mukautetut ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet ovat alempia kuin perustutkinnon vastaavalla tasolla. Arvosana-asteikko on sama kuin yleensäkin käytössä
oleva eli tavallisimmin kiitettävä (3), hyvä (2) ja tyydyttävä (1), jolloin mukautetun
asteikon ollessa kyseessä numeroon liitetään M-kirjain, mikä osoittaa, että opinnot
on suoritettu mukautetuin tavoittein ja ammattitaitovaatimuksin voimassa olevaa
lakia noudattaen. (Opetushallitus 2014a.) Opiskelijan täytyy selkeästi tietää, mitä
häneltä odotetaan, ja tavoitteita joudutaan usein toistamaan moneen kertaan. Usein
ei suullinen eikä varsinkaan kirjallinen tavoitteen asettelu riitä, vaan hänelle täytyy
näyttää konkreettisesti mallia tai tuote, joka hänen on valmistettava. (Miettinen
2008: 203.)
Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla tapahtuvan oppimisen väliarvioinnit suoritetaan puolen vuoden välein. Haastattelemieni lievästi kehitysvammaisten osalta väliarvioinnit suoritettiin touko- ja marraskuussa. Arvioinnissa arvioidaan opiskelijan edistyminen ammatillisessa osaamisessa, suunnittelu- ja kehittämistaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa. Arviointitilanteen aloittaa aina opiskelija
itse omalla arvioinnillaan ja hänen jälkeensä sen esittävät työpaikkakouluttaja ja
opettaja. Arvioinnit kirjataan väliarviointilomakkeelle, jonka allekirjoittavat sekä
työpaikkaohjaaja että opiskelija ja lomake toimitetaan oppilaitokselle. Lähiopetuksen eli teoriaopintojen mukautettujen vaatimusten mukainen väliarviointi suoritetaan oppilaitoksessa tai työpaikalla noin kaksi kertaa vuodessa kullekin opiskelijalle. Väliarvioinnin suorittaa vastuuopettaja. Myös teoriaopetuksen väliarvioinneissa saadut tulokset dokumentoidaan. (Kallio-Koski ym. 2013: 7, Ylisirkka 2014.)
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G. Päättöarviointi, oppisopimuskoulutuksen päättyminen ja siirtyminen
varsinaiseksi työntekijäksi
Ammatillisesta koulutuksesta, niin myös oppisopimuskoulutuksesta, kun koulutus
tulee kaikilta osin suoritetuksi, suoritetaan päättöarviointi ja annetaan tutkintotodistus. Päättöarviointiin sisällytetään työpaikalla tapahtuneen oppimisen ja teoriaopiskelun (lähiopetuksen) arvosanat, joiden keskiarvo muodostaa lopullisen kokonaisarvosanan. Tällöin opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon liittyvät osat ja
näytöt hyväksytysti. Tutkintotodistus on kaksiosainen, ja se sisältää päättötodistuksen ja näyttötodistuksen. Todistuksen liitteenä on työpaikkakouluttajan (-ohjaajan)
antama arvio sekä erittely opintosuorituksista. (Opetushallitus 2014a, Ylisirkka
2014.)
Aiempaan tutkielmaani (Irjala 2014) haastatellut lievästi kehitysvammaiset
nuoret aikuiset (3) ja yksi (1) aikuinen suorittivat toisen asteen ammatillisen kotityö- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnon suuntautumisvaihtoehtonaan toimitilahuoltajan ammatti ja saivat tutkintotodistuksen lukuvuoden päättyessä keväällä
2013. Kaikki olivat haastattelussa tyytyväisiä siitä, että olivat tulleet lähteneeksi
koulutukseen, myös yksi heistä, jolle oppisopimuskoulutuksen loppuaika oli pettymystä lähinnä työnantajasta johtuneiden taloudellisten huolien vuoksi.
Tavoitteina oppisopimuskoulutuksessa ja myös tuetussa oppisopimuskoulutuksessa ovat normaali työsuhde ja -sopimus kyseisen yrityksen tai muun työnantajan kanssa mahdollisimman pian oppisopimuskauden jälkeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ja Ammattiopisto Luovin ylläpitämän tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeen, TUOPPIS-projektin 2011–2013, päättyessä
todettiin, että ”ohjauksellisella lisätuella sekä taloudellisella lisäresurssilla hyvin
erilaiset erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat kouluttautua ja työllistyä”. Projektin raportissa todetaan edelleen, että
ilman tätä lisätukea heidän (opiskelijoiden) mahdollisuudet kouluttautua ja
edetä työelämään olisivat olleet huomattavasti pienemmät. Tuettu oppisopimuskoulutus ennalta ehkäisee osaltaan erityistä tukea tarvitsevien syrjäytymistä työelämästä”. (Kallio-Koski ym. 2013: 21.)
Kaikki ryhmän opiskelijat olivat päätyneet ottamaan työkyvyttömyyseläkkeen takaisin, jonka lisäksi he voivat tehdä osa-aikatyötä niin, että ansiotulot eivät saa ylittää 743,38 euroa kuukaudessa (toukokuu 2014) lomarahat ja kaikki lisät huomioon
ottaen. Osa-aikatyöansioiden osalta he kerryttävät itselleen nykyistä työkyvyttömyyseläkettä suurempaa vanhuuseläkettä (Laki 738/2009). (Irjala 2014: 72–73.)
163

Tuetun oppisopimuskoulutuksen yhteistyötahot
Tuettu oppisopimuskoulutus tarkoittaa tiivistä, monen osapuolen muodostamaa yhteistyötä (ks. Kuvio 7). Yhteistyötoimijoihin kuuluvat opiskelijan itsensä lisäksi
oppisopimustoimisto ja sen nimeämät vastuuhenkilöt, työnantaja ja työpaikalle nimetty työpaikkakouluttaja tai -ohjaaja sekä koko lähityöyhteisö, teoriaopinnoista
vastaava ammatillinen oppilaitos sekä oppilaitoksen nimeämät vastuuopettaja ja
mahdollisesti koulutussuunnittelija.

Kuvio 7. Vammaisille tarkoitetun tuetun oppisopimuskoulutuksen opiskelijan yhteistyötahot (Irjala 2014: 73).

Lisäksi yhteistyöverkostoon kuuluvat opiskelijoille nimetty ryhmäkohtainen työhönvalmentaja tai -valmentajat joko oppilaitoksen palkkaamina tai sen ostopalveluna hankkimina, opiskelijoiden omaiset ja muut läheiset sekä toiminnassa mukana
olevia muita viranomaistahoja, kuten Kansaneläkelaitos, työ- ja elinkeinotoimisto
sekä kunnan ja mahdollisesti alan järjestön vammaispalvelujen toimijat. (Bovallius
2014, Ammattiopisto Luovi 2013.) Koko järjestelmässä opiskelijan tuen ytimessä
ovat työhönvalmentaja ja työpaikkakouluttaja sekä heidän välinen yhteistyönsä.
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Työhönvalmentaja – tuetun oppisopimuskoulutuksen avainvoimavara
Tuetussa oppisopimuskoulutuksen mallissa on tavanomaiseen oppisopimuskoulutukseen verrattuna lisävoimavarana ammatillinen tukihenkilö, työhönvalmentaja,
joka toimi ryhmäkohtaisena tukena haastateltujen henkilöiden yhteensä aluksi yhdeksän, ja myöhemmin yhden opiskelijan keskeytettyä opiskelunsa, kahdeksan
opiskelijaa käsittäneessä ryhmässä. Nivalan ensimmäisessä koulutusryhmässä
2009–2011 ei ollut raportin mukaan erillistä työhönvalmentajaa, vaan oppilaitoksen vastuukouluttaja hoiti kyseiset tehtävät (Hevosmaa 2011: 25, 27, Pajunen ym.
2008: 16). Koulutusverkoston jäsenten mukaan työhönvalmentaja vähentää merkittävästi myös työyhteisölle oppisopimuskoulutuksesta aiheutuvaa ylimääräistä
työtä (Irjala 2014: 74).
Työhönvalmentajan palvelua järjestävät maassamme työ- ja elinkeinotoimistot,
työvoiman palvelukeskukset, Kansaneläkelaitos ja muun muassa vammaisalalla
toimivat yhdistykset ja säätiöt (Hietala 2014). Ammattiopisto Luovin Oulun toimintayksikön pilottihankkeessa 2010–2013 oli mukana kaksi työhönvalmentajaa,
toinen nais- ja toinen miespuolinen, joiden palvelut hankittiin ostopalveluperiaatteella paikalliselta sosiaalialan järjestöltä. Työhönvalmentajan rooli on verrattavissa edellä esitellyn tuetun työllistymisen menetelmän työvalmentajan tehtäviin.
Työhönvalmentajasta käytetäänkin myös tuetussa oppisopimuskoulutuksessa paikoitellen nimikettä työvalmentaja (Bovallius 2014, Työhönvalmentaja 2014). Tuetun oppisopimuskoulutuksen koko verkostolta, erityisesti työhönvalmentajalta,
joka toimii koulutettavan ryhmän mukana tiiviisti kolmen vuoden aikana, vaaditaan
hyviä vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, vammaisuuteen liittyvää tietoa ja osaamista sekä henkilökohtaista motivaatiota. Myös opetushenkilökunnalta ja työpaikan edustajilta, etenkin työpaikkakouluttajalta, edellytetään toimintaan soveltuvia
henkilökohtaisia ominaisuuksia ja opiskelijan koko elämäntilanteen huomioon ottamista. (Ahola & Sivonen 2013: 146–147, Leino 2011: 93–95.)
Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa työhönvalmentaja on erityisesti alkuvaiheissa opiskelijan mukana työpaikalla. Työn edistyessä ja opiskelijan itseohjautuvuuden lisääntyessä hän ”poistuu paikalta” ja palaa aina tarvittaessa, kun ongelmia
tai kysyttävää ilmenee (Työhönvalmentaja 2014). Kun opiskelija tietää apua olevan
tarjolla, se antaa ”turvallisuuden tunteen” työssäkäyntiin ja muutoinkin elämään.
Työhönvalmentajan rooli on erityisen keskeinen työnhaussa mutta hän on mukana
myös työssä oppimisessa sekä työsuhteeseen ja siihen liittyvissä virastoasioissa
(Hietala 2014). Nivalan hankkeen johtopäätöksissä todetaan työhönvalmenta-
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jan, ”koordinaattorin”, puuttumisen olleen toteutetun toiminnan heikkous. Esimerkiksi kehitysvammaohjaajien ja työhönvalmentajien osallistumista asiakkaiden tukemiseen ja ohjaamiseen kaivattiin. Heidän osaamistaan olisi tarvittu erityisesti
koulutuksen loppuvaiheessa esimerkiksi työpaikkaa haettaessa. (Hevosmaa 2011:
25, 27, Hietala ym. 2015: 19, 92–93.)
Työhönvalmentaja pitää säännöllisesti yhteyttä kaikkiin osapuoliin ja toimii
näin koordinaattorina koko opiskelun ajan. Hän on mukana myös teoriaopetuksessa.
(Ks. Kuvio 8.) Haastatellut kokivat työhönvalmentajan tuen välttämättömäksi koulutukseen liittyvän byrokratian hoitamisessa. Tämä liittyi eläke-, palkka- ja erilaisten tukimuotojen järjestämiseen. Työhönvalmentaja ”tukee” myös työnantajaa oppisopimuskoulutuksen aikana erilaisten yksityiskohtien selvittämisessä, tukirahoitusten hakemisessa ja asiakirjojen hoitamisessa sekä opastaa työnantajaa opiskelijan perehdyttämisessä, ohjaamisessa, näyttöjen suorittamisessa sekä arvioinneissa.
(Kallio-Koski ym. 2013: 17, Työhönvalmentaja 2014.) Hän opastaa myös työpaikan edustajana toimivaa työpaikkaohjaajaa (-kouluttajaa) ohjaamistehtävässä sekä
opitun arvioinnissa (Hietala ym. 2015: 113, Kallio-Koski ym. 2013: 20).
Työhönvalmentajan merkitystä voisi verrata syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten arjessa selviytymistä ja asemaa palvelujärjestelmässä koskeneessa tutkimuksessa (Aaltonen ym. 2015) tehtyyn johtopäätökseen, että ”palvelujen vaikuttavuuden ehtona ja sen rakentamisessa” on henkilökohtaiseen palveluun panostaminen. ”Yhden ja saman henkilön pitäisi olla vastuussa nuoren palvelukokonaisuudesta”, jotta luottamusta syntyisi nuoren ja työntekijän välille, todetaan tutkimuksen yhteenvedossa. (Aaltonen ym. 2015: 1–3.) Samaan tulokseen tuli
myös Martin (2016: 199) vammaisten nuorten kuntoutusta koskevassa tutkimuksessaan. Huomionarvoista on, että tuetun oppisopimuskoulutuksen ajan työhönvalmentajana toiminut ohjaaja on jatkanut haastateltujen nuorten aikuisten ja aikuisen
auttamista muun muassa virastoasioissa tarvittaessa myös koulutuksen jälkeen.
Hän tekee edelleen yhteistyötä tuetun oppisopimuskoulutuksen suorittaneen työntekijän ja hänen verkostonsa kanssa. Tältä osin menetelmä muistuttaa tuetun työllistymisen mallia, jossa työvalmentajan tuki työpaikalla on tarvittaessa jatkuvaa.
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Kuvio 8. Työhönvalmentajan rooli vammaisille tarkoitetun tuetun oppisopimuskoulutuksen eri vaiheissa.

Tuettu oppisopimuskoulutus – yhteenveto
Tuettu oppisopimuskoulutus on Suomessa kokeilu- ja kehittämisvaiheessa oleva
oppisopimuskoulutuksen menetelmä, jonka käynnistivät vuodesta 2009 alkaen
muutamat erityisammattioppilaitokset ja oppisopimustoimistot tarjotakseen nuorten erityisryhmille mahdollisuuden riittävien tukitoimien avulla suorittaa oppisopimuskoulutuksen avulla ammatillinen tutkinto ja näin mahdollistaa pääsy osalliseksi
avoimille työmarkkinoille. Sovelluksen perustana on niin sanotun tuetun työllistymisen (supported employment) malli. Sen pääperiaatteet ovat seuraavat (KallioKoski ym. 2013):
–

–

–

Menetelmä on tarkoitettu opiskelijoille, joille työpaikalle nimetyn työpaikkakouluttajan tai -ohjaajan ja muiden oppisopimuskoulutuksen yhteistyötahojen
tukipalvelut eivät ole riittäviä opiskelun onnistumiseksi.
Opiskelijaryhminä tähän mennessä ovat olleet muun muassa maahanmuuttajat,
pitkäaikaistyöttömät, lievästi kehitysvammaiset, fyysisesti vammautuneet ja
pitkäaikaissairaat.
Oppisopimustyösuhdetta edeltää aina työharjoittelu, työelämävalmennus tai
työkokeilu.
167

–
–
–
–
–
–

5.2

Lisäresurssina varsinaiseen oppisopimuskoulutukseen verrattuna on työhönvalmentaja, jolla kiinteä yhteistyö työpaikkakouluttajan kanssa.
Kyseessä on yleensä määräaikainen työsopimus, jota edeltää harjoittelu- tai
koeaika.
Tavoitteena, että opiskelija voi koulutuksen jälkeen työllistyä kyseiseen työpaikkaan.
Mikäli opiskelija on työkyvyttömyyseläkkeellä, eläke siirretään lepäämään
opiskelun ajaksi.
Työantaja saa korotettua koulutustukea sekä mahdollisesti muita tukimuotoja
kyseisen opiskelijan osalta.
Koulutuksen jälkeen kehitysvammaiset opiskelijat ovat siirtyneet yleensä takaisin eläkkeelle ja lisäksi osa-aikatyöhön lain sallimassa määrin.
Vammaisten ammatillinen koulutus Saksassa

Hampurin osavaltion yleisen koululain (Hamburgisches Schulgesetz) toisessa pykälässä (2 §) korostetaan periaatetta, että jo peruskoulun (Grundschule) kaikilla
kouluasteilla ja kaikissa koulumuodoissa on oppilaita perehdytettävä iän edellyttämällä tavalla työelämään ja varmistettava laaja-alainen ammatillinen orientoituminen. ”Opetus ja kasvatus on hoidettava niin, että oppilaat saavuttavat vaadittavat
valmiudet ammatilliseen koulutukseen siirtymistä varten”. (Hamburgisches Schulgesetz 1997: § 2, kohta 3). Saksan koulutusjärjestelmälle aiheuttavat huolta muun
muassa koulutuksen keskeyttäneiden määrät, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2014a, 2014b). Yleistä
huolta maassa kannetaan lisäksi koulupudokkaiden, heikon koulumenestyksen
omaavien oppilaiden tai muiden riskiryhmien (Risikogruppen) syrjäytymis- ja työttömyysriskistä. Tämä on johtanut ammatillisen koulutuksen ja työharjoitteluvaihtoehtojen vahvistamiseen sekä koulusta työelämään tapahtuvaa siirtymävaihetta
helpottaviin toimenpiteisiin, kuten erillisten kehittämisohjelmien perustamiseen.
(Hensen-Reifgens & Hippach-Schneider 2014: 9–10, 12.)
Saksan liittotasavallan opetus- ja tutkimusministeriön (Bundesministerium für
Bildung und Forschung 2014a, 2014b) koulutusselonteossa vuodelta 2014 todetaan,
että korkeakoulutuksen aloittaneiden osuus on ensimmäisen kerran maassa hieman
suurempi kuin ammatillisen duaalikoulutuksen aloittaneiden osuus. Väestön koulutustason noustessa ylempien tutkintojen suorittaminen yleistyy ammatillisen koulutuksen kustannuksella. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä on kaksin168

kertaistunut sitten vuoden 2002 lukujen. Korkeakoulutusta suosiva trendi on todettu myös Bremenin yliopistossa ylläpidettävissä ammatillista koulutusta koskevissa tutkimuksissa (Kämäräinen 2014). Keinoina tilanteen parantamiseksi on esitetty muun muassa ammattikoulutuksen ja lukio-opetuksen yhdistämisvaihtoehtojen vahvistamista sekä oppisopimuskoulutuksen laajaa imagokampanjaa erityisesti
sellaisille aloille, joihin työvoimaa on vaikea saada (Matthes ym. 2014: 11).
Liittotasavallan opetus- ja tutkimusministeriö BMBF vastaa, koordinoi, linjaa
ja ohjaa valtakunnallisesti ammatillista koulutusta maassa. Duaalimallinen oppisopimuskoulutus on koko ammatillisen koulutusjärjestelmän perusta ja sitä arvostetaan. (Hensen-Reifgens & Hippach-Schneider 2014: 10, 14, Kämäräinen 2014.)
Täysiaikaisen laitosmaisen koulutuksen vaihtoehdot toimivat sitä täydentävinä jatkoväylinä tai lyhytkestoisina siirtymävaiheen koulutuksina (Kämäräinen 2013: 91).
Olen tutkimuksessani kiinnostunut muun muassa siitä, miten oppisopimuskoulutuksen edelläkävijämaassa Saksassa erityisryhmiin kuuluvien nuorten ja nuorten
aikuisten integroituminen työelämään, työelämäosallisuus, on toteutunut ja toteutuu käytännössä. Antaako siis oppisopimuskoulutuksen valta-asema maan ammatillisessa koulutuksessa Suomeen verrattuna enemmän mahdollisuuksia vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työllistymiseksi avoimille työmarkkinoille?
Sen jälkeen kun Saksa oli ratifioinut YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen
vuonna 2009, maassa on käyty kriittistä keskustelua koulutuksellisesta tasa-arvosta
ja inkluusioaatteesta vammaisten ja muiden erityisryhmien osalta. Liittotasavallan
Ammattikoulutusinstituutti (Bundesinstitut für Berufsbildung) ylläpitää julkaisuluetteloa aiheeseen liittyvistä asiantuntija-artikkeleista. Yleinen näkemys on, että
tilanne oli edelleen (vuonna 2015) ambivalentti: sopimus on voimassa ja ratifioitu,
mutta kehitystä inkluusion suuntaan tapahtuu aivan liian hitaasti. Vammaisten käytettävissä olevat ammatillisen koulutuksen eriytyneet muodot ovat edelleen valtaosin erillisiä yleisestä järjestelmästä. (Linten & Prüstel 2015.) Ongelmana on myös,
että yritysten kaikkia oppisopimuskoulutuspaikkoja ei voida täyttää ja että useat
nuoret eivät löydä soveltuvaa koulutuspaikkaa. Yritysten vaatimusten ja monien
nuorten koulutuksellisten edellytysten välillä on ”ammottava aukko”. Uusia, tehokkaita toimenpiteitä vaativat myös oppisopimuskoulutuksen edellyttämien koulutussopimusten keskeyttämisluvut. Koulutussopimus puretaan tällä hetkellä noin joka
neljännessä tapauksessa. (Lippegaus-Grünau 2014: 75.)
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Ammattikoulutusinstituutin (Bundesinstitut für Berufsbildung 2011: 2–4) asettama työryhmä julkisti sekä valtakunnallisesti että eri osavaltioille tarkoitetut linjaukset kesäkuussa 2011 koskien maan ammatillisessa koulutuksessa koulutuksesta
ammattiin -siirtymävaiheeseen seuraavia tehostamistoimenpiteitä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

riittävän varhainen valmentautuminen siirtymävaiheeseen
yksilölliset tuki- ja ohjaustoimenpiteet kullekin nuorelle sekä riittävä neuvonta
opetuksen vahvempi sitominen ammatti- ja yrityskäytäntöihin
parempi seudullinen koordinointi ja ohjaus eri toimijoiden kesken
läpinäkyvyys ja tulosten dokumentointi
kehittämisohjelmien ja toimenpiteiden entistä tarkempi evaluointi.

5.2.1 Koulutuksen historiaa, lainsäädäntöä, vaihtoehtoja ja
nykytilanne
Saksan koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen, myös ammatillisen erityisopetuksen, järjestelmistä puhuttaessa on otettava huomioon, että koulutukseen liittyvät
säädökset vaihtelevat osavaltiosta toiseen, vaikka Ammattikoulutusinstituutti sopi
jo vuonna 1978 suosituksesta koko liittovaltiota koskeviksi koulutussäännöstöiksi
koskien vammaisia opiskelijoita ja nimenomaan yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Suositus on osoitettu teollisuus-, kauppa- sekä pienteollisuuden kamareille, jotta ne
ottaisivat käyttöön kyseiset määräykset. (REHADAT 2013.) Saksassa vammaiset
opiskelijat käyvät perusasteen koulutuksen, peruskoulun (Grundschule), osittain
integroituina normaaliopetukseen tai erityiskouluissa riippuen vamman tai sairauden laadusta. Kunkin osavaltion säännöksistä riippuen erityiskouluista käytetään
nimitystä tukikoulu (Förderschule, Förderzentrum), jotka on tarkoitettu lähinnä
oppimisvaikeuksia omaaville oppilaille (Förderschule für Lernbehinderte) tai
joista osassa painotetaan henkisen kehityksen jälkeenjääneisyyttä, vammaisten
koulu (Schule für Behinderte) tai erityiskoulu (Sonderschule). (Bax 2011.)
Ammatillista koulutusta säätelee Saksassa laki ammatillisesta koulutuksesta.
Lain 1 §:n mukaan sen piiriin kuuluvat varsinainen ammatillinen koulutus ja sitä
edeltävä valmentava koulutus, jatkokoulutus ja uudelleen koulutus. Lain mukaan
ammatillinen koulutus suoritetaan yrityksissä ja muilla työpaikoilla sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja joissakin tapauksissa myös muissa koulutukseen hyväksytyissä paikoissa. (Berufsbildungsgesetz 1969, 2015.) Vammaisilla henkilöillä on
Saksassa periaatteessa samat vaihtoehdot ammatillisen koulutuksen suorittamiseen
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kuin muillakin eli koulutukseen oppisopimuskoulutuksessa tai ammatillisessa oppilaitoksessa (ks. Kuvio 9). Ensisijainen tavoite on, että myös vammaiset voivat
suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena. (Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg 2014.) Toisaalta ministeriön koulutusselonteossa
(Bundesministerium für Bildung und Forschung 2014a, 2014b, Kämäräinen 2014)
todetaan, että maassa on ammatillisen koulutuksen sisällä edelleen vammaisille tarkoitettuja erillisiä koulutuspolkuja. Näin integrointi normaaliin koulutusjärjestelmään on jäänyt jälkeen toivotusta kehityksestä. (Linten & Prüstel 2015.)
Ammatillisen peruskoulutuksen voi Saksassa suorittaa joko kokopäiväisesti
ammattioppilaitoksessa (Berufsfachschule), jonka voi aloittaa yhden vuoden kestävällä valmentavalla opiskelulla (Berufsvorbereitungsjahr), tai oppisopimuskoulutuksena, joista jälkimmäinen on maassa yleisin käytössä oleva vaihtoehto (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus 2014). Kaksi kolmasosaa ammatillisen peruskoulutuksen suorittavista opiskelijoista suorittaa sen oppisopimuskoulutuksena. Ammattioppilaitoksessa suoritettavat perusopinnot suoritetaan 2–3 vuodessa ja oppisopimuskoulutuksessa 2–3,5 vuodessa. Ammatillista jatkokoulutusta
tarjoavat esimerkiksi ”mestarikoulut” (Meisterschule), joihin voi hakeutua ammatillisen peruskoulutuksen ja työkokemuksen karttumisen jälkeen. Järjestelmään
kuuluvat myös uudelleenkoulutusta (Berufliche Umschulung) tarjoavat eri koulutusyksiköt. (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus 2014, Wedemann
2014.) (Ks. Kuvio 9.)
Mikäli opiskelija ei voi suorittaa ammatillista koulutusta vammaisuutensa
vuoksi voimassa olevien normaalien koulutussäädösten mukaan, opetussuunnitelmaa voidaan mukauttaa niin, että vammaisuuden aiheuttamat erityisedellytykset
otetaan huomioon. Näin voidaan esimerkiksi opetuksen ammatillisia sisältöjä ja
näyttövaatimuksia esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen työpaikalla tapahtuvassa
opiskelussa tai ammatillisessa koulutus- ja kuntoutuskeskuksessa keventää, koulutusaikaa pidentää tai koulutusvaatimusten osia poistaa, mikäli ne eivät opiskelijalle
ole mahdollisia suorittaa. Mikäli työn raskaus tai laatu edellyttää, on vammaisen
henkilön soveltuvuus kyseiseen työhön tutkittava. Tutkimukset hoitaa työvoimatoimisto. Ennen koulutuksen aloittamista on opiskelijalle tarvittaessa tarjottava ammatinvalinnanohjausta ja työkokeilua. (Arbeitsamt/Rehabuch Deutschland 2014,
REHADAT 2013.)
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Kuvio 9. Ammatillisen koulutuksen perusvaihtoehdot Saksassa (Berufsbildungsgesetz
1969/2015). Kyseiset vaihtoehdot koskevat myös vammaisia ja muita erityisopiskelijoita.

5.2.2 Vammaisten ammatilliset koulutus- ja kuntoutuskeskukset
sekä muut erilliset menetelmät
Saksalaisilla ammatillisen erityisopetuksen malleilla on yhtymäkohtia suomalaiseen, vammaisille tarkoitettuun tuettuun oppisopimuskoulutukseen muun muassa
niin, että niissä tarjotaan lisäresursseilla tukea ja apua sekä opiskelijalle että hänen
verkostolleen mutta myös yritykselle ja työyhteisölle. Toisaalta ne muistuttavat
suomalaisia erillisiä ammatillisia erityisoppilaitoksia tai opistoja, joita on kritisoitu
myös meillä koulutuksellisten ”inkluusiopyrkimysten” ja niin sanotun Salamancan
julistuksen ”kaikille yhteinen koulu” -periaatteiden vastaisina. (Saloviita 2012.)
Myös Saksassa on esitetty vahvoja kannanottoja kaikkia vammaisille tarkoitettuja
eriytettyjä koulutusjärjestelmiä kohtaan. Ammatillisia erityisoppilaitoksia ja vammaisten työkeskuksia pidetään suurimpina esteinä inkluusiokehitykselle maassa
(Linten & Prüstel 2015: 11, Theunissen 2013: 12–13).
Inkluusiota vaativat tahot ovat vedonneet erityisesti YK:n vammaisten oikeuksien sopimukseen, joka ratifioitiin Saksassa vuonna 2009 (Linten & Prüstel 2015:
8–9, 15, Theunissen 2013: 12–13). Suomessa sopimuksen ratifiointi tuli voimaan
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vasta kesäkuussa 2016. Tavoitteena kaikissa näissä erillisissä yksiköissä, niin Suomessa kuin Saksassakin, on koulutuksen jälkeinen työllistyminen normaaleille työpaikoille ja näin ollen vammaisten yhdenvertaisuus työelämässä. Saksassa on otettu
lainsäädäntöön vuodesta 2009 alkaen muun muassa erilaisia tukimuotoja varten
henkilökohtaisen budjetin (Persönliches Budget) malli, jossa vammainen työelämään päästäkseen ja siellä selvitäkseen saa määrätyn suuruisen budjetin käyttöönsä
tarvitsemiensa tukipalvelujen hankkimiseksi. Vammaisten tukemisessa työelämään
ja työelämässä on edistyttykin viime vuosina reippaasti, toteaakin Dietrich Schartmann artikkelissaan. (Schartmann 2012: 144.) Henkilökohtaisen budjetin käyttöä
on myös Suomessa kokeiltu, ja järjestelmän mukaan ottaminen lainsäädäntöön on
ollut esillä liittyen valmisteilla oleviin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöuudistuksiin (Ahlsten & Jäppinen 2014).
Erityisopiskelijoille tarkoitetut ammatilliset koulutus- ja kuntoutuskeskukset
sekä kehittämishankkeiden avulla vakiintuneet tuetut koulutusmenetelmät ovat,
laajasta kritiikistä huolimatta, edelleen osa saksalaista ammatillisen koulutuksen
kokonaisuutta. Käsittelen niitä seuraavaksi.
Ammatilliset koulutus- ja kuntoutuskeskukset (BAW, BBW, BFW)
Kaikille vammaisille tarkoitetuissa koulutusmuodoissa on pääperiaatteena tarjota
heille mahdollisimman täysi yhdenvertaisuus muiden kanssa koulutuksessa ja pääsyssä työelämään, kuten aikuisopiskelijoiden uudelleenkoulutukseen ja kuntoutukseen tarkoitetut ammatilliset kuntoutuskeskukset (28) (Berufsförderungswerke
BFW), erityisryhmiin kuuluvien nuorten ammatilliset koulutuskeskukset (Berufsbildungswerke BAW, Berufsbildungswerke BBW) sekä muut alan ”eriytyneet”
toimijat eri puolilla maata korostavat ensisijaisena periaatteenaan. Kaikkien, myös
vammaisten ja yhteiskunnan huono-osaisten tai syrjäytymisvaarassa olevien, on
voitava olla mukana integroituina ja osallisina yhteisiin oppimis- ja opetusjärjestelmiin joukkoon kuulumisen -periaatteen mukaisesti, toteavat professorit Biermann ja Bonz (2012a: 5). (Ks. myös Berufsbildungswerke 2016, Berufsförderungswerke 2016.)
”Liian monet vammaiset ohjautuvat työskentelemään erillisissä, vammaisille
tarkoitetuissa työkeskuksissa (Werkstatt für Behinderte). Tavoitteemme on muuttaa
tätä käytäntöä: Inkluusio myös työelämään”, peräänkuuluttaa Saksan Reininmaan
maakuntaliiton Martin Hoffman-Badache. Erityisesti työkeskuksia, ammatillisten
erityisoppilaitosten lisäksi, kritisoidaan maassa YK:n vammaisten oikeuksien vastaisina (Theunissen 2013: 12) ja ”sulkeutuneisuutensa” vuoksi. Noin neljännes
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niistä on vuosien 2002–2006 aikana pystynyt osoittamaan vuosittain vain yhden
vammaisen, joka on siirtynyt sieltä normaaliin työsuhteeseen (Behindertenbericht
2009: 60, Theunissen 2013: 19). Reininmaan maakunnan keskeinen tavoite onkin
tarjota vammaisille nuorille mahdollisimman varhain tukea ammatilliseen koulutukseen niin, että heillä olisi valmiudet siirtyä avoimille työmarkkinoille. Tavoitteeseen pääsemiseksi vammaisten koulutuksen pääpainon pitää olla käytännön
koulutuksessa, joka tapahtuu tavallisilla työpaikoilla. (Landschaftsverband Rheinland 2013, Theunissen 2013: 19.)
Erilliset työkeskukset (Werkstätte) tai työpajat ja ammatilliset kuntoutus- ja
koulutuskeskukset (BBW:t ja BFW:t) toimivat Saksassa niille säädetyn erillisen
lain alaisuudessa. Niitä pidetään ”tulppina” vammaisten ammatillisen koulutuksen
inkluusiokehitykselle. Ne pitäisikin lakkauttaa harhapolkuina yhdenvertaisuuden
näkökulmasta, toteavat muun muassa Linten ja Prüstel (2015: 11). (Ks. myös
Theunissen (2013: 12–13.) Toimintakokonaisuudeltaan ne muistuttavat Suomen
suurimman ammatillisen erityisoppilaitoksen, Ammattiopisto Luovin, kokonaisuutta. Kuten Luovilla, myös Saksan BBW:eiden palvelutarjontaan kuuluvat omat
sosiaalipedagogien, terapeuttien ja muiden tukipalveluiden resurssit. Mittelfranken-osavaltiossa, Nürnbergin alueella sijaitseva ammatillinen koulutuskeskus
BAW korostaa, että sen tavoitteena on tarjota erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaja-alaista opetusta ja koulutusta, jotta he voisivat tutustua ”vapaassa markkinataloudessa toimivien yritysten” tarjoamiin ammattivaihtoehtoihin ja jotta pääsy
työelämään todella onnistuisi (Berufsausbildungswerk Mittelfranken 2014).
Ammatilliset koulutuskeskukset (Berufsbildungswerke BBW), joita on Saksassa 52, ovat erityisesti nuorten erityisryhmille tarkoitettuja ammatillisen koulutuksen kokonaisuuksia. Keskukset muistuttavat rakenteiltaan (vierailuni Hampurin
BBW:ssa 6.11.2015) ja sisällöllisesti suomalaisia ammatillisia erityisoppilaitoksia.
Ne tarjoavat sekä ammattiin valmentavaa että varsinaista ammatillista koulutusta
vammaisille nuorille. Suurimmalla osalla opiskelijoista on oppimisvaikeuksia
(Lernschwierigkeiten) tai he ovat kehitysvammaisia (geistig Behinderte). Heillä on
keskittymis- tai hahmottamisvaikeuksia ja usein luku- ja kirjoitusvaikeuksia.
Yleensä keskusten ylläpitäjiä ovat yleishyödylliset yhteisöt ja niitä rahoittaa valtion
työhallinto. (Berufsbildungswerke 2016, Bundesarbeitsgemeinschaft 2013.)
Ammatilliseen koulutuskeskukseen tulevilta nuorilta puuttuu usein kosketus
työelämän käytäntöihin, minkä vuoksi he onnistuneesta koulutuksesta huolimatta
jäävät ilman työpaikkaa. Heille järjestetään myös erityyppisiä ”valmentavia ja kuntouttavia” ennakkojaksoja, kuten suomalaisessakin mallissa. Ammatillisissa koulu174

tus- ja kuntoutuskeskuksissa opiskelee nuoria, joilla on psyykkisiä tai fyysisiä vaikeuksia kuten kuulo- tai näkövammaisuutta. Näiden nuorten osalta selvitetään keskuksessa, mitkä ammatit voisivat soveltua heille. Monien edistymiseen vaikuttavat
myönteisesti riittävä ja henkilöön mukautettu tuki. (Berufsbildungswerke 2016.)
Koulutettavilta nuorilta edellytetään kiinnostusta ja motivaatiota, sosiaalisia taitoja,
täsmällisyyttä, kykyä liikkua, suorituskykyä ja valmiutta ottaa vastaan kritiikkiä.
Lisäksi edellytyksinä ovat vammaisen nuoren soveltuvuus kulloiseenkin koulutuspaikkaan sekä tarvittavien anomusten laatiminen viranomaisille.
Mahdollisiin ongelmiin puututaan ja ne hoidetaan moniammatillisissa työryhmässä, johon kuuluvat terveydenhuollon edustajat, psykologit ja erityispedagogit
(Berufsbildungswerke 2016, Bundesarbeitsgemeinschaft 2013, REHADAT 2013,
Schulz & Seyd 2012: 165–172). Vasta-argumentteina vammaisten erillisten ammatillisen koulutuksen järjestelmien segregaatiota koskevalle kritiikille voidaan osoittaa niiden toimintojen vastaavan pitkälle samoihin yhdenvertaisuuden periaatteisiin
kuin mihin esimerkiksi suomalainen tuetun oppisopimuskoulutuksen malli tai saksalainen Assistierte Ausbildung vastaavat. (Ks. Kuvio 10.)

Kuvio 10. Ammattiopisto BBW, tuetun oppisopimuskoulutuksen vaihtoehto.

Hampurissa sijaitseva BBW (tutustumiskäynti ja haastattelut 6.11.2015) tarjoaa
koulutusta 20:een eri ammattiin nuorille, joilla on vammaisuuden vuoksi erityisen
tuen tarve koulutuksessaan ja jotka eivät ole suorittaneet ammatillista tutkintoa.

175

Tarkoituksena on, että nuoret sijoittuvat normaaleille työpaikoille. Nuoret työskentelevät kolmanneksen opiskeluajastaan keskuksen yhteistyöyrityksissä. Opintojen
sisältö ja näyttöjen suorittaminen ei eroa normaaleista käytännöistä eli niistä vastaavat Hampurin pienteollisuuskamarit. Lisäresursseina kyseisessä opiskelumuodossa ovat edellä mainitun mukaan opiskelijan saama erityinen tuki sekä apu kouluttajaltaan ja pedagogiltaan, jotka resurssit löytyvät paikan päältä. (Berufsbildungswerk Hamburg 2015a, Lämsä 2014.) Hampurin BBW:n sosiaalipedagogi Sabine Behlau (2015) korostaa, että kyseessä on usean tahon yhteinen koulutusmenetelmä, johon osallistuu kolme erillistä organisaatiota eli BBW, ammatillinen oppilaitos ja työpaikka ja näiden lisäksi näyttöjen ja kokeiden vastaanottajana paikallinen kamari. Opiskelijalle tärkeä työhönvalmentaja, sosiaalipedagogi, on käytettävissä aina tarvittaessa suomalaisen tuetun oppisopimuskoulutusmallin tapaan.
Vielä edellistä menetelmää ”realistisempana” yhdenvertaisuutta tavoittelevana
menetelmänä ammatillisissa koulutuskeskuksissa on meneillään kehittämishanke ”Inkluusio oppisopimuskoulutuksessa” (Inklusion in der dualen Ausbildung),
jossa vammaiset tai muutoin erityistä tukea tarvitsevat nuoret opiskelevat normaaleissa ammattikouluissa ja opiskelevat esimerkiksi kaksivuotista myyntitutkintoa.
(Berufsbildungswerk Hamburg 2015b.) Lisäksi nuori, jolla on kuntoutuksen status
(Reha-Status) suorittaa ohjatun ammatillisen koulutuksen (Begleitete Ausbildung
mit betrieblicher Integration bAmbl) yrityksessä. Hän saa ohjausta ja tukea
BBW:stä. Kysymys on tällöin ammatista riippuen kahdesta kolmeen vuotta kestävästä ammatillisesta kuntoutuksesta. BBW auttaa työnhakijaa työpaikan etsimisessä ja ottaa hoitaakseen kaikki yritykselle kuuluvat muodollisuudet (vrt. suomalainen tuettu oppisopimuskoulutus). Myös tässä menetelmässä väli- ja loppukokeet
ottaa vastaan kauppakamari tai jokin alan virasto. (Berufsbildungswerk Hamburg
2015c.)
Koulutus- ja kuntoutuskeskusten, joista käytetään lyhenteitä BFW, BAW ja
BBW, ylläpitämillä tuetun ammatillisen koulutuksen menetelmillä yksittäiset vammaiset tai muut erityisopiskelijat voivat suorittaa oppisopimuskoulutuksen elinkeinoelämässä ja yhteisöissä. Nuoret suorittavat vähintään kuuden ja enintään 12 kuukauden ajan käytännön tason koulutuksensa suoraan yrityksissä ja normaaleilla
työpaikoilla. Tuona aikana sekä opiskelija että yritys saavat tukea ja apua kuntoutuskeskukselta. Nuoren mahdollisuudet työllistyä paranevat tätä kautta. Yhdellä
kuntoutuskeskuksella voi olla jopa satoja yritysyhteistyökumppaneita, kuten on
Nürnbergin alueella toimivalla kuntoutuskeskuksella. (Berufsförderungswerke
2016.)
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VAMB ja VAmB – linkitetyn koulutuksen menetelmät
Edellä mainittuja pyrkimyksiä vahvistamaan Saksassa toteutettiin vuosina 2005–
2007 erityisesti vammaisia opiskelijoita varten VAMB-malli, ”linkitetty koulutus”
(Verzahnte Ausbildung), kokeiluprojekti. Projekti tarkoitti, että nuoret, joita koulutetaan ammatillisessa koulutus- ja kuntoutuskeskuksissa (BBW), voivat suorittaa
osan koulutuksestaan työpaikoilla. Linkitetty (verzahnte) tarkoittaa ikään kuin
hammasrattaita, jotka linkittyvät toinen toisiinsa. Toinen hammasratas tarjoaa systemaattista valmennusta ammattiin ja toinen käytännön kokemusta. (Ks. Kuvio 11.)
Menetelmä noudattaa OECD:n (2010a) kehotusta ”yhdistää muodollinen koulutus
ja työpaikalla tapahtuva oppiminen keskenään”, mikä helpottaa ensimmäisiä siirtymiä työmarkkinoille. Menetelmällä, työn ja teoriakoulutuksen vuorottelulla, on
yhtymäkohtia suomalaisten vaihtoehtoisen ammattikoulun ja työpajakoulujen toimintamalleihin.
”Linkitetty ammatillinen koulutus” (Verzahnte Ausbildung) on lain Sozialgesetzbuch III § 117:n mukainen erityismalli. Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka
vammansa laadun tai vaikeusasteen takia tarvitsevat ammatillisessa koulutuksessaan erityistä tukea. Linkitetystä ammatillisesta koulutusmenetelmästä hyötyvät
nuorten lisäksi näin ollen myös yritykset ja koulutuksen järjestäjät. Kokeilussa oli
mukana oppimisvaikeuksia omaavia nuoria. Nuorten koulutuksen kustannuksista
vastasivat valtion työvoimaviranomaiset. Koulutuksen jälkeen neuvotteluosapuolena ja taloudellisen tuen myöntäjänä toimi Reininmaan maakunnan Integraatiovirasto. Yhteisenä tavoitteena oli vahvistaa nuorten ammattitaitoa ja henkilökohtaisia
ominaisuuksia niin, että heidän itsenäinen työllistyminen ensimmäisille työpaikoille onnistuisi. (Bundesarbeitsgemeinschaft 2013.)
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Kuvio 11. Saksalaisissa ammatillisissa kuntoutuskeskuksissa (BBW) käytössä oleva,
kehittämisprojekteilla kehitetty Verzahnte Ausbildung -malli (Irjala 2014: 80).

VAMB-mallia kehitettiin jatkoprojektilla VAmB vuosina 2007–2009. Mukana kehittämishankkeessa oli tuolloin myös Hampurin yliopisto. Jatkoprojekti oli edellisestä laajennettu malli niin, että mukana oli 32 ammatillista koulutuskeskusta edellisten 13:n sijasta ja siihen osallistui 205 nuorta edellisen projektin 120:n sijasta.
Osallistujat tarvitsivat erityistä tukea vammansa vuoksi eivätkä voineet osallistua
yleiseen ammatilliseen koulutukseen. Koulutusaloja oli viisi edellisten kolmen sijasta. Toimintaan saatiin mukaan lisää suuryrityksiä sekä useita pieniä ja keskisuuria yrityksiä yksittäisten keskusten yhteistyökumppaneiksi. Ammatillista kokemusten vaihtoa tapahtui koulutuskeskusten, ammattikoulujen ja yritysten kesken. (Berufsbildungswerke 2016, REHADAT 2013.)
Jatkoprojektin tavoitteina oli saada yhä useammat vammaiset työelämään. Lisäksi ammatillisella kuntoutuskeskuksella oli mahdollisuus hyödyntää yhteistyötään yritysten kanssa. Linkitetyn koulutuksen malli haluttiin lisäksi vakiinnuttaa
ammatillisten kuntoutuskeskusten opiskelutarjontaan. (Irjala 2014: 80–81.) Linkitetyn koulutuksen katson sijoittuvan ”inkluusiojanalla” eriytettyjen järjestelmien ja
tuetun oppisopimuskoulutuksen välimaastoon.
5.2.3 Oppisopimuskoulutus Saksassa – nykytilanne ja prosessi
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus on määritellyt oppisopimuskoulutuksen pitkäkestoiseksi koulutusohjelmaksi,
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joka tapahtuu vuorotellen työpaikalla ja oppilaitoksessa. Opiskelija ja työnantaja solmivat keskinäisen sopimuksen ja opiskelija saa korvausta tekemästään
työstä (wage, allowance). Työnantaja vastaa siitä, että opiskelija saa koulutuksessa ammatillisen tutkinnon (occupation). (European Centre for the Development of Vocational Training 2008: 29, Viinisalo 2013: 13.)
Oppisopimuskoulutuksella on Saksassa pitkät perinteet. Eräänä duaalikoulutuksen
mallina se käynnistyi maassa jo 1800-luvulla. Kansainvälinen taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD (2010a) julkisti syyskuussa 2010 arvion saksalaisen ammattikoulutuksen vahvuuksista ja haasteista. Se totesi, että ammattikoulutuksen duaalijärjestelmää on erityisen hyvin kehitetty nimenomaan Saksassa,
jossa työtä ja koulutusta on onnistuneesti integroitu siirtymäksi kokopäiväiseen
työsuhteeseen. Maassa on panostettu järjestelmään vahvasti sekä yksityisesti että
julkisesti, myös taloudellisesti huonoina aikoina. Yhteistyö työnantajien, ammattiliittojen ja valtiovallan kesken on järjestelmän merkittävä vahvuus. ”Oppisopimuskoulutuksesta on muodostunut ratkaiseva perusta saksalaisille innovaatioille sekä
maan taloudelliselle menestykselle ja talouskasvulle”, todetaan maan Ammattikoulutusinstituutin julkaisemassa raportissa (Hensen-Reifgens & Hippach-Schneider
2014: 14).
Saksan oppisopimuskoulutusjärjestelmän heikkoudeksi OECD (2010a) toteaa
muun muassa koulutusta koskevien määräysten vaihtelut osavaltiosta toiseen.
Viime vuosina Saksan ammatillinen koulutus ja oppisopimuskoulutus ovat myös
kohdanneet kasvavia sopeutumisongelmia (Passungsprobleme), sillä työvoimapula
vaikeutuu maassa mutta samanaikaisesti yhä useammat koulutus- ja työpaikkaa hakevat eivät löydä sopivaa oppisopimuspaikkaa. Toisaalta oppisopimuskoulutus on
menettänyt houkuttelevuuttaan nuorten keskuudessa, kun akateemiset tutkinnot ja
korkeakoulutus ovat kasvattaneet suosiotaan. Ongelma on kasvanut erityisesti vuodesta 2011 alkaen, ja tältä osin alueelliset erot maassa ovat suuret. (HensenReifgens & Hippach-Schneider 2014: 3–4, Matthes ym. 2014: 1, Nyyssölä 1999:
172, 174.)
Duaalimalli on Saksassa monimuotoinen ammatillisen koulutuksen kokonaisuus, johon kuuluu työpaikalla oppimisen ja oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen erilaisia yhdistelmiä. Ammattikoulutuslaissa (Berufsbildungsgesetz 1969/2015)
oppisopimuskoulutuksen käytäntöjä yhtenäistettiin ja vastuu koulutuksesta jaettiin
valtiolle, ammattiliitoille, järjestöille sekä kauppa- ja teollisuus- ja pienteollisuuden
kamareille (Industrie-, Handels- und Handwerkskammer). Paikalliset kamarit kan-
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tavat suurimman vetovastuun oppisopimuskoulutuksesta. Ne vastaavat muun muassa päättöarvioinneista (Abschlussprüfung) ja tukevat yrityksiä koulutustoiminnan
järjestämisessä esimerkiksi juridisessa neuvonnassa, koulutettavien rekrytointipalveluissa ja työpaikkakouluttajien kouluttamisessa (Kämäräinen 2013: 91). Näin ollen potentiaalisten koulutettavien ja yritysten ammattitaitoisen työvoiman tarpeilla
on suora yhteys toisiinsa (Nyyssölä 1999: 172, OECD 2010a). Koska maan ammattikoulutuksessa on vallalla vahva tekemällä oppimisen periaate ja työnantajat
vahvassa toimija-asemassa, opetushallinnon lait eivät yksin määrittele toimintaa
vaan sitä säätelevät laajasti myös alan työehtosopimukset ja muut määräykset sekä
työlainsäädäntö (Handelskammer Hamburg 2014a: 14).
Saksalainen oppisopimusmalli ei ole identtinen suomalaisen mallin kanssa.
Työnantaja on vastuussa koko opiskeluohjelmasta, ja työnantajien toimintaa tässä
mielessä koordinoivat kamarit. Saksassa on kyse koulutussopimuksesta (Ausbildungsvertrag) työpaikan ja opiskelijan välillä, ei siis työsopimuksesta kuten Suomessa. Työnantaja maksaa opiskelijalle ”kohtuullista koulutuskorvausta” (Ausbildungsvergütung), joka on ”rahoituksellinen tuki ja samalla vähimmäispalkka opiskelijan työpanoksesta”. Korvauksen määrää nostetaan opiskelun edistyessä ja vähintään vuosittain. (Handelskammer Hamburg 2014b.) Koulutuskorvauksen määrästä sovitaan eri ammattialojen työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä, ja sopimukset ovat liittoihin kuuluvia yrityksiä sitovia (Hensen-Reifgens & HippachSchneider 2014: 13, Kämäräinen 2014). Opiskelun aikana opiskelija ei voi solmia
varsinaista työsopimusta ja oppisopimusaika on suojattu irtisanomiselta. Lisäksi
opiskelijalla on mahdollisuus anoa työvoimatoimistosta (Arbeitsamt) koulutustukea (Berufsausbildungsbehilfe BAB) ensimmäisiin opintoihinsa erityisesti, jos hän
ei asu enää vanhempiensa luona tai työpaikka sijaitsee kaukana tai muusta pakottavasta syystä. Tuella on tarkoitus kattaa opiskelijan elinkustannukset niin, että
opiskelu on ylipäätänsä mahdollista. (Handelskammer Hamburg 2014a: 14.)
Pelkästään noin kahden miljoonan asukkaan Hampurissa paikallisen kauppakamarin listoilla on mukana noin 5 000–6 000 yritystä, jotka ovat sitoutuneet oppisopimuskoulutukseen työpaikoillaan. Koulutussopimuksia solmitaan, vuosittain
noin 10 000 sopimusta, sekä teollisuuden, kaupan että sosiaalialan ja palveluelinkeinojen sektoreille. (Wedemann 2015.) Maassa on yli 300 virallista ammattitutkintoa, jotka voidaan suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Ammattien kirjon monipuolisuutta pitää myös OECD (2010a) Saksan ammatillisen koulutusjärjestelmän
vahvuutena. Tuloksena on ollut merkittävä nuorten työllisyysasteen parantuminen
ja maassa monia yrityksiä edeltävinä vuosina vaivanneen työvoimapulan helpottuminen (OECD: 2010a, 2010b). Saksassa saatiin nuorten työttömyysaste lasketuksi
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7,7 prosenttiin (tilanne heinäkuussa 2013). Suomen vastaava luku oli tuolloin 19,9
prosenttia (Suomen Kuntaliitto 2013).
Oppisopimuskoulutuksen avulla saksalaisille työpaikoille pyritään varmistamaan pitkällä aikavälillä ammatillisesti päteviä tai erityisiä pätevyysvaatimuksia
täyttäviä ammattilaisia. Kauppakamarit ja OECD:n (2010b) raportti korostavat
myös, että tulevaisuuden näkymät maassa kiristävät entisestään tilannetta, sillä työikäisten ikäluokkien määrät pienenevät myös tulevina vuosina alhaisen syntyvyyden seurauksena. Yritykset näkevät oppisopimuskoulutuksen tärkeänä strategisena
investointina osaamiseensa ja tulevaisuuteensa. (Handelskammer Hamburg 2014a:
5, Wahle 2012.) Kaikkia koulutuspaikkoja ei pystytä täyttämään sopivien koulutettavien puutteen vuoksi. Tilanne on vaikeutunut erityisesti vuodesta 2011 alkaen.
Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa toisiaan. (Hensen-Reifgens & Hippach-Schneider
2014: 3–4, 12–13, Lippegaus & Grünau 2014: 75, Matthes ym. 2014: 3–4, 9.)
Saksalaiset yritykset houkuttelevat nuoria oppisopimuskoulutukseen laajoilla
mainoskampanjoilla muun muassa kaduilla ja metroissa sekä tiedotusvälineissä.
Toisaalta maassa on vuoden 2009 YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifioinnin jälkeen laajasti vaadittu ammatillisen koulutuksen siirtymistä inkluusioperiaatteiden suuntaan niin, että vammaisilla ja muilla erityisryhmillä on tasavertaiset
mahdollisuudet muiden kanssa ammatilliseen koulutukseen ja eri ammatteihin. ”Ammatillista koulutusta on tähän mennessä harvoin tarkasteltu prosessina,
joka ottaa huomioon pedagogiset tai sosiaaliset näkökohdat”, kirjoittaa Ammattikoulutusinstituutin Good Practice Center -keskuksen johtaja Petra LippegausGrünau (2014: 74) artikkelissaan ”Koulutusta kaikille”.
Julkisella hallinnolla on oppisopimuskoulutuksessa vähäinen käytännön rooli
Suomen järjestelmään verrattuna. Työvoimatoimistot antavat ammatillista neuvontaa ja auttavat harjoittelupaikkojen löytämisessä (Wedemann 2014). Ammatinvalinnan ohjauksen puutetta ja sen tason vaihtelevuutta eri osavaltioiden kesken
OECD (2010a) pitää saksalaisen ammatillisen koulutuksen heikkoutena ja kehottaa
maan viranomaisia vahvistamaan järjestelmää niin, että ammatinvalinnanohjaus
palvelisi nykyistä kattavammin kaikkia opiskelijoita. (Vrt. myös Kämäräinen 2014.)
Toimintaa johdetaan Saksassa yritys- ja elinkeinoelämälähtöisesti eli yritysten tarpeista lisätä ja uusintaa työvoimaansa (Kämäräinen 2013: 91–92). Luonnollisesti
on otettava huomioon, että kyse on EU:n vahvan talouden maasta. Oppisopimuskoulutuksen pääasiallisia toimijoita ja ylläpitäjiä ovat edellä mainitut kamarit sekä
koko elinkeinoelämä. Saksalaisten teollisuus-, kauppa- ja pienteollisuuskamareiden tehtävänä oppisopimuskoulutuksessa on (Kajaste ym. 2013: 205, Wedemann
2014):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

toimia oppisopimustyöpaikkojen ”pörsseinä”
oppisopimustyöpaikkojen neuvonta- ja opastustyö
väli- ja päättökokeiden vastaanottaminen, joiden kokeiden vastaanottamiseen
kamari nimeää lautakunnan tai vastaavan
jatkokoulutuksen edellyttämien kokeiden tai tutkintojen järjestäminen
ammatillisen uudelleen koulutuksen kokeiden järjestäminen
työpaikkakouluttajien kouluttajatutkintojen järjestäminen.

Työnantajat ovat voineet tarjota oppisopimuspaikkoja sähköiseen järjestelmään,
online-oppisopimuspörssiin, vuodesta 1999 alkaen. Maassa on säädetty, kuinka
monta koulutettavaa kouluttajayritykseen (Ausbildungsbetrieb) voidaan ottaa suhteutettuna yrityksen ammattitaitoiseen työntekijämäärään. Esimerkiksi kolmesta
viiteen ammattilaista käsittävä yritys voi ottaa korkeintaan kaksi koulutettavaa. Oppisopimuskoulutusta edeltää vähintään yhden ja enintään neljän kuukauden koeaika, jonka aikana sopimus voidaan irtisanoa molemmin puolin ilman perusteluja.
Pienteollisuusalojen oppisopimuskoulutuksessa koulutus kestää noin 36 kuukautta,
joissakin ammateissa 42 kuukautta. Koulutuksen kulku, ammattinimikkeet ja perinteet noudattavat tältä osin järjestelmän keskiaikaisia kisällistä mestariin -perinteitä. Oppisopimuskoulutuksen jälkeen henkilö voi käyttää kyseistä ammattinimikettä. (Handelskammer Hamburg 2014a: 9, 12–20.)
Painopiste oppisopimuskoulutuksessa on Saksassa, kuten Suomessakin, työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Saksassa oppisopimuksen opiskelija on 3–4
päivää viikosta töissä ja 1–2 päivää käy teoriatunneilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen opetuksen osuus vaihtelee suuresti koulutusalasta riippuen. Jos opinnot vaativat enemmän teoriaopiskeluja, opintoja voidaan jaksottaa 12–18 viikon vuorovälein suoritettaviksi työssä ja oppilaitoksessa. (Ks. Kuvio 12.) Tavallisin malli on,
että työpaikalla työskennellään neljä päivää viikossa ja yksi päivä teoriaopintojen
ääressä yhteistyökoulun tiloissa. (Handelskammer Hamburg 2014a: 18–20.)
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Kuvio 12. Metallityöntekijän oppisopimuskoulutusprosessin kulku saksalaisella autotehtaalla 1.–2. opiskeluvuotena (Adam 2016).

Työpaikalle nimetään koulutuksen työpaikkakohtaiseksi vastuuhenkilöksi, kuten
Suomenkin mallissa, työpaikkakouluttaja (Ausbilder), jolta edellytetään erikoisammattitutkinnon (Meisterschule) sekä kauppa- tai teollisuuskamarin (Kammer) järjestämän 40 tunnin kouluttajatutkinnon (Ausbildung der Ausbilder AdA) suorittamista. Tutkintoon kuuluu kaksiosainen päättökoe, johon sisältyvät sekä kirjallinen
osa että käytännön opetusnäyttö. (Kajaste ym. 2013: 205–206, Kämäräinen 2013:
91–92.)
Alle 18-vuotiaiden teoriaopetus on Saksassa viiden tunnin opetusjakso yhden
päivän ajan viikosta eikä heidän työpäivänsä saa ylittää kahdeksaa tuntia päivässä
tai 40:ää tuntia viikossa. OECD (2010a) kehottaa maan viranomaisia vahvistamaan
teoreettisen koulutuksen roolia. Täysi-ikäisillä yli 18-vuotiailla työtuntien määrä
on enintään 48 tuntia. Maassa voidaan oppisopimuskoulutus suorittaa myös tarvittaessa ja erityisestä syystä ja siitä sovittaessa Ammattikoulutuslain pykälän 8 mukaan osa-aikaisena joko päivä- tai viikkotuntimäärää vähentämällä. (Handelskammer Hamburg 2014b: 23.) Saksassa oppisopimuskoulutukseen sitoutuneelta työnantajalta edellytetään (Handelskammer Hamburg 2014b: 14–16, Kajaste ym. 2013:
205):
1.
2.

Opiskelijan käyttöön korvauksetta annettavia riittäviä työvälineitä ja muita tarvittavia varusteluja.
Sellaista tuotantoa, tuotteita tai palvelutarjontaa, jotta valmiudet, tiedot ja ammattitaitotavoitteet voidaan saavuttaa.
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3.
4.

Kun kyseessä ovat erikoistumisvaatimukset tai muut ammattiin liittyvät vaatimukset, voidaan koulutussisältöjä suorittaa muissakin yrityksissä.
Ammattipätevyyden omaavan ja ammatin edellyttämän loppututkinnon suorittaneen työpaikkakouluttajan nimeämistä. Kouluttajan tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja ammatillisesti tehtävään pätevä. Kouluttajalta edellytetään lisäksi kauppakamarin järjestämän kouluttajatutkinnon suorittamista.

Koulutukseen sisältyvät kokeet jaetaan väli- ja päättökokeisiin. Kokeet vastaanottaa ja arvioi kauppa- tai muun kamarin lautakunta ja paikalla ovat myös ammatillisen oppilaitoksen ja työnantajan edustajat. Kokeiden sisältö ja suoritustapa on määritelty kyseisen ammatin kulloistenkin säännösten mukaisesti. (Handelskammer
Hamburg 2014a: 24–25.) Kamarien hallitsevaa roolia päättökokeiden arvioinnissa
OECD (2010a) pitää saksalaisen järjestelmän yhtenä heikkoutena. Koska arvioinnissa ei oteta huomioon teoriaopetuksessa saavutettuja tuloksia, ”opiskelijat eivät
ehkä ota teoriaopetusta vakavasti”.
Ammattitutkinnon suorittanut voi jatkaa myöhemmin jatkokoulutukseen
(Meisterschule) iltakursseina kolmesta neljään vuoden ajan tai kokopäiväisesti yhden vuoden ajan. Sen jälkeen hän voi käyttää mestari-titteliä (Meister), esimerkiksi
leipurimestari. Mestarin arvoinen työntekijä voi sen jälkeen toimia oppisopimuskoulutettavan työhönottajana ja kouluttajana. Monissa ammateissa vain mestarit
voivat perustaa alalleen, esimerkiksi sähköalalle, oman yrityksen. Siirtymää oppisopimuskoulutuksesta muun muassa korkea-asteen koulutukseen tai muuhun yleiseen jatkokoulutukseen OECD (2010a) pitää yhtenä saksalaisen ammatillisen koulutuksen heikkoutena. Vaikka siirtyminen ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluopintoihin on ollut mahdollista jo muutaman vuoden ajan, harvat ammattiin valmistuneet ovat käyttäneet tätä mahdollisuutta, toteaa OECD raportissaan.
5.2.4 Tuettu oppisopimuskoulutus Saksassa
Saksassa tuettu työllistyminen (Unterstützte Beschäftigung UB) on, toisin kuin
Suomessa, lakiin vuoden 2009 alusta lukien otettu menetelmä, jolla vaikeasti työllistyvää tuetaan siirtymään tukitoimenpiteiden avulla normaaleille työpaikoille. Se
on myös Saksassa ollut edelläkävijänä myöhemmin lakisääteiseksi määritetylle
tuetulle oppisopimuskoulukselle. Käsittelen kyseisiä koulutusmalleja seuraavaksi.
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Tuetun työllistymisen menetelmä Saksassa – tuetun
oppisopimuskoulutuksen edelläkävijä
Tuetun työllistymisen menetelmä sisältää yksilöllisen ammatillisen valmennuksen
ja tarvittaessa työhön ohjaamisen. Menetelmä jaetaan pätevöitymis- (Qualifizierungsphase) ja vakiintumisvaiheeseen (Stabiliesierungsphase). Menetelmässä
tarkoituksena on olla ”enemmän kuin ammatillinen kuntoutus”. Siinä korostetaan
vammaisten oikeutta osallisuuteen työelämässä. Tavoitteina ovat vammaisten ja eivammaisten yhteinen työelämä yksilön kykyjen mukaan, aitoja valinnan mahdollisuuksia ja vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeus. (Biermann & Bonz 2012b:
220, Langner 2013, Plangger 2013, Schartmann 2012: 142–143.)
Tuetun työllistymisen menetelmä on Saksassa tarkoitettu lähinnä vammaisille,
myös vaikeavammaisille (schwerbehinderte), työnhakijoille. Avainvoimavaroina
saksalaisessa mallissa ovat yrityksen sisällä toimiva työpaikkakouluttaja (Ausbilder), tukihenkilö (Mentor) sekä neuvonta- ja ohjaustoiminta, Integraaatiopalvelut
(Integrationsfachdienste IFD). Vuodesta 1977 alkaen Saksassa on ollut mahdollisuus saada psykososiaalista tukea työpaikoille Integraatiopalveluista. Maassa työskentelee integraatiovirastojen (Integrationsämter) yhteydessä noin 1 200 integraationeuvojaa (Integrationsberaterinnen), suurimmissa kaupungeissa ja kaikissa
maakunnissa on vähintään yksi sellainen. He neuvovat, tukevat ja ”saattavat” vammaisia henkilöitä työelämään. Lisäksi Saksassa on käytössä työvalmentajajärjestelmä (Arbeitstraining, Job-Coaching), jonka tarkoituksena on tukea vammaisia
omilla työpaikoillaan saavuttamaan ammattipätevyyden. (Langner 2013, Plangger
2013, Schartmann 2012: 140–142.)
Tuetun työllistymisen periaatteet ovat työ normaalissa työpaikassa, työsuhde
ja palkkaus työehtosopimuksen mukaan. Ajatus on ensin saada työpaikka ja sitten
harjoitella, eli toisin kuin kuntoutuksessa, jossa ammatillinen pätevyys (kvalifikaatiot) täytyy hankkia ennen työllistymistä. ”Tuettu työllistyminen uutena metodina
työpaikalla tapahtuvassa yksilöllisessä tukemisessa tulee lähivuosina saamaan yhä
suuremman merkityksen”, toteaa tohtori Dieter Schartmann (2012: 143) Reininmaan maakuntaliitosta. Samoin kuin alun perin amerikkalaisessa ja myöhemmin
suomalaisessa mallissa Saksan mallissa korostetaan, että tukitoimenpiteitä jatketaan työpaikalla niin kauan kuin ne ovat tarpeen, ilman ajallista rajoitetta yksilön
tarpeiden mukaan joustaen. Tuetun työllistymisen kohderyhminä ovat erityisesti
henkilöt, jotka sijoittuvat ”oppimisvaikeuksia omaavien ja kehitysvammaisten välimaastoon”, sekä mielenterveyskuntoutujat. (Plangger 2013, Schartmann, 2012:
142–143, Theunissen 2013: 19.) Tuetun työllistymisen malleja on Saksassa otettu
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käyttöön muitakin kuin perinteinen, USA:sta peräisin oleva malli. Vammaisten yksilöllistä tukemista työelämässä koskevassa artikkelissa Schartmann (2012: 139–
140) mainitsee myös työavustaja-menetelmän (Arbeitsassistenz), jossa esimerkiksi
kuurolle henkilölle avustaja tarjoaa sellaista kommunikaatiotukea, mitä hän kulloinkin tarvitsee, mutta että vammainen itse selviytyy muutoin työstään itsenäisesti.
Kaikissa tuetun työllistymisen malleissa, myös edellä kerrotuissa saksalaisissa
malleissa, on useita samoja elementtejä kuin suomalaisessa ja saksalaisessa vammaisille tarkoitetuissa tuetun oppisopimuskoulutuksen malleissa. Menetelmät perustuvat yksilölliseen tukeen, jonka vammainen saa vähintään yhden henkilöresurssin, työvalmentajan tai vastaavan, avulla suoraan työpaikalle, tarvittavassa määrin
ja tarvittavan ajan verran. Perusperiaatteena on vammaisten ja osatyökykyisten hyväksyminen työyhteisöihin yhdenvertaisina osallisina muiden kanssa. Erona oppisopimuskoulutukseen nähden tuetun työllistymisen mallissa on, että vammaisella
tai osatyökykyisellä ei useimmiten ole muodollista ammatillista koulutusta työtä
aloittaessaan eikä hän hanki sitä työskennellessään, vaan että työ opitaan työpaikalla työtä tekemällä. (Irjala 2014: 57.)
Tuettu oppisopimuskoulutus Saksassa (Assistierte Ausbildung AsA)
Myös Saksassa kokeiltiin ja kehitettiin Suomen tuettua oppisopimuskoulutusta vastaavaa järjestelmää lähinnä Baden-Württembergin alueella vuodesta 2004 alkaen.
Assistierte Ausbildung -malli vahvistettiin maan sosiaalilainsäädäntöön (Sozialgesetzbuch III § 130) viralliseksi oppisopimuskoulutuksen menetelmäksi toukokuun 2015 alusta lukien. (Bundesinstitut für Berufsbildung 2015b.) Koulutusmenetelmän tarkoituksena on tukea ammatilliseen koulutukseen siirtymistä, sen loppuunsuorittamista ja integroitumista työmarkkinoille (Bundesagentur für Arbeit
2015: 8). Muun muassa tällä menetelmällä pyritään vastaamaan maan työmarkkinoiden merkittävään ongelmaan: oppisopimuskoulutuksen koulutuspaikkoja ei
pystytä yrityksissä täyttämään ja toisaalta monet nuoret eivät löydä sopivaa koulutuspaikkaa. Noin 33 500 koulutuspaikkaa jäi valtakunnan laajuisesti täyttämättä
vuonna 2013 ja toisaalta 83 600 työnhakijaa ei onnistunut saamaan koulutuspaikkaa yrityksissä. Samanaikaisesti 13,5 prosentilla eli 1,33 miljoonalla 20–29-vuotiaista nuorista ei ollut ammatillista tutkintoa. (Lippegaus-Grünau & Nuglisch 2014:
3, Matthes ym, 2014: 1.) Tuettu oppisopimuskoulutus on näin ollen eräs
työmarkkinapoliittinen väline, joka vahvistaa yritysten tarpeiden ja useiden
nuorten yksilöllisten edellytysten kohtaantoa. Menetelmässä koulutukseen
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osallistuu lisäresurssina niin sanottu ”kolmas osapuoli”, joka tukee molempia
osapuolia (yritystä ja koulutettavaa) tarpeen mukaisilla palveluilla. (Lippegaus-Grünau & Nuglisch 2014: 3.)
Tuetussa oppisopimuskoulutuksessa tarjotaan erilaisia tukipalveluita niin, että koulutuksesta muodostuu kunkin tapauksen mukainen yksilöllinen ja joustava koulutuspolku. Menetelmä on tarkoitettu nuorille, joille integroituminen normaaleille
työpaikoille ei ole tähänastisilla tukimuodoilla onnistunut. Heillä on selkeästi yksilöllisen tuen tarve, minkä työvoimahallinnon viranomaiset määrittävät. Koulutuksesta vastaavalla taholla ei ole mahdollisuutta kieltäytyä tällaisen osallistujan kouluttamisesta. (Bundesagentur für Arbeit 2015: 10, Lippegaus-Grünau & Nuglisch
2014: 4). Tukipalvelujen piiriin lain Sozialgesetzbuch III mukaan kuuluvat nuoret
(Bundesagentur für Arbeit 2015: 9–10):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

omaavat oppimisvaikeuksia tai ovat sosiaalisesti syrjäytyneitä
ovat ilman ammatillista koulutusta
ovat koulutukseen kykeneviä ja ammattiin soveltuvia
eivät ole kokopäiväisesti kouluvelvollisia
ovat aloittaessaan alle 25-vuotiaita
eivät yksilökohtaisista syistä voi aloittaa, jatkaa tai saada menestyksellisesti
loppuun ammatillista koulutusta yrityksessä ilman tukea.

Baden-Württembergin alueella useiden vuosien ajan jatkuneessa menetelmän kokeilussa, Carpo-projektissa, opintojen keskeyttämisprosentit saatiin laskemaan
merkittävästi aiemmista, ja opintojen loppuunsuorittaneiden osuus oli runsaat 96
prosenttia (Lippegaus-Grünau & Nuglisch 2014: 4). Kokeiluaikana saatujen tulosten perusteella työpaikan saaminen tuetun koulutuksen kautta oli selvästi korkeampi kuin muiden toimenpiteiden osalta. Neljänneksellä koulutettavista oli lapsia
ja puolella heistä maahanmuuttajatausta. Kolmen (3) vuoden kokeilukauden aikana
vain 18,7 prosenttia koulutettavista keskeytti koulutuksen, mikä on selvästi alle
keskiarvojen. Yli 50 prosenttia nuorista koulutettavista sai työpaikan kouluttajayrityksestä ja 25 prosenttia sai työpaikan muista yrityksistä. (Lippegaus-Grünau 2014:
74, 77.)
Tuetun oppisopimuskoulutuksen periaatteissa korostetaan menetelmän olevan
osa normaaliutta, lain mukaista ammatillista oppisopimuskoulutusta, ilman pyrkimyksiä mihinkään erityisyyteen. Menetelmässä toteutuvat kaikki tavanomaisen oppisopimuskoulutuksen käytännöt muun muassa koulutussopimuksen ja sen ehtojen
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osalta niin yrityksen kuin opiskelijankin näkökulmasta. Ainoa ero perinteiseen oppisopimuskoulutukseen on ”kolmannen osapuolen” (Dritte Partner) eli lisättyjen
tukipalvelujen mukanaolo koko koulutuksen ajan. Näin varmistetaan koulutuksen
onnistuminen ja ammatillisen tutkinnon loppuun suorittaminen. (Bundesinstitut für
Berufsbildung 2015b, Lippegaus-Grünau & Nuglish 2014: 3–4.) Assistierte Ausbildung -menetelmä kytkeytyy kohti inkluusiota -periaatteisiin seuraavasti (Lippegaus-Grünau 2014: 77–78):
1.

2.

3.
4.

5.

Lähtökohtana ovat yksilön taidot ja kyvyt, kompetenssi. Erityyppisiä edellytyksiä omaavilla nuorilla on mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen ja ammattiin valmistumiseen. Malli tukee sekä nuoren motivaatiota että suoritusvalmiuksia.
Perspektiivien laajentaminen. Tuettu oppisopimuskoulutus etsii ongelmat
esille, selvittää tuen tarpeet ei pelkästään nuoren osalta vaan yksittäisten yritysten osalta ja näin parantaa sen koulutuskykyä ja -laatua.
Yksilöllistäminen. Koulutuksen kokonaisuus sekä tukipalvelut joustavat nuorten kulloistenkin tarpeiden ja kouluttajayrityksen edellytysten mukaan.
Normaaliuden periaate. Koulutus yrityksessä tapahtuu kaikkien koulutettavien
osalta, riippumatta heidän edellytyksistään, ”aivan normaalisti”. Koulutusvastuu on yrityksellä. Yritys ja nuori allekirjoittavat koulutussopimuksen. Koulutettava saa tariffien mukaisen koulutuskorvauksen.
Tukipalveluiden periaate. Koulutuksessa on mahdollista käyttää ”kolmatta
osapuolta” (Dritte Partner), joka toimii palveluntuottajana (työhönvalmentajana) ja keskeisenä toimijana koulutuksessa. Näin kaikki tukipalvelut saadaan
pitkäjänteisesti ja joustavasti yhdeltä taholta.

Tuetun oppisopimuskoulutuksen vaiheet ovat yksilöllinen harjoittelu- ja valmennusvaihe, oppisopimuskoulutuksen aloittaminen sekä ohjaus ja tukipalveluiden tarjoaminen koulutuksen aikana aina sen päättymiseen saakka (ks. Kuvio 13). Valmennusvaiheessa, joka voi kestää korkeintaan seitsemän (7) tai erityisistä syistä
yhdeksän (9) kuukautta, nuori arvioi vahvuuksiaan ja elämäntilannettaan, oppii erilaisia ammatillisia mahdollisuuksia ja harjoittelee taitojaan. Tässä yksilöllisesti
suunnitellussa vaiheessa poistetaan myös koulutuksen tiellä olevia esteitä. Yritys
saa tukea koulutettavan valinnassa ja rekrytoinnissa.
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Kuvio 13. Yrityksessä tai muussa työyhteisössä tapahtuvan tuetun oppisopimuskoulutuksen (Assistierte Ausbildung AsA) vaiheet saksalaisessa mallissa.

Koulutuksen aikana, vaiheessa II, nuorelle tarjotaan yksilöllistä sosiaalipedagogista ohjausta ja neuvontaa sekä tarvittavaa oppimiseen ja harjoitteluun liittyvää
tukea, esimerkiksi arkipäivän tai henkilökohtaisissa ongelmissa. ”Jälkihuolto” sekä
tuki koulutuksen aikaisten kokemusten reflektoinnissa kuuluvat myös tukipalveluihin. Yritykset saavat tarvittaessa tukea koulutuksen hallinnollisissa kysymyksissä
sekä koulutettavaan liittyvissä kysymyksissä. Koulutushenkilökuntaa tuetaan koulutuksen suunnittelussa. Tukeen oikeutettuja yrityksiä ovat kaikki yritykset, jotka
ovat halukkaita ottamaan tai ovat jo ottaneet oppisopimusopiskelijan yritykseensä.
Konflikti- ja kriisitilanteiden selvittelyssä ”kolmas osapuoli” eli työhönvalmentaja
tai vastaava auttaa, samoin kuin yrityksen ja ammatillisen oppilaitoksen välisessä
yhteistyössä. (Bundesinstitut für Berufsbildung 2015b, Bundesagentur für Arbeit
2015: 8–10, Lippegaus-Grünau 2014: 76–77.)
Saksassa on ollut aivan viime vuosiin saakka hakijoiden ylitarjontaa yritysten
koulutuspaikoille, mikä on johtanut kovaan kilpailuun koulutuspaikoista ja vaatimustason nousua. Standardit on kirjattu koulutuskypsyyttä kuvaaviin kriteeristöihin, mikä on johtanut inkluusion näkökulmasta riman asettumisen liian korkealle
koulusta ammattiin siirtymisessä. Näin monilta nuorilta on estetty pääsy ”normaaliin” koulutukseen ja samalla yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Huomattava osa
nuorista on siirtynyt ylimenokauden toimenpiteiden (Übergangsmassnahmen) piiriin varsinaisen koulutuksen sijasta. Tuetun oppisopimuskoulutuksen perusperiaatteena on, että kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen,
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myös sellaisilla, jotka eivät heti täytä yleisesti ammatilliseen koulutukseen tulevalle
asetettuja vaatimuksia. (Lippegaus-Grünau 2014: 74.)
5.3

Erityisopiskelijoille tarkoitettujen oppisopimuskoulutusten
institutionaaliset rakenteet Suomessa ja Saksassa –
merkittävimmät eroavuudet

Yleinen työttömyysaste ja nuorisotyöttömyys on saatu Saksassa viime vuosien aikana minimaaliselle tasolle. Maan kokonaistyöttömyysaste oli vuoden 2016 alkupuolella keskimäärin 6,2 prosenttia (Statista 2016c). Nuorten 15–25-vuotiaiden
työttömyysaste syyskuussa 2016 oli koko liittotasavallassa 5,7 prosenttia (Statista
2016d). Myönteisen kehityksen on todettu selkeästi tapahtuneen muun muassa oppisopimuskoulutuksen ansiosta. Inhimillisten näkökohtien lisäksi oppisopimuskoulutuksen avulla vähennetään syrjäytymisestä yhteiskunnalle aiheutuvia merkittäviä vuosittaisia kustannuksia. Uusimpana haasteena saksalaiselle oppisopimuskoulutukselle ovat maahan vuoden 2015 syksystä alkaen tulleiden yli miljoonan
maahanmuuttajien joukko, heidän kotouttamisensa ja kouluttamisensa muun muassa maan suurteollisuuden työvoimatarpeisiin.
Myös Suomen kokonaistyöttömyysaste oli laskenut 7,2 prosenttiin Tilastokeskuksen elokuun 2016 tilaston mukaan (Tilastokeskus 2016e). Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli kuitenkin kuluvan
vuoden tammikuussa vielä 21,1 prosenttia, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä suurempi
kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen mukaan 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä koko väestöstä oli tuolloin 9,0 prosenttia. (Tilastokeskus 2016f.) Kokonaistilastojen näyttäessä jo (lokakuu 2016) myönteistä kehitystä
maassamme suurta huolta edelleen aiheuttavat muun muassa OECD:n (2016) toteama tilanne, että Suomessa 25–34-vuotiaista nuorista miehistä on joka viides kokonaan sekä koulutuksen että työelämän ulkopuolella. Samoin ammatillisen koulutuksen perustutkinnoista valmistuvia koskevat uusimmat tilastot ovat synkkiä.
Noin neljännes tutkinnon suorittaneista on vielä vuoden kuluttua valmistumisestaan ilman työtä. Ammatillista koulutusta vaivaa vaikea järjestelmää koskeva kohtaanto-ongelma eli ammattialoja tai ammatteja koskevaa koulutusta ei pystytä
muuttamaan nopeatempoisemmin työelämän ammatillisia nopeasti muuttuvia vaatimuksia vastaavaksi. (Neittaanmäki 2016.)
Saksan etuna luonnollisesti on se, että maassa oppisopimuskoulutuksen järjestelmällä on pitkät perinteet ja sitä arvostetaan (Kämäräinen 2014, OECD 2010a,
Vartiainen & Viinisalo 2009: 4). Periaatteelliset ja institutionaaliset eroavuudet
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Suomen ja Saksan oppisopimuskoulutusten välillä olen koonnut tätä tutkimusta
varten molemmissa maissa suorittamieni asiantuntijahaastatteluiden, kehittämishankkeiden dokumenttien sekä alan kirjallisuuden perusteella alla olevaan taulukkoon (ks. Taulukko 4).
Taulukko 4. Suomen ja Saksan oppisopimuskoulutusjärjestelmien merkittävimmät periaatteelliset ja institutionaaliset eroavuudet.
Kriteeri

Suomessa

Saksassa

Historia

Käytössä oppipoika- ja

Järjestelmää kehitetty

kisällijärjestelmänä

vuosisatojen ajan.

Huom!

ennen 1950-lukua, jolloin Oppisopimuskoulutuksesta
laitosmainen

tullut näin vallitseva

ammatillisen koulutuksen ammatillisen koulutuksen
järjestelmä tuli meillä

muoto myös

vallitsevaksi.

erityisopiskelijoille.

Oppisopimuskoulutuksen
kehittäminen ollut
jyrkästikin vaihtelevaa
sen jälkeen eri
vuosikymmeninä.
Asenteet

Oppisopimuskoulutusta

Oppisopimuskoulutusta

Koskee Saksassa sekä

kohtaan asenneristiriitoja pidetään ”itsestäänselvänä” työnantaja- että
eri intressitahojen

ammatillisen koulutuksen

työntekijäjärjestöjä.

kesken.

muotona.

Keskusteluissa
Suomessa ”syyllistetty”
vuoroin em. tahoja sekä
mm. ammattijärjestöjä.
Vastakkain myös
laitosmaisen koulutuksen
ja työpaikalla tapahtuvan
opiskelun kannattajat.

Talous- ja

Laskusuhdanne jatkunut Taloustilanne vahva jo

Työttömyyslukujen

työllisyystilanne maassa vuodesta 2008.

usean viime vuoden ajan.

(syyskuu 2016)

Työttömyysluvut nyt

Työttömyysluvut alhaalla.

vaikeimmin työllistyvät

pienenemässä mutta

Monilla aloilla

jäävät jonojen

pitkäaikais- ja

työvoimapula. Kaikki

viimeisiksi. Tilannetta

ollessa korkealla

rakenteellinen työttömyys saatavissa oleva työvoima

Saksassa edistää myös

ongelmana.

työmarkkinoilta

tarvitaan käyttöön.

poistuvien ikäluokkien
suuri määrä.
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Kriteeri

Suomessa

Saksassa

Huom!

YK:n vammaisten

Toteutunut toukokuussa

Toteutettu vuonna 2009.

Ei vielä merkittäviä

oikeuksien sopimuksen 2016. Ei vielä merkittäviä

muutoksia käytännössä

ratifiointi

muutoksia käytännössä

näkyvissä. Tuonut

(tilanne lokakuussa

Saksassa mukanaan

2016).

kovaa painetta
inkluusiovaatimuksiin.

Ammatteja, joihin voi Saksassa kouluttautua oppisopimuskoulutuksen avulla, on
käytännössa laajempi valikoima kuin Suomessa. Sen lisäksi, että Saksan taloudellinen ja työllisyystilanne poikkeavat Suomen vastaavista, merkittävimmät erot suomalaisen ja saksalaisen oppisopimusjärjestelmien välillä toimintojen organisoinnin
näkökulmasta esitän seuraavassa taulukossa (ks. Taulukko 5).
Taulukko 5. Suomen ja Saksan oppisopimuskoulutusjärjestelmien merkittävimmät
eroavuudet toimintojen organisoinnin näkökulmasta.
Kriteeri

Tilanne Suomessa

Tilanne Saksassa

Huom!

Julkishallinnon rooli

Päävastuutaho.

Rooli vähäinen.

Saksassa yritykset toimivat
koulutuspalvelujen tuottajina ja
määrittävät koulutustarpeita.

Oppisopimus-

Julkishallinnolliset

Kauppa-, teollisuus- ja Järjestelmä Saksassa suoraan

koulutuksen

oppisopimuskeskukset pienteollisuuskamarit, yrityselämälähtöistä ”kohtaanto-

vastuutahot

ja -toimistot.

joiden jäseninä
yritykset.

koulutusta”. Yritykset maksavat ko.
kamarille vuosittaista korvausta
järjestelmän ylläpidosta. OECD
arvioinut Saksan oppisopimuskoulutuksen erääksi vahvuudeksi
hyvän yhteistyön mm. ammattiliittojen ja työnantajien kesken.

Oppisopimus-

Mahdollisuus kaikissa

Laaja kirjo

koulutuksena

ammatillisen koulu-

mahdollisuuksia eri

suoritettavat

tuksen asteilla mutta

aloilla, ammateissa ja

ammattialat ja

käytännössä osuudet

koulutusasteilla.

ammatit

monilta osin vähäisiä.
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Kriteeri

Tilanne Suomessa

Tilanne Saksassa

Huom!

Painopisteet

Painopiste viime

Kaikki työikäiset

Paljon tehtävää vammaisten osalta

opiskelijoiden iän

vuosina aikuisopis-

ikäluokat.

myös Saksassa (kritiikki).

perusteella

kelijoissa. Nuorten

Vammaisten osuus

osuus vähäinen.

kasvanut erityisesti

Vammaisten ja

lainsäädännön ja

osatyökykyisten osuus kansainvälisten
marginaalinen.

sopimusten
vahvistamisen
jälkeen.

Sopimusmuoto

Työsopimus, yleensä

Koulutussopimus

yrityksen ja

määräaikainen.

yrityksen ja opiskelijan paljon eroavuuksia.

Sitovuudessa tms. ehdoissa ei

opiskelijan välillä

Merkittävä ero

välillä. Opiskelija on

Saksaan verrattuna ja

työpaikalla

motivointitekijä

selkeästi ”opiskelija”,

nuorelle.

ei työsuhteessa oleva.

Palkka/korvaukset

Yleensä tehtyjä tunteja Alakohtaisesti

Suomessa työsuhde, jolloin palkka

opiskelijalle

vastaava minimipalkka. vuosittain sovittava

kerryttää mm. eläkettä.

koulutuskorvaus,

Palkan/koulutuskorvauksen

jonka yritys maksaa

määrässä absoluuttisesti ei suuria

opiskelijalle. Korvaus

eroja maiden kesken.

nousee vuosittain
opiskelun edetessä.
Yhteiskunnan tuki

Yhteiskunta maksaa

Yhteiskunta tukee

koulutukseen

koulutustukea

koulutusta vain

Suomessa järjestelmä kalliimpi
yhteiskunnalle kuin Saksassa,

yritykselle.

erityistapauksissa

jossa koulutuksen rahoittajina

Vammaisten osalta

(mm. vammaisten

pääasiassa yritykset.

tuen osuus merkittävä. apuvälineet).
Teoria- ja käytännön Teoriaopetuksella

Ammatilliset

opetuksen suhteet

myös merkittävä rooli.

oppilaitokset hoitavat. teoriaopetuksen tasoa ja vähäistä

Ammatilliset oppi-

Teoriaopetuksen

merkitystä

laitokset hoitavat.

arvosanaa ei

oppisopimuskoulutuksessa.

OECD kritisoinut Saksan

sisällytetä esim.
päättötodistukseen .
Painopiste selkeästi
työpaikalla
tapahtuvassa
oppimisessa.
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Kriteeri

Tilanne Suomessa

Tilanne Saksassa

Huom!

Väli- ja

Ammatilliset

Kauppa- ym.

OECD kritisoinut kamarien vahvaa

päättökokeiden sekä oppilaitokset sekä

kamareihin nimetyt

roolia.

näyttöjen

työantajan edustajat

raadit ottavat vastaan

vastaanottaminen

arvioivat yhteistyönä.

ja arvioivat kokeet ja
näytöt.

Vammaisille ja muille erityisopiskelijoille tarkoitettujen oppisopimuskoulutuksen
järjestelmien kehittämistä edistävien tai hidastavien tekijöiden yhteenvedon olen
koonnut alla olevaan taulukkoon (ks. Taulukko 6).
Taulukko 6. Mitkä seikat edistävät tai hidastavat vammaisille tarkoitettujen oppisopimuskoulutusjärjestelmien kehittämistä Suomessa ja Saksassa?
Kriteeri

Tilanne Suomessa

Tilanne Saksassa

Huom!

Yritysten ja yhteisöjen

Aiemmin aiheesta julkista

Kiintiölaki voimassa jo

Edistänyt ja edistää

velvoitetyöllistäminen

keskustelua mutta ei viime

vuodesta 1917. Koskee

selkeästi vammais-

vuosina.

yli 20 hlöä/kk työllistäviä

ten työllistymistä

yrityksiä ja yhteisöjä.

avoimille työmarkki-

Noudattamattomuudesta noille.
lakisääteiset sanktiot.
Vaikeasti työllistyviä

Runsaasti mm. järjestöjen

Useita kehittämishank-

Esimerkkeinä:

ryhmiä koskevat ja

kehittämishankkeita. Uusien

keita. Uusien mene-

Tuettu oppisopimus-

oppisopimuskoulutukseen menetelmien vakiinnutta-

telmien vakiinnuttaminen koulutus,

liittyvät kehittämis- ja

minen vaikeaa.

lainsäädännöllä nopeam- lakisääteiseksi

kokeiluhankkeet

Paljon ”näennäiskehittämistä”. paa kuin Suomessa.

Saksassa vuonna
2015, sekä tuetun
työllistymisen
virallistaminen
lakisääteiseksi
menetelmäksi.

Koulutuksen

Ammatilliset erityisoppi-

Ammatilliset erityisoppi-

Suomessa koulu-

ylläpitäjätahot

laitokset erityisesti Ammatti-

laitokset BBW:t (yht. 52)

tuksen

opisto Luovi ylläpitänyt useita maassa keskittyneet sys- edellyttämien
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kehittämishankkeita

temaattisesti vammais-

tukipalvelujen

yhteistyötahojen kanssa

ten, pitkäaikaissairaiden

rahoitus hoidettu

yhteistyössä.

ja osatyökykyisten oppi-

erilaisilla projekti-

sopimuskoulutukseen.

ym. rahoituksilla.

Kriteeri

Tilanne Suomessa

Tilanne Saksassa

Huom!

Tukipalvelujen

Työvoimatoimistojen kautta

Maahan perustettu

Saksan integraatio-

organisointi vammaisten

saatavissa työhönvalmentajia julkisten integraatio-

virastojen tehtävänä

työllistymisen

mm. järjestöistä ostopalve-

virastojen verkosto,

myös valvoa

edistämiseksi

luna. Käyttö ei laajaa eikä

joiden palkkaamat

alueellisesti, että

systemaattista. Tuetussa

ammattilaiset tukevat

kiintiölakeja yms.

oppisopimuskoulutuksessa

vaikeasti työllistyviä

noudatetaan.

juuri työhönvalmentajien

oppisopimuskoulutukseen Työhönvalmentajan

palkkaus ongelmana (ei

avoimille työmarkkinoille. rooli molemmissa
maissa keskeinen.

selkeää vastuutahoa).
Yhteiskunnan tuki

Suomessa tuki yritykselle ja

Yhteiskunta maksaa

vammaiselle opiskelijalle voi

tukea yritykselle

olla kustannuksiin nähden

vammaisen opiskelijan

huomattava.

osalta, mikäli kyseessä
kiintiölain soveltaminen.

Painopisteet tuetussa op- Useita kehittämishankkeita
vammaisten kouluttamiseksi.
pisopimuskoulutuksessa
Maahanmuuttajille,

Syrjäytymisvaarassa

Vammaiset

olevat nuoret,

maahanmuuttajat

maahanmuuttajat ym.

suuri haaste

syrjäytymisvaarassa oleville

Assistierte Ausbildung –

Saksassa tällä

lähinnä yksittäisiä ”tuettuja

menetelmän painopiste

hetkellä.

oppisopimuskoulutuksia” eri

siirtymässä (tieto

puolilla Suomea.

elokuulta 2016)
vammaisiin.

Järjestelmien ja koulutuksen eroavuuksien merkittävin vaikutus vammaisten opiskelijoiden näkökulmasta on, että oppisopimuskoulutuksen suorittaminen on Suomessa mahdollista käytännössä harvoilla koulutuksen asteilla ja ammattialoilla.
Saksassa koulutusohjelmissa mukana olevia ammattitutkintoja on satoja, joiden
kautta opiskelijat voivat päätyä tuhansiin eri ammattivaihtoehtoihin (Handelskammer Hamburg 2014a). Sama tilanne on Suomenkin järjestelmissä, mutta erityisesti
erityisopiskelijat ovat tähän mennessä suuntautuneet maassamme vain harvoille
ammattialoille myös tähän tutkimukseen haastateltujen osalta (ks. Taulukko 3, Alaluku 4.3.2). Toinen merkittävä ero on, että työpaikalla oppija on Saksassa selkeästi ”opiskelija” eli saa kuukausittaisen koulutuskorvauksen yritykseltä. Suomessa
hän on työsuhteessa. Suomalaisessa järjestelmässä oppisopimusopiskelija on näin
ollen työlainsäädännön piirissä. Näen tämän merkittävänä motivointitekijänä nuorelle. Suomessa ollaan ottamassa käyttöön vaihtoehtoisena mallina saksalaisen
mallin mukainen koulutuskorvaus, mikä toivottavasti on maan taloustilanteesta ja
nuorten vaikeasta työttömyystilanteesta johtuva määräaikainen ratkaisu.
195

Mikä on siis merkittävin organisatorinen ero maiden oppisopimuskoulutusten
välillä? Saksassa työnantajat eli maan elinkeinoelämä, teollisuus-, kauppa- ja pienteollisuuden kamarit ja yritykset sekä niiden työvoimatarpeet toimivat oppisopimuskoulutuksen vetureina. Yritys ja oppisopimusopiskelija solmivat koulutussopimuksen, eivät työsopimusta. Näin ollen sikäläisten, enemmän kuin suomalaisten,
yritysten ja työnantajayhteisöjen voidaan katsoa toimivan koulutuspalvelujen tuottajina sanan varsinaisessa merkityksessä (Norontaus 2016). Yritykset maksavat
vuosittain kamarille osuusmaksun toiminnan ylläpitämisestä. Näin ollen yritykset
sitoutuvat toimintaan panostamalla järjestelmän ylläpitoon taloudellisesti. Työmarkkinajärjestöt sopivat vuosittain alakohtaisten työehtosopimusneuvottelujensa
yhteydessä yrityksen opiskelijoille maksamasta, opiskelujen edetessä korotettavasta koulutuskorvauksen määrästä. Saksalaiset yritykset kantavat näin työvoimaa
tarvitessaan sekä nuoria ja vammaisia työllistäessään myös sekä taloudellista että
sosiaalista yhteiskuntavastuutaan.
Suomessa koko järjestelmä on viranomaisvetoista ja järjestelmäkeskeistä.
Opiskelijoiden ja yritysten toimintaa oppisopimuskoulutuspaikkoina määrittävät
useat tahot ja niihin liittyvät monimutkaiset säädökset. Oppisopimuskoulutus näyttäytyy ammatillisen koulutuksen harvemmin käytettynä lisämenetelmänä, johon
työelämä ei ole eikä sen ole tarvinnut viime vuosikymmeninä sitoutua. Puhe yritysten yhteiskuntavastuusta on jäänyt tältä osin pelkäksi puheeksi tärkeästä aiheesta.
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6

Oppisopimuskoulutuksen
erityisopiskelijoiden elämän- ja
opintopolkuja Suomessa ja Saksassa

Tein tutkimustyötäni varten kuusi (6) erillistä matkaa Pohjois-Saksaan kolmessa (3)
kaupungissa ja lisäksi yhdellä (1) maaseutupaikkakunnalla sijaitseville työ- ja koulutuspaikoille sekä ammattikasvatuksen tutkimuslaitokselle. Kaksi matkoista oli
taustahaastatteluja varten vuosina 2014–2015 tehtyjä ja suoritin ne ennen varsinaisen väitöskirjatyön aloittamista. Kotimaassa kävin neljällä (4) kaupunki- ja neljällä
(4) maaseutupaikkakunnalla eri puolilla Etelä- ja Pohjois-Suomea. Kohtasin monin
tavoin peräänantamattomia vammaisia haastateltavia, joilla oli paljon sanottavaa.
Minulla ei totisesti ollut vaikeuksia ylläpitää mielenkiintoa teemaani kohtaan. (Vrt.
Fraser 2009: 87, Mäki-Ketelä 2012: 119.) Jokainen tapaaminen oli erilainen. Oli
mieleenpainuvaa tavata ennalta täysin tuntemattomia ihmisiä ja kysyä heiltä heidän
elämästään, arjen kokemuksistaan ennen oppisopimuskoulutusta, sen aikana ja jälkeen. Minut otettiin joka tilanteessa ystävällisesti vastaan. Haastateltavat tiesivät
ennakkoon, mistä olen kiinnostunut. Useat ilmaisivat pitävänsä tutkimukseni aihetta erittäin tärkeänä.
Olen nyt käynyt läpi litteroidut haastattelut jokaisen haastateltavan osalta, yhteensä 502 sivua. Taulukoin merkitykselliset seikat (analyysivaihe 1) kustakin
haastattelusta teemoittain analyysitaulukoihin erillisille liitteille. Periaatteenani oli
teoriaohjaava analyysi eli tarkastelin tuloksia teoriaosioni näkökulmista lähtien abduktiivisesti eli vuorotellen teorian ja tulosten kesken. Jaotteluperiaatteenani olivat
haastateltaville ennakkoon lähettämäni tutkimusteemat ja niihin liittyvät alakohdat
(ks. Liite 5a ja 5b). Haastattelut etenivät, riippuen haastattelun luontevasta kulusta,
osittain pitkälti teemojen mukaisessa, osittain muussa järjestyksessä. Merkittäviä
vaikeuksia ymmärtämisessä tai muutoin haastattelujen aikana ei tullut esille, kiitos
tarvittaessa paikalla olleiden ”kieliavustajieni”. Olin yllättynyt, kuinka samantyyppisiä kokemuksia haastateltavat olivat kokeneet molemmissa maissa ja kuinka samanlaisia ilmauksia ja kielikuvia he sekä kotimaassa että Saksassa käyttivät.
Tässä luvussa käytän narratiivista lähestymistapaa eli haastateltujen kokemuksien kartoittamisessa ja tulkinnassa käytän välineenä heidän omaa kerrontaansa
runsaasti lainaten. Sitaatteihin olen merkinnyt osallistujan koodiksi esimerkiksi
M10F tai N16D eli N nainen, M mies ja F suomalainen, D saksalainen. Numero
tarkoittaa haastattelun järjestysnumeroa ajankohdan mukaan. Sitaateissa olen merkinnyt selvennykseksi sulkuihin haastattelun muista osioista otettuja lisäyksiä tai
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asiaan liittyvän kysymykseni. Lainauksia en ryhmitellyt erikseen suomalaisiin ja
saksalaisiin, koska jo alkuvaiheessa totesin, että molemmissa maissa haastatellut
korostivat ja ottivat esille hyvinkin samanlaisia näkökulmia. Tulkitsen näin ollen
haastattelemieni vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten nuorten aikuisten sekä aikuisten käsityksiä ja kokemuksia elämästään ennen, nyt ja tulevaisuudessa erityisesti suoritetun tai vielä kesken olevan oppisopimuskoulutuksen
sekä yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulmista.
Olin teemoitellut tutkimuskysymykseni tiivistetyiksi teemoiksi I–IV (ks. Alaluku 4.3.3, Liite 5a ja 5b). Vaihdoin niiden sisältöjen järjestystä alkuperäisestä, jotta
saisin kronologisen ja loogisen järjestyksen niiden käsittelylle. Teeman I olen jakanut aineiston laajuuden vuoksi kahteen osaan eli alalukuihin 6.1 ja 6.2. Varsinaiseen
oppisopimuskoulutukseen ja sen merkitykseen liittyvän aineiston olen kirjannut
alalukuun 6.3. Teeman II havaintoaineistoja käsittelen alaluvussa 6.6. ja teeman III
aineistoja lähinnä alaluvussa 6.5. Teeman IV tutkimushavaintoja käsittelen alaluvuissa 6.4 ja 6.7.
Teemakohtaisissa tutkimushavainnoissa (ks. Alaluku 6.1–6.7) en tee varsinaisia vertailuja kahden maan osallistujien tuottamien aineistojen kesken vaan käsittelen osallistujia yhtenä joukkona. Sen sijaan alalukuun 6.8 olen koonnut yhteenvedon vastauksista tulkitsemistani eroista ja samankaltaisuuksista. Halusin siis antaa tässä luvussa mahdollisimman paljon ”puheenvuoroja” itse haastatelluille,
tuoda esille ja arvostaa näin sitä, miten tutkimuksen osallistujat itse ilmaisivat kokemuksiaan. Olen näin ollen koonnut tutkimusaineistoa tähän lukuun (6) tiivistettynä seuraavien alateemojen alle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yleiset taustatekijät – kuka minä olen? (lapsuus, perhe, muut taustatekijät)
Kouluaika ennen oppisopimuskoulutusta (peruskoulun ja muun koulutuksen
aika)
Oppisopimuskoulutuksen aika ja sen merkitys
Arki nyt (perhe ja asuminen, työ tai koulutus)
Elämänkulku ja sen merkittävimmät taitekohdat
Toiminnot ja kyvyt (koettu elämänlaatu, mahdollisuudet ja vapaudet, ystävät,
harrastukset)
Tulevaisuus (toiveet ja unelmat sekä motiivit ja esteet, minä ja yhdenvertaisuus)

Analyysivaiheessa 2 ryhmittelin haastateltujen ilmaisemia merkityksenantoja taulukkoon (ks. Liite 6). Tarkoituksenani oli saada aineistoa tutkimuskysymyksiini A–
E (ks. Alaluku 1.2). Onko koulutus antanut oppisopimuskoulutuksen suorittaneille
tai sitä parhaillaan suorittaville erityisopiskelijoille minkälaisia mahdollisuuksia
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yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja koetun hyvinvoinnin kannalta? Kokevatko he
olevansa osallisia, syrjässä, marginaalissa, onnellisia? Kriteereinä pidin teoriaosiossa esittämiäni koetun hyvinvoinnin ja arjen kokemusten eri osatekijöitä, pitäytymättä esimerkiksi vain työelämän osallisuuteen. Pyrin nimenomaan tulkitsemaan
henkilön osallisuuden ja koetun hyvinvoinnin kokonaisuutta. Jatkoin vaiheesta 2
analyysivaiheeseen 3 eli päädyin johtopäätöksiin osallistujien kokemasta hyvinvoinnista (ks. Liite 7). Lisäksi kokosin kerronnallisista vastauksista yhteenvedon
viiteen tutkimuskysymykseeni. Esitän ne luvussa 8.
6.1

Yleiset taustatekijät – kuka minä olen?

Sain haastateltavikseni useiden eri tahojen avulla yhteensä 30 suomalaista ja saksalaista vammaista tai pitkäaikaissairasta, joista muutamia voi luonnehtia myös
osatyökykyiseksi. Heistä useat suomalaiset, erityisesti lievästi kehitysvammaiset,
työskentelivät osa-aikatyössä. He eivät mitä ilmeisimmin pysty kokopäivätyöhön
vammaansa tai terveydentilaansa liittyvien jaksamisen tai keskittymisvaikeuksien
vuoksi. Haastatelluista 21 oli miestä ja yhdeksän (9) naista, joista viisi on suomalaista ja neljä saksalaista. (Ks. Taulukko 3, Alaluku 4.3.2.)
Naisista yhteensä kolmella oli koulutus vielä kesken ja kolme oli sijoittunut
avotyöhön. Suomalaisista naispuolisista haastatelluista yksi oli sijoittunut maataloustehtäviin, kaksi toimitilahuoltajan tai keittiön aputehtäviin ja yksi oli kouluttautumassa sosiaali- ja terveysalalle. Saksalaisista naisista yksi työskenteli autotehtaan kokoonpanotiimissä, yksi oli kouluttautumassa käsityöammattiin ja yksi toimistotehtäviin. Yksi saksalainen nainen oli mukana avotyössä suurteollisuuden alihankintatuotannossa. Iältään haastatelluista puolet (15) oli 26–35-vuotiaita ja kahdeksan (8) 21–25-vuotiaita nuoria aikuisia. Vammansa diagnoosiksi heistä 11 ilmoitti lievän tai keskivaikean kehitysvamman tai muun kehityksen viivästymän,
yhdeksän (9) oli viittomakielisiä kuuroja, monivammaisia kahdeksan (8) sekä neurologinen tai mielenterveydellinen pitkäaikaissairaus oli kahdella (2).
Suurin osa haastatelluista asuu yksin tai vanhempiensa luona samassa taloudessa tai pihapiirissä erillisessä asunnossa. Vain neljä (4) asuu avo- tai aviopuolison
kanssa ja heistä kahdella (2) on lapsia. Valtaosa saksalaisista haastatelluista työskenteli suurteollisuuden palveluksessa, auto- ja lentokonetehtaissa. Suomalaisista
haastatelluista suurin ryhmä (6) olivat avotyössä, lähinnä maatiloilla ja päiväkodeissa työskentelevät. Tapasin myös siivous- ja puhdistusalalla, järjestön palveluksessa, käsityöammateissa, keittiöalalla sekä toimisto- ja virastotehtävissä työskenteleviä molemmissa maissa. Osa työskenteli työsuhteessa kokopäivä- ja osa osa199

aikatyössä. Jaoin yleisten taustatekijöiden osuuden alla oleviin alateemoihin, joita
tarkastelen seuraavaksi. Alateemat tältä osin ovat:
A)
B)
C)
D)

Lapsuus ja perhe
Yhteiset tai erilaiset kielet
Vanhempien erot ja etääntymiset
Sisukkaat maahanmuuttajat Saksassa.

A) Lapsuus ja perhe
Kaikki haastatellut kokivat lapsuuden aikaisen vanhempien ja lapsuudenperheen
tuen merkitykselliseksi tulevaisuuttaan ajatellen. Kuten Häkkinen ja Salasuo (2016:
183) toteavat, yksilön sosiaalistamisessa perheellä on suurin merkitys. Vanhemmuus ei pääty lapsuuden päättyessä vaan on koko elämän ajan kestävä suhde, mikä
tuli selkeästi esille haastateltujen kertomuksissa. Monet kokivat suurta kiitollisuutta vanhempiaan kohtaan. He kokivat, että vanhemmat ovat ”aina ja edelleen
minua varten”. (Vrt. Grossmann & Grossmann 2009: 4, Myllyniemi 2016: 18.)
Vanhempien ammatillinen jakaantuminen oli moninainen ja sitä voisi kuvata tavanomaiseksi. Useiden vanhemmat työskentelevät tai työskentelivät ennen eläkkeelle
siirtymistään kaupan, teollisuuden tai sosiaalialoilla. Virkamiesperhetaustaa oli
vain muutamalla. Yhdellä haastatellulla molemmat vanhemmat ovat lääkäreitä.
Tuen tarve oli haastatelluilla ollut suuri kaikissa lapsuuden ja nuoruuden vaiheissa,
myös ammattiin ja työhön pääsemiseksi.
Monet haastatellut toivat esille, miten erityisesti toinen vanhemmista oli puolustanut vammaisen lapsensa oikeuksia ”tavalliseen” koulutukseen ja yhdenvertaisuuteen. Vanhempien sinnikkyys oli kantanut hedelmää. Haastatteluissa jotkut toivat vahvasti esille, että pyrkimys osallisuuteen alkoi heidän elämässään juuri eivammaisista vanhemmista ja sisaruksista. Vanhemmat vaativat alusta alkaen yhdenvertaisuutta jo ”ennen aikojaan” muun muassa saksalaiselle 37-vuotiaalle vakuutusyhtiön asiakasneuvonnan virkailijalle, joka on syntymästään saakka vaikeavammainen ja istuu pyörätuolissa. Hän pääsi kauppakoulun jälkeen oppisopimuskoulutukseen suuren vakuutusyhtiön esteettömään toimitaloon, moderniin lasipalatsiin. Hän on työskennellyt siellä nyt jo 18 vuoden ajan.
Synnyin vuonna 1979 – silloin ei puhuttu mitään inkluusiosta. Ei muuta kuin
vammaiset lapset vammaisten lastentarhaan jne. ... Sain ensimmäisen pyörätuolin 5-vuotiaana. Sitä ennen ryömin tai minua nostettiin sellaisissa nostokärryissä. ... Ennen kaikkea – äiti on ollut se eteenpäintyöntävä voima! Isäni ja
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minun välit eivät olleet parhaat mahdolliset. Hänen oli vaikea hyväksyä, että
hänen poikansa on vammainen (jonka kanssa ei voi pelata jalkapalloa). Jotenkin sen aina tunsin, että näin oli vaikka hän ei sitä koskaan sanonut. (M26D
2.3.2016.)
Muutamien kohdalla tuli esille muun muassa sukulaisten, jossakin tapauksessa äitipuolen, sukulaistädin ja joissakin tapauksissa isovanhempien tuen merkitys lapsuudessa, kuten alla oleva suomalainen kuuro kertoi.
Siis vanhempani ovat kuuroja. ... Lapsuudessani vietin paljon aikaa isovanhempieni kanssa saaristossa (paikan nimi). Siellä ollessani opin isovanhemmiltani paljon kalastuksesta ja luonnosta. Jossain vaiheessa suunnittelinkin
eräoppaaksi kouluttautumista, mutta terveyteni vuoksi päädyin opiskelemaan
vapaa-ajanohjaajaksi. (N12F 14.12.2015.)
Minulla on kaksi siskoa ja äiti ja myös vaari. ... Isä on kuollut. Hän kuoli jo
aikaisin. Minä olin silloin 5-vuotias. ... En juuri muista häntä (isääni), olin
vasta 5-vuotias. ... Isän ammattiakaan en tiedä. Äitini on sairaanhoitaja.
(N29D 12.5.2016.)
Olin 13–14-vuotias (kun muutimme Venäjältä Saksaan). Minulla on äiti, joka
on mahdollisuuksiensa puitteissa tukenut minua. Ja minulla on myös isovanhemmat. ... Isääni en valitettavasti tunne ollenkaan. Vanhempieni tiet veivät
erilleen jo ennen syntymääni. Olemme yrittäneet saada (isääni) yhteyttä. ...
Kun tulin maailmaan, hän (äitini) oli niin nuori ja matkusti vanhempiensa luo.
Näin heidän kontaktinsa katkesivat. Missä hän (isäni) oikeastaan on asunut,
emme tiedä. ... Hän ehkä asuu Venäjällä tai jossakin ”venäläisessä” tasavallassa. (M25D 2.3.2016.)
Suomalainen 28-vuotias nuorimies kertoi lapsuudestaan, jossa yrittäjäisää ei
juuri ”näkynyt” mutta äiti ja täti sekä pikkuveli olivat sitäkin tärkeämpiä tukijoita.
Hänellä oli suuria vaikeuksia peruskoulun aikana, mutta nyt hän opiskelee kolmatta
ammattitutkintoa ja tähtää vahvasti eteenpäin sekä työelämässä että opinnoissaan.
Isä, no isää mää en oikeastaan nähny, kun se teki pitkiä päiviä. Et tota, et äiti
oli sit enemmän meidän kanssa. Ja sit oli täti, että täti oli niinku vahvasti siinä,
et se monesti eskaristaki haki. ... Joo, äidin sisko. ... Et se (isä) monesti sanoki,
et se harmittaa se, että ku me oltiin pienii, että se ollu niin paljoo meidän
kanssa. Et harmittaa, et se ei nähny niitä ensimmäisii, esimerkiks kävelyitä tai
näitä, nii. Et se sitä … (M22F 21.1.2016.)
201

Suomalainen 24-vuotias on opiskellut ahkerasti huolimatta pitkistä koulumatkoista.
Hän työskentelee nyt avotyössä maatilalla.
Meitähän on niinkö kahdeksan (lasta perheessä). ... No mää oon tytöistä nuorin.
Yks pikkuveli sit on. ... Mullahan on niinkö, niinkö se keskivaikea älyllinen joku
(kehitysvamma). ... No siinä vaiheessa huomattiin, ku mää menin ykköselle.
että mää en kaikki oppinukkaan. ... Jatkoin (peruskoulussa). ... Mää menin sitten… mää kävin osaksi niinku (muulla paikkakunnalla). Muutaman vuojen kävin koulua. ... (Päivittäin.) ... Nii, mää menin niinkö ... linja-autolla. Mentiin,
ja piti vaihtaa toiseen autoon, ja. ... Onks sinne … yli 40 (kilometriä) sinne
tulee. (N20F 14.1.2016.)
Kuten Lamb (2010: 10–11) ja Meadows (2010: 106) toteavat, äidin ja isän vanhemmuuden vaikutuksissa lapsen kehitykseen ei ole tutkimuksissa löydetty suuria eroavuuksia ainakaan länsimaissa. Isän merkitys nousi yllättävänkin useissa, erityisesti
miespuolisten, haastatteluissa selkeästi esille, kuten saksalaisen 27-vuotiaan kuuron lentokonemekaanikon kertomana. Haastateltu oli todella ylpeä työstään lentokonetehtaalla ja korosti, että juuri pitkälti isän ansiosta hän on päässyt nykyiseen
asemaansa myös työelämässä. Hän harrastaa monipuolisesti urheilua ja toimii vapaaehtoisena nuorten liikuntaharrastuksen parissa.
Teini-ikäisenä isäni oli hyvin tärkeä minulle. Hänen kanssaan kävin paljon sellaisissa urheilutapahtumissa ja olimme muutenkin paljon yhdessä. Jos näin ei
olisi ollut, uskon että elämäni olisi nyt toisenlaista. (M6D 5.11.2015.)
Suomalainen lievästi kehitysvammainen 31-vuotias haastateltu kertoo, miten hänestä tuli vammaisurheilun huippuyksilö. Monista koulutuksista ja pyrkimyksistä
huolimatta hän ei ole kuitenkaan vielä saanut jalansijaa avoimille työmarkkinoille
vaan taistelee avo- ja vapaaehtoistyön viidakossa. Urheilukipinän hän sai jo lapsuudessa.
Nii, ku mää olin vähän silleen niinku ylivilkas. Lievästi sanottuna, tavallaan.
Niin tota, nii äiti sitte oikeen niinku vei niinkö minut tommosiin niinkö tämmösiin (urheilu)tapahtumiin ja näin, mää muistan tänäki päivänä ne kuulutukset
ja ne pyssynpaukkeet ja ne kaikki. Nii se jotenki sillä lailla lähti niinku syttymään se ajatus. ... Joo. Se on jotenki jääny takaraivoon, se oli niin mahtava
kokemus. Että, vaikka ei saanu, vaikka ei saanu mitalin mitalia, nii se oli jotenki silleen mieleenpainuva juttu, että sen muis-sen muistaa vielä tänäki päivänä. ... Nyt ku on huippuammattilais-vammaisurheilija tavallaan, nii tuota,
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nii sitten se on vähän niinkö alkanu niinkö tuota, että hei, että se kaikki on
lähteny siitä (varhaislapsuudesta) tavallaan liikkeelle. (M10F 12.11.2015.)
Monet haastatellut olivat käyneet jo varhaislapsuudessa läpi vaikeita leikkauksia ja
sairaalajaksoja, kuten alla oleva saksalainen 27-vuotias autotehtaan kuulo- ja vaikeasti puhevammainen naistyöntekijä, joka tehtaan ensimmäisenä vammaisena
naistyöntekijänä oli selvästi ylpeä yhdenvertaisuusesteiden eli asennemuurin murtajan roolistaan. Hän on edennyt hienosti työssään ja toimii nyt ryhmänsä luottamushenkilönä.
Ensimmäinen vaikea korvaleikkaus minulle tehtiin 8 kuukauden ikäisenä ja implanttileikkaus vuonna 2012. Olen perinyt vamman isältäni. Hän on myös kuulovammainen ja lisäksi hänellä on MS-tauti. Hän istuu enimmäkseen pyörätuolissa. Hänkin työskentelee täällä autotehtaalla. Kävin lastentarhassa normaalikuuloisten ryhmässä mutta aloitin peruskoulun 7-vuotiaana kuurojenkoulussa. ... Silloin käytin pääasiassa viittomakieltä. Vanhemmat ovat tukeneet
minua, erityisesti äiti, ja opettaja. (N16D 7.1.2016.)
Kuuro valkovenäläissyntyinen 29-vuotias autojen sisustustöissä työskentelevä ja
monenlaista harrastava saksalainen tuli tehtaalle seitsemän vuotta sitten, ja hänen
jälkeensä sinne on otettu useita muitakin kuuroja töihin.
Vanhempani ovat kuulevia, minä olen (täysin) kuuro, muut (kaksi veljeä ja
sisko) kuulevat. ... Syntyessäni olin kuuleva, siis olen Venäjällä (nyk. ValkoVenäjällä) syntynyt. 1–1,5-vuotiaani minulle tuli päänsärkyä ja kuumetta ja
kuurouduin. ... Vuonna 1995 (olin silloin 7-vuotias) tulimme Saksaan. Siis 1995
– muuten en istuisi tässä (autotehtaan neuvotteluhuoneessa haastattelussa). ...
Siis olemme venäjänsaksalaisia. Isoisäni oli saksalainen, hänet lähetettiin 2.
maailmansodan aikaan Venäjälle ja sitten palasimme Saksaan. ... Venäjällä
olin lastentarhassa ja kävin siellä ensimmäisen luokan peruskoulua. Jatkoin
sitä täällä (kaupungissa) kuurojenkoulussa. (M19D 7.1.2016.)
B) Yhteiset tai erilaiset kielet
Kaikista 30 haastatellusta yhdeksän (9) oli viittomakielisiä kuuroja tai vaikeasti
kuulovammaisia. Heidän kohdallaan lapsuudenperheen käyttämällä yhteisellä kielellä tai sen puuttumisella on ollut selkeästi suuri merkitys lapsuus- ja nuoruusiän
kokemuksille. He kaikki toivat perheen yhteisen tai erilaisten kielten merkityksen
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vahvasti esille. Useissa tapauksissa kommunikointi lapsuudessa tapahtui sen vanhemman kanssa, joka oli opetellut viittomakieltä.
Vanhempani osasivat ihan kohtuullisen hyvin viittoa ja käyttää sormiaakkosia. ...He (vanhempani) ovat kuulevia. ... Siskoni (vanhin meistä) on kuuro. …
meistä kolmesta sisaruksesta veljeni on kuuleva ja minä sitten olen se nuorin
ja (syntymästäni) kuuro. ... äitini puolella on jonkin verran (kuuroja). ... vanhin
(lapseni) on kuuro. Kaksi nuorempaa kuulevia. ... Kyllä minä olen isäni kanssa
enemmän tekemisissä kuin äitini. Hänen kanssaan tulee juteltua aika vähän. ...
No, äidillä on aina sitä muuta tekemistä: ruuanlaittoa ja muuta puuhastelua. ...
Isäni kanssa minä tosiaan olen enemmän tekemisissä. (M14F 14.12.2015.)
Isä viittoi tosi vähän. Hän ei oikeastaan opetellut kunnolla viittomakieltä. Pitempiä asioita me kirjoitimme. Äitini kanssa ei tarvinnut kirjoittamalla kommunikoida, koska hän osasi viittomakieltä paljon paremmin kuin isä. Äiti oli
sitä opiskellut. ... Kyllä äidin kanssa tuli keskusteltua enemmän. Isän kanssa ei
paljoakaan. (M13F 14.12.2015.)
Saksalainen kuuro 27-vuotias lentokonemekaanikko toi mielenkiintoisella tavalla
esille, miten perheeseen muodostui saksan ja viittomakielen lisäksi ”oma kotikieli”,
jolla on varmasti ollut oma merkityksensä suuren perheen ainoan kuuron jäsenen
ulkopuolisuuden tunteen torjumisessa. Vahvasti kuulevan perheen jäsenenä hän
kertoi löytäneensä kuurouden ja viittomakielisen identiteettinsä vasta lukioaikanaan Essenin kuurojen sisäoppilaitoksessa. Siitä syntyi niin vahva kokemus, että
opiskelukin kärsi ja lukio jäi kesken, kun muu eli kaikki kuurouteen liittyvä ja
uusi ”omankielinen” ystäväpiiri kiinnostivat hänen kertomansa mukaan enemmän.
Minulla on viisi veljeä, jotka ovat kuulevia, kuten vanhempanikin. Minä itse
synnyin kyllä kuulevana, mutta kuurouduin suunnilleen kahden vuoden ikäisenä. ... Syystä ei olla aivan varmoja, mutta todennäköisesti syynä oli aivokalvontulehdus. ... Lapsuusaika meni enimmäkseen leikkiessä ja käytimme ns. kotikieltä, joka ei siis ollut varsinaista (saksalaista) viittomakieltä. Tämän vuoksi
emme pystyneet keskustelemaan kovin syvällisesti. ... Niin … kyllähän minusta
välitettiin, mutta yhteisen kielen puute oli ongelma. … No vaikkapa ruokailutilanteissa en juurikaan päässyt osalliseksi keskusteluihin, koska silloin enimmäkseen puhuttiin ja tämä tuntui tosi ikävältä. Tästä huolimatta vietimme kuitenkin aikaa paljon yhdessä. ... Silloin tällöin, vanhempieni määräyksestä, vietimme iltoja jolloin ainoastaan viitoimme. Tuolloin ruokailutilanteissakaan ei
puhuttu. ... Äitini ja yksi veljeni viittoivat aika hyvin, koska he olivat käyneet
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viittomakielen kursseilla. Muut perheeni jäsenistä eivät oikeastaan osanneet
viittomakieltä, vaan he käyttivät tätä kotikieltä. ... mutta sormitusta käytimme
paljon ja siinä oltiin nopeita ja taitavia ... Pystyimme ihan hyvin keskustelemaan tälläkin tavalla. (M7D 5.11.2015.)
C) Vanhempien erot ja etääntymiset
Osa sekä suomalaisista että saksalaisista haastatelluista oli avioeroperheistä. Muutamilla ei ollut juuri lainkaan kontakteja isään tai yhdellä ei juurikaan äitiin. Heitä
yhdisti vahva kiintymys, oikeastaan kunnioitus ja arvostus yksinhuoltajaisää tai -äitiä kohtaan. Heidän kohdallaan ei tullut esille, että vanhemman yksinhuoltajuus
olisi ollut syrjäytymiskehitykseen tai muutoin ulkopuolisuuteen vaikuttava riskitekijä, kuten muun muassa Veijolan (2005: 60) nuorten syrjäytymistä koskevassa tutkimuksessa tuli. (Ks. myös Fabricius ym. 2010: 217, Grossmann & Grossmann
2009: 4.) Suomalainen 28-vuotias kertoo lapsuudestaan avioeroperheessä. Hän
opiskelee kolmatta ammattitutkintoa.
(Lapsuudessa oli hankalaa) öö, no 11-vuotiaana nii tuli niinku isälle ja äitille
ero, nii se oli silleen kova (juttu). ... Mut, se oli silleen, et se ei ollu mitenkään
sotainen, nii, me ollaan, pystytään olla kaikki – meitä on niinku neljä, elikkä
mulla on pikkuveli, niin pystytään olla samassa tilassa, että äitillä ja isällä ei
oo mitään skismaa, että.... Hyviä ystäviä ovat. ... Ei oo kummallakaan (uutta
perhettä). ... Olinkohan mä yheksän tai kaheksan, nii se (isä) sai sydänkohtauksen. ... Mut mä muistan, että oli niinku, se oli kova paikka. ... Joo. Lääkärit
sano, et sen pitäis olla jo kuollu, mut niin se selvis. (M22F 21.1.2016.)
Vanhempani ovat eronneet. Minä ja vanhin siskoistani olemme hänen (isän)
edellisestä avioliitostaan ja nämä nuoremmat siskot ovat isäni uudesta liitosta. ... Tällä hetkellä ne (vanhempien välit) ovat hyvät, joo. ... Jossain vaiheessa jouduin olemaan asioiden välittäjänä vanhempieni välillä ja se kyllä
tuntui raskaalta. ... Olin (silloin) … 16(-vuotias). (M15F 14.12.2015.)
Suomalainen, lievästi kehitysvammainen, 25-vuotias juuri oppisopimuskoulutuksen suorittanut ja työpaikan saanut toisti useaan otteeseen haastattelun aikana,
kuinka mikään maailmassa ei ole hänelle tärkeämpi kuin isä. Vanhemmat ovat
eronneet ja äidillä on uusi perhe samassa kaupungissa.
Faijan kanssa tehdään kaikki yhdessä. (Kesäisin) … moottoripyöräillään, ja
silloin, kun on huonot ilmat tai talvi, niin pelkästään autoillaan ja … käydään
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kuntosalilla ja ... ja yleensä tehään, tehään vielä faijan kaa ruokaa ja öö.. ja
muutenki kaikkii asioita. Että mutsin kaa oikeestaan soitteleminen ja joskus
näkeminen, se riittää mulle ... (Minulla on) kaks veljeä ja yks, yks sisko ... niidenki kaa mää oon nykyään ollu harvemmin. ... Ei oo oikeestaan mitään yhteistä niiden kanssa, ei oo pahemmin tullu tekemistä. ... (Meillä) mutsi on sama,
mut faija on eri ... perhe on kaikkein tärkein. (Eli isä lähinnä.) (Haluan asua
isän kanssa koko loppuelämän.) (M11F 4.12.2015.)
Saksalainen suunnilleen samanikäinen valmistumassa oleva oppisopimusopiskelija
on taas asunut äitinsä kanssa koko elämänsä ajan. Isää hän tapaa harvoin.
Olen syntymästäni saakka asunut äitini kanssa. Ja isääni tapaan, tapaan …
kymmenen kertaa vuodessa. Vähemmän on (siis) tekemistä isän kanssa. (M9D
6.11.2015.)
Saksalainen vaikeita mielenterveyden ongelmia ja traumaattisia sairaalajaksoja elämässään jo tähän asti kokenut hauras nuori nainen kertoi seikkaperäisesti siitä, miten vanhempien avioero ja sittemmin isän etääntyminen uuteen perheeseensä ovat
vaikeita asioita hänelle vieläkin. Hänen sairastumisensa sattui samoihin aikoihin,
kun perheen tilanne oli sekava avioero- ja uusperhekokeilujen takia. Hän asuu nyt
äidin kanssa ja kertoo elämänsä tasaantuneen. Isään hän on nyt yhteydessä viikoittain, mikä on hänelle suuri ilonaihe. Hän on nyt aloittanut oppisopimuskoulutuksen
tehostetun tuen turvin BBW:ssä ja pyrkii myös urheiluharrastuksen kautta pääsemään kiinni normaaliin elämään. Hän pelkää sairauden uusiutumista ja isän ”menettämistä” uudelleen nyt, kun hän on toipumassa.
(Kun olin sairaalassa) tuntui kuin minut olisi jätetty yksin. ... Suurin toiveeni
on, että perheeni olisi (tästä eteenpäin) aina lähelläni. (N8D 6.11.2015.)
D) Sisukkaat maahanmuuttajat Saksassa
Saksalaisissa haastatelluissa oli useita vammaisia maahanmuuttaja-, lähinnä venäläistaustaisia, nuoria miehiä. He ovat hyvä esimerkki koko haastattelujoukkoa kuvaavasta peräänantamattomuudesta. Useat heistä ovat löytäneet itselleen mahdollisimman täyden yhdenvertaisuuden saksalaisessa yhteiskunnassa paljolti oman sisukkuutensa voimin. Heidät voi selkeästi määrittää sisukkaiksi, mikä Emilia Lahden (2014: 324) mukaan tarkoittaa enempää kuin sinnikäs tai peräänantamaton.
Näistä maahanmuuttajista olisi mallia myös yleisesti maahanmuuttajien kotouttamiseksi nimenomaan oppisopimuskoulutuksen avulla. Eräs ”mallioppilas” tässä
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mielessä oli 38-vuotias venäläissyntyinen pyörätuolia käyttävä maahanmuuttajahaastateltu, joka on työskennellyt vakuutusyhtiön virkailijana nyt 12 vuoden ajan.
Hän kuuluu työyhteisönsä muutamien harvojen vaikeimmin vammaisten
(schwerstbehindert) ryhmään.
Muutin perheeni kanssa 14-vuotiaana (Venäjältä, Kazakstanista) Saksaan
vuonna 1992. Meitä tuli isovanhempani lapsineen, kaksi setääni sekä äitini
kahden lapsensa kanssa. Minä olen se vanhempi ja minulla on pikkuveli. ...
Minulla on synnynnäinen lihassairaus. ... Lapsuuteni oli oikeastaan onnellista
aikaa (Venäjällä). Asuimme noin 100 000 asukkaan kaupungissa mutta ympäristö oli maaseutumainen. Olimme vapaita, saimme leikkiä paljon ulkona. Minulla oli paljon kavereita. Siellä oli pieni joki ja paljon leikkimahdollisuuksia.
Kävin siellä koulua 7. luokkaan asti. Pystyin silloin vielä paremmin juoksemaan. ... Tulimme tänne (Saksaan) ensin vastaanottokeskukseen, jotka olivat
yleensä entisiä kasarmeja. Kaikkien asiakirjaselvittelyjen jälkeen meidät siirrettiin eri puolille liittotasavaltaa, sinne missä oli tilaa ja mihin meidät otettiin.
Meidät otettiin pikkukaupunkiin, noin 60 km:n päähän Hampurista. ... Menin
kouluun samalle luokalle, jonka olin jo Venäjällä suorittanut, eli kävin sen toiseen kertaan. ... En tunne isääni ... Äitini on myyjänä isossa kaupassa. (M25D
2.3.2016.)
6.2

Kouluaika ennen oppisopimuskoulutusta (peruskoulun ja
muun koulutuksen aika)

Haastatellut kertoivat monipuolisesta ja monipolkuisesta peruskoulun ja muun koulutuksen ajastaan ennen oppisopimuskoulutusta. Korostan tässä luvussa kahta seuraavaa, molemmissa maissa korostetusti esille tullutta näkökulmaa:
A) Ahkeria koululaisia
B) Varhain pois kotoa.
A) Ahkeria koululaisia
Useimmat haastatellut oppisopimusopiskelijat olivat olleet hämmästyttävän ahkeria ja monipuolisia kouluttautujia jo peruskouluaikanaan ja muutoinkin ennen oppisopimuskoulutusta. He eivät olleet jääneet missään vaiheessa paikalleen. Vanhempien ja kaveripiirin tuki oli tärkeää. Monella koulunkäynti ei sujunut yksinker207

taista tietä pitkin vaan matkalle tuli mutkia, joista he selvisivät sisulla ja sinnikkyydellä. Näin peruskoulun aikana kasvanut itsetunto ja -luottamus siivittivät osaltaan
matkaa kohti oppisopimuskoulutusta. Pyörätuolissa istuva, parhaillaan oppisopimuskoulutusta tutkimuskeskuksen toimistotehtävissä suorittava saksalainen 22vuotias haastateltava muistelee näin peruskoulun aikaansa.
Kävin peruskoulua integroidusti Montessori-luokalla. Olin lähinnä muiden
vammaisten kanssa siellä koulussa ja olin vammaisten oppilaiden tukioppilas
(Integrationssprecherin), jolloin toimin meidän edunvalvojana. Meitä oli viisi
eri tavoin vammaista ja suuri saavutuksemme oli, että saimme kouluun sähköisesti avautuvat ovet. Muutoin minulla ei ollut mitään ongelmia kouluaikana tai
opettajien kanssa. Suoritin ylioppilastutkinnonkin hyvin arvosanoin. (N27D
4.3.2016.)
Suomalainen 28-vuotias on suoriutunut erinomaisesti kaikissa opinnoissaan, peruskoulua lukuun ottamatta, ja lisäksi kerännyt jo monipuolista työelämän kokemusta
samanaikaisesti.
Ää. J-ee tota peruskoulu oli (minulla) mukautettu kokonaan. ... Luki- joo lukihäiriö ja sit semmonen tarkkaavaisuushäiriö, nii … ne vähän sitte. ... Joo. Ja
sit mää olin silloin pikkusena semmonen ylivilkas, nii se vähän vaikeutti sitä
koulunkäyntii, nii … Nyt siit ei enää ollu nyt haittaa, mut silloin oli. ... Noo, aa,
mää menin vuotta myöhemmin (kuin normaalisti kouluun), elikkä kahdeksanvuotiaana. ... Heti (peruskoulun jälkeen) ammatilliseen koulutukseen. ... Joo,
siellä oli välillä mukautettuja juttuja siellä ammattikoulussakin, että … (M22F
21.1.2016.)
Olin ”integroidussa” lastentarhassa (jossa oli myös vammaisia). Sitten vanhempani sanoivat, että he haluavat heidän lapsensa suorittavan ihan normaalin koulutuspolun. Minulla olikin sitten onnea, että sekä muut lapset että opettajat ottivat minut hyvin vastaan. Siinä niiden piti olla rohkeita, että hyväksyivät (siihen aikaan) pyörätuolilapsen (tavalliseen kouluun). Monissa tilanteissa
jo sitä ennen meille sanottiin, että ei nyt – tulkaa myöhemmin. ... Niinpä minä
kuljin ihan normaalit koulut läpi, peruskoulun ja orientoitumisvaiheen (Orientierungsstufe, ”kymppiluokka”), mikä ikinä ihan normaalisti mennään. Se on
antanut minulle todella paljon itseluottamusta. Ja minut hyväksyttiin sellaisena kuin olen. Se ei aina (tällaisissa tapauksissa) ole ihan yksinkertaista.
(M26D 2.3.2016.)
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Lievästi kehitysvammainen suomalainen 29-vuotias on aina pyrkinyt eteenpäin elämässään. Hänellä on takanaan kaksi ammatillista perustutkintoa, toinen auto- ja
toinen maatalousalalta. Oppisopimuskoulutuksen jälkeen tammikuun alusta 2016
hänet siirrettiin takaisin työkyvyttömyyseläkkelle ja toimintarahalle. Hän työskentelee maatilalla. Hän kertoo kouluajastaan ennen maatalousalan oppisopimuskoulutusta.
On, niinku se lievä kehitysvamma (minulla). ... Kyläkouluun. Kirkonkylään
(menin kouluun pienryhmään). Joo, yheksään luokkaan asti (kävin siellä). Eii
(siitä ajasta ei jäänyt mitään erityistä mieleen). ... Sitte ammattikoulu, ja autopuolelle (lähikuntaan 30 km:n päähän). Kaverin kyydillä tai omalla autolla
(kuljin). Sain (ajo)kortin. Joo (oma auto ja ajokortti heti 18-vuotiaana). Kolme
vuotta. ... Osittain joo (oli vaikeaa). Joo. Matikka ja … (mutta selvisin kuitenkin). Niin (autonasentajan perustutkinto). En (saanut kavereita siltä ajalta). ...
Sitte pff menin tuonne tehtaaseen ... Kesätöiks, töihin kesäks ... Kolme kuukautta (olin siellä). ... Peltiin noita (asensin), kierteitä, semmosella koneella.
Niin (metallitöitä). (Kun kesä loppui) Sitte menin kunnalle, talonmiehen apulaiseks (avotyöhön). Joo (olen koko ajan ollut jossakin). En (osaa jäädä lorvimaan). Ei sitä osaa olla kotona. Seitsemän vuotta (olin siellä). (M21F
15.1.2016.)
Useat suomalaiset haastatellut lievästi kehitysvammaiset olivat suorittaneet ennen
oppisopimuskoulutustaan valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen eli Valmentava I:n lähinnä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa (Opetushallitus 2010). En
yhdy tässä Kauppilan ja Lappalaisen (2015: 129) valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen tarkoitusperiä koskevaan kritiikkiin. Heidän mielestään ”näennäiskoulutuksella” pyritään tuottamaan taloudellisesti itsenäisiä kansalaisia vammaisista,
joille taloudellinen itsenäisyys ei kuitenkaan ole todellisuudessa mahdollista. Opintojen tarkoituksena on nimenomaan tukea koulutuksen nivelvaiheessa olevaa opiskelijaa, ”jolla ei ole vielä näkemystä ammatillisesta suuntautumisestaan eikä tarpeellista tietoa ammatillisista vaihtoehdoista tai omista vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan” (Opetushallitus 2010). Näen tämän koulutuksen toimineen merkittävänä
ohjaavana vaiheena monille haastattelemilleni kehitysvammaisille selviytyä myöhemmin vaativasta oppisopimuskoulutuksesta. Muutamat kertoivat, että koska he
olivat silloin vasta teini-iässä, heillä ei ollut Valmentava I:stä aloittaessaan käsitystä,
mihin ammattialalle voisivat suuntautua. Koulutuksen aika oli myös tärkeä pysyvienkin ystävyyssuhteiden syntymiselle ja kaikinpuoliselle itsenäistymiselle sekä
itsetunnon vahvistumiselle, kuten seuraavassa haastateltava kertoo:
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Rippikoulun jälkeen (menin) ammattikouluun (erityisoppilaitoksen Valmentava I:een). ... Joo. Se oli siinä kah – hädintuskin olin seitsemäntoista, niin
(vuonna) 2001 metalli-metallipuoli. ... Joo, mää olin niinkö silloin aikonaan
niin tuota maanantaista perjantaihin (koulussa toisella paikkakunnalla) ja
tuota sitten viikonloppusin olin lapsuudenkodissa yötä. ... No semmonen (kuva
jäi siitä ajasta), että kavereita tuli ja vieläki oikeen tiettyihin kavereihin (on)
pidetty yhteyttä ja näin poispäin, että ... Kyllähän se oli ihan mukava kokemus
ja pääsi vähän äitinki helmoista pois, nii ei tarvinnu hänenkää tarvinnu aina
hössätä. ... (Pidin siellä kevät- ja joulujuhlapuheet oppilaiden puolesta) No
kyllä mää vähän niinkö silleen pikkusen vähän niinku koitin miettiä, että mitä
mää niinku koitan keventää sitä tunnelmaa. ... Joo, (minua tultiin kehumaan,
että) tää oli kyllä hyvin hyvin pietty puhe, et että … (M10F 12.11.2015.)
B) Varhain pois kotoa
Monet haastatelluista sekä Suomessa että Saksassa olivat lähteneet varhain pois
lapsuudenkodista toiselle paikkakunnalle vammaisten sisäoppilaitokseen eivätkä
juuri sen jälkeen olleet palanneet kotiin muutoin kuin loma-aikoina. Eräs esimerkki
sinnikkyydestä on suomalainen käsityöammatissa toimiva 47-vuotias kuuro.
Kuurojenkoulun neljä ensimmäistä luokkaa kävin (kaupungissa), sen jälkeen
menin toiselle paikkakunnalle jatkamaan 8. luokkaan asti ja vielä viimeisen
luokan kävin kaukana kotipaikkakunnalta. Siellä myös kävin lukiota kaksi
vuotta, mutta jätin kesken. Sieltä lähdin toiselle paikkakunnalle ammattikouluun (hienomekaanikko), josta valmistuin vuonna 1990. Oli lama-aika enkä
saanut työtä. Aloin opiskelemaan sähköalaa ja pääsin tehtaaseen töihin robotiikan käyttövalvojaksi. Tehdas siirtyi Kiinaan ja jäin työttömäksi. Työttömyyttä
eri vaiheissa minulla on yhteensä 7 + 2 vuotta. Pitkän työttömyyden aikana
suoritini ylioppilastutkinnon vuonna 1998. (M13F 14.12.2015.)
Kukaan heistä ei kuitenkaan tuonut esille huonoja puolia tästä paitsi yksi, joka kertoi, että ensimmäinen vuosi poissa kotoa oli vaikeaa aikaa. Pikemminkin sain käsityksen, että he olivat jo varhain normaalia itsenäisempiä ja omatoimisia.
Se (kouluaika) oli ihan kivaa aikaa. Peruskoulua kävin siellä (kotikaupungissa). Siellä asuu äitini, ja sieltähän minä olen kotoisin. Siellä kävin peruskoulua 4 vuotta. Se oli ihan tavallinen peruskoulu. Sitten 5. luokalle siirryin
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toiselle paikkakunnalle ... kouluun. Se on vammaisille nuorille tarkoitettu sisäoppilaitos. ... Sekin oli ihan hyvää aikaa. ... Ei ollenkaan hankalaa. ... En tykännyt matematiikasta, mieluisampia olivat historia ja saksan kieli. ... Aluksi
oli aikamoinen muutos (muuttaa pois kotoa niin varhain), koska äiti oli huolehtinut minusta 12-vuotiaaksi asti. 12-vuotiaasta asti kävin kotona vain viikonloppuisin. Aluksi se oli vaikeaa, täytyy se rehellisesti sanoa. Ensimmäinen
vuosi oli vaikea. (N29D 12.5.2016.)
Saksalainen 27-vuotias lentokonemekaanikko eteni koulutusten jälkeen oppisopimuskoulutukseen ja vakinaiseen työhön lentokonetehtaalle, jossa eri osastoilla
työskentelee 20 kuuroa.
Päiväkodissa olin kuulovammaisten ryhmässä, jossa kuitenkin käytettiin puhetta. Peruskoulun 2 ensimmäistä luokkaa olin kuulevien luokassa – opiskelin
huuliosta (näköön perustuvasti ja visuaalisesti). Kolmannelle luokalle siirryin
kuurojenkouluun mutta minut siirrettiin siellä suoraan 4. luokalle. Peruskoulun jälkeen menin Realschuleen (keskikoulu/yläaste) ja sieltä Esseniin kuurojen lukioon (sisäoppilaitos). Keskeytin sen kuitenkin kahden vuoden jälkeen,
koska opettaja ei osannut viittoa. Syynä oli myös, että kuurojen asuntolayhteisössä oli niin paljon kiinnostavaa, muuta kuin opiskelua. Olin asunut pienessä
kylässä siihen asti ja tavannut erittäin vähän kuuroja! Muiden viittomakielisten
kanssa oleminen oli kiinnostavampaa kuin opiskelu. (M7D 5.11.2015.)
6.3

Oppisopimuskoulutuksen aika ja sen merkitys

Oppisopimuskoulutuksen aika oli haastateltujen kokemana ollut tärkeä, monille
ratkaiseva, elämänvaihe tähän mennessä erityisesti työelämäosallisuuden näkökulmasta. Käyn läpi haastateltujen oppisopimuskoulutuksen aikaisia kokemuksia ja
niiden merkityksiä seuraavien alateemojen pohjalta:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Mistä aloite oppisopimuskoulutukseen?
Oppisopimuskoulutuksen polku ja työpaikat
Käytännöt ja teoriat
Ohjauksen ja tuen rooli ja merkitys
Opiskeluilmapiiri ja vertaiset sekä työyhteisöt ja henkilökunta
Olla enemmän
Saksalaiset BBW:t ja oppisopimuskoulutus
Suomalainen tuettu oppisopimuskoulutus
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I)
J)
K)
L)

Oppisopimuskoulutuksen koulutusalat ja mihin sitten päädyinkään?
Oppisopimuskoulutuksen pettymykset
Ei helpointa opiskelua
Asennemuurien murtamisessa paljon tehtävää, myös Saksassa.

A) Mistä aloite oppisopimuskoulutukseen?
Suomalaisista haastatelluista kymmenen (10) oli suorittanut oppisopimuskoulutuksen niin sanotun tuetun menetelmän mukaisesti niin, että teoriatunnit järjestettiin
ammatillisen oppilaitoksen, lähinnä erityisoppilaitoksen, 6–8 oppilaan pienryhmissä. Yksi heistä suoritti sen etänä toisella paikkakunnalla mutta kyseisen ryhmän
jäsenenä ja suoriutui siitä hyvin. Muut viisi (5) olivat suorittaneet normaalin oppisopimuskoulutuksen, johon he saivat tarvittavia tuki-, erityisesti kuurojen kohdalla,
tulkkipalveluita. Kimmokkeen tai tietoa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta useat olivat saaneet järjestön klubitalolta, jonka jäseniä he ovat, kunnan vammaistyön henkilökunnalta, joltakin toiselta vammaiselta tai paikallislehdessä olleesta, asiaa koskeneesta uutisoinnista.
Suomalainen lievästi kehitysvammainen 29-vuotias työskentelee maatilalla
avotyössä. Oppisopimuskoulutuksen jälkeen hänet siirrettiin takaisin työkyvyttömyyseläkkelle ja ahkeruusrahalle.
Joo (olin silloin 26-vuotias). Mummulassa oli maatalo (siitä hoksasin tälle
alalle). Kai sieltä joku kipinä sitten aikoinaan lähteny. (Kuntayhtymän ohjaaja
tai joku muu sellainen kysyi, haluatko lähteä tähän tuettuun oppisopimuskoulutukseen.) (M21F 15.1.2016.)
Muutamat olivat aloittaneet oppisopimuskoulutuksen pitkän työttömyyskauden jälkeen, kuten suomalainen 54-vuotias kuuro, joka on suorittanut uudelleenkoulutuksen oppisopimuskoulutuksena .
Tästä tilanteesta (kahden vuoden työttömyyden jälkeen), eräs kuuro sanoi, että
täällä (nykyisessä työpaikassa) kannattaisi hakea verhoilijan töitä. ... No, minä
hain tänne ja sain paikan. ... Työsopimukseni oli ensin kuuden kuukauden mittainen. Tämän jälkeen ... ehdotti minulle 3-vuotista oppisopimuskoulutusta. ...
siis vuoden 2015 tammikuussa sain tutkintotodistuksen. Olin siitä niin onnellinen, että suorastaan suutelin todistustani! ... Vuoden aikana siellä (teoriaopinnoissa toisella paikkakunnalla) käyntejä oli 5–7 kertaa, muut ajat olin täällä
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(työpaikalla). ... Olin siellä (teoriaopetuksessa) maanantaista torstaihin (kerrallaan) eli neljä päivää. ... Minulla oli kyllä tulkki (siellä). ... Kerroin opettajalle, tulkin välityksellä tilanteestani, kuinka suomen kieli on minulle vaikeaa. ...
Enimmäkseen siellä oli luentoja. Ja todellakin, kun oli kirjallisia tehtäviä, toimittiin niin että tulkki tulkkasi sen mitä viitoin ja opettaja sen perusteella kirjoitti vastaukseni. Tämä systeeemi toimi tosi hyvin. ... Muut olivat aivan ällikällä lyötyjä, kun tein työni (työpaikalla) niin nopeasti. Totesin vain, että minä
olen niin tottunut tällaiseen nopeaan työskentelyyn ja tämä on niin tuttua minulle! ... Kaiken kaikkiaan minulla meni tosi hyvin! (M14F 14.12.2015.)
Samanlainen tilanne oli suomalaisella käsityöammattiin valmistuneella kuurolla.
Hän on nyt työskennellyt kokopäivätyössään yli kuusi vuotta.
Olen ollut, 7 vuotta (työttömänä). ... Niin … se on pitkä aika. Monet työnantajat
eivät uskalla ottaa kuuroa töihin. Sen vuoksi minun piti vaihtaa ammattia. Sitten pääsin töihin tehtaaseen ... ja olin siellä töissä yli 6 vuotta. Tein kolmivuorotyötä. Sitten (tehdas) päätti siirtää tehdastoimintansa Suomesta Kiinaan. Tämän seurauksena minut irtisanottiin ja taas jouduin työttömäksi. Jossain vaiheessa joku minulle sitten ehdotti jälleen ammatin vaihtoa ja opiskelua (oppisopimuskoulutuksena). (M13F 14.12.2015.)
Saksalaisten haastatteluista saattoi todeta, että innostus oppisopimuskoulutukseen
sai alkunsa useissa tapauksissa työpaikasta, johon he olivat tavalla tai toisella saaneet yhteyden esimerkiksi ennakkoharjoittelun avulla. Useat heistä kertoivat, että
heillä oli onnea matkassa – ammatinvalinta onnistui ja he olivat osanneet hakeutua
oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Oppisopimuskoulutuksensa aloittamisesta kertoo
24-vuotias autistinen autotehtaalla työskentelevä saksalainen:
Aloitin sen (oppisopimuskoulutuksen) täällä vuonna 2009. (Olin silloin) 18.
Metallityöntekijän (koulutuksen). ... Kaikenlaisia metallitöihin liittyviä tehtäviä. ... Se aika oli raskasta aikaa, mahtavaa, mutta raskasta. ... Jos tarvitsi
apua, piti mennä vain kysymään ja siihen tuli heti auttajia. Ne (työkaverit) olivat tosi mahtavasti asiassa mukana. ... Niin kauan opettivat, että olin ymmärtänyt asian. ... Teoria (oli raskasta minulle). Olin jo koulussa hitaampi kuin
muut oppimaan. Oli päiviä, että sain päänsärkyä opiskelusta. ... Oppisopimuskoulutuksen jälkeen minut otettiin heti vakinaiseen työsuhteeseen, tänne (autotehtaalle). Olinkin (ensin) 3,5 vuotta hallissa 9 asennushommissa. (M17D
7.1.2016.)
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Saksalainen autotehtaan 23-vuotias työntekijä kertoo, miten hän pääsi ja eteni oppisopimuskoulutuksessa, jonka hän aloitti ollessaan vielä alle 16-vuotias.
Minun piti luonnollisesti tehdä hakemus tänne (autotehtaalle) ja sitten minut
kutsuttiin soveltuvuustesteihin. Se on siis sellainen testi, jossa määrättyjä asioita pitää voida suorittaa määrätyssä ajassa, esimerkiksi minuutissa, ja sitten
oli joitakin rastitustehtäviä tai päättelytehtäviä (jos joku on tässä miten sitten
tms). Niin loogista ajattelua (testattiin). ... Sitten minulle tuli kirje kotiin, että
sydämelliset onnittelut, voitte aloittaa syyskuun ensimmäinen päivä täällä. ...
Olin silloin 16-vuotias. ... (Päästyäni tänne) opiskelu alkaa koulutusverstaalla
(täällä). Täällä on oma sellainen, jossa opetellaan leikkaamista, poraamista,
hitsaamista, pyörittämistä (drehen), jyrsintää. Ja kun sen on kaiken suorittanut,
siirrytään tänne hallille viikottain. Seurataan koko tuotannon etenemistä, tehdään siellä kaverina töitä, ja sen jälkeen on ikään kuin koko tehdas ”hallinnassa”. ... Kyllä, oppisopimuskoulutukseni kesti kaksi vuotta. ... Kyllä, olin (silloin) vähän alle 18. Silloin olin suorittanut oppisopimuskoulutuksen. (M18D
7.1.2016.)
Saksalainen vaikeasti kuulovammainen ja puhevammainen 27-vuotias autotehtaan
naistyöntekijä kertoo oman tarinansa oppisopimuskoulutukseen tulostaan.
... kyllä suoritin (kaupungin) oppisopimuskeskuksessa, kolme vuotta, 2004 alkaen.. täällä (autotehtaalla) oli sellainen kuin ”tyttöjen päivä” (Girlsday), tutustuin työpaikkaan ... olin silloin 17-vuotias ... siis olen työskennellyt täällä jo
10 vuoden ajan. ... vuonna 2006 (kun varsinaisesti aloitin) olin ensimmäinen
vaikeavammainen nainen koko täällä (kaupungin) tehtaalla … (edellisenä
vuonna oli aloittanut ensimmäinen kuuro mies täällä). (N16D 7.1.2016.)
B) Oppisopimuskoulutuksen polku ja työpaikat
Tutkimuksen osallistujat olivat käyneet molemmissa maissa oppisopimuskoulutuksen hyvinkin eri tavoin. Suomalaiset, lähinnä lievästi kehitysvammaiset, olivat suorittaneet sen enimmäkseen erillisenä tuettuna oppisopimuskoulutuksena, jossa käytännön koulutuksesta vastasi ennen kaikkea ammatillinen erityisoppilaitos. Myös
Saksassa kehitysvammaisten ja muiden runsaasti tukea tarvitsevien nuorten ja
nuorten aikuisten oppisopimuskouluksesta vastaavat lähinnä ammatilliset koulutuskeskukset BBW:t. Muut haastatellut Saksassa olivat suorittaneet tutkinnon teoriaosuuden yleisissä ammattikouluissa tai kuurojen ammattikoulussa Essenissä,
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jossa kaikki opiskelijat ovat kuuroja ja jossa opettajien tulee olla viittomakielen
taitoisia. Osa suomalaisista oli myös suorittanut teoriaosuuden yleisessä ammatillisessa koulussa, kuurot opiskelutulkin avustamina.
Saksalaisella 27-vuotiaalla lentokonemekaanikolla oli hieman toisenlainen
polku oppisopimuskoulutuksessa. Lentokonetehtaalla on yhteensä 15 000 työntekijää, joista 20 kuuroa työskentelee eri osastoilla. Kolme (3) heistä työskentelee
samalla osastolla kuin hän.
Sain tämän työharjoittelu- tai oikeastaan työssäoppimispaikan, jossa sain opetella työtäni käytännössä ja teoriaopiskeluni suoritin eri paikassa (ammatillinen koulu), jossa olin ainoa kuuro. Minulla oli kyllä tulkki koko opiskelun ajan.
Työharjoitteluaika oli kahden vuoden mittainen, jonka jälkeen se muuttui oikeaksi työssä käymiseksi. Kuitenkin teoriaa kävin välillä opiskelemassa. ... venytin opiskeluani neljään vuoteen. Näistä neljästä vuodesta oli kaksi ensimmäistä
vuotta työharjoittelua. (M6D 5.11.2015.)
Kuuroilla tulkkien saanti ei tuottanut suuria vaikeuksia Saksassa eikä Suomessa.
Muutamat suomalaiset kertoivat kylläkin joistakin tulkkausvaikeuksista, koska
tulkki vaihtui melkein joka kerta teoriatuntien ajaksi.
Yleensäkin kuuroilla on tosi vaikeaa päästä (Saksassa) tänne oppisopimuskoulutukseen korkean vaatimustason vuoksi. Minun mielestäni meidän kuurojen
kohdalla tulisi vaatimustasoa hieman laskea, koska niin harva pääsee tänne. ...
Mielestäni toki työn tekemisen vaatimustaso voi olla yhtä korkea meille kaikille,
mutta kielellinen vaatimustaso voisi meille kuuroille olla hieman matalampi,
jotta tänne pääsy olisi kuuroille helpompaa. ... Silloin kun hain tänne, hakijoita
oli yhteensä 8 000, joista otettiin 150 ja minä olin yksi heistä. (M6D 5.11.2015.)
Aloitin ammatillisen koulutuksen Essenissä kuurojen ammattikoulussa. Opetus
ei ollut minulle sopivaa, koska se painottui enemmän muihin metallitöihin kuin
autoalalle. Varsinainen oppisopimuskoulutus autotehtaassa meni hyvin. ...
Olin harjoittelemassa, kun työnjohtaja (mestari), jolla oli jo kuuroja työntekijöitä sanoi minulle: Mm ... minä haluaisin, että sinä suoritat täällä oppisopimuskoulutuksen. Minä sanoin, että kyllä (niin teen)! (N16D 7.1.2016.)
Erityisesti suomalaisilla, mutta myös muutamilla saksalaisilla, korostuivat viranomaisten, oppilaitoksen ja työhönvalmentajan roolit, jotka käynnistivät ja auttoivat
koulutettavaa sopivan työpaikan löytämisessä (Kallio-Koski ym. 2013: 5).
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Joo mulle tosiaan sillonen avotyönohjaaja soitti ... mä olin sairaslomalla silloin, ku mulla oli polvi leikattu, nii. Soitti, että tämmönen ilmotus ollu (lehdessä), että oonko huomannu, ja ... Tästä koulutuksesta ja … sitte tosiaan.
(Työhönvalmentajalta) sain siitä tietää vähän enemmän, ja päätin hakea ja ...
Sitten muistaakseni (työhönvalmentajan) kans soiteltiin puolin ja toisin, ja
(työhönvalmentaja) pyysi, että kävin siellä (toimistollaan) ja haettiin sitä työpaikkaa ja ... Sitten löyty se työpaikka, ja, sitte ... Se oli tuo (niminen) päiväkoti ... Sitten tosiaan mentiin työhaastatteluun (työhönvalmentajan) kanssa ja ...
(Työhönvalmentaja) oli mukana siellä. ... Se oli koko tämä, mitä se kesti, kolme
vuotta nii se (työhönvalmentaja) on ollu koko matkan se oli mukana siinä,
että… (N4F 27.10.2015.)
Maahanmuuttajataustainen haastateltu on aikuisiällä muuttanut Venäjältä Saksaan
ja päässyt melkein heti oppisopimuskoulutukseen.
Uranvalintani jatkui siis siellä (toisessa kaupungissa) ja paikallisen TE-keskuksen eli työvoimatoimiston maksamana sain ohjaajan (työhönvalmentajan),
joka oli apunani ammatin/uran löytämisessä. Opiskelin (sitten) teollisuusmekaanikoksi (oppisopimuskoulutuksena) ja tähän aikaan kuului myös käytännön
harjoittelujaksot. Teoriaosuudet toteutettiin Essenissä. Siellä oli useampia
kuuroja opiskelemassa samaan aikaan. (M5D 5.11.2015.)
Saksalainen autotehtaalle työllistynyt metallityöntekijä kertoi työvoimatoimiston
auttaneen häntä koulutukseen pääsemisessä.
Ei (minua vanhemmat ohjanneet oppisopimuskoulutukseen), sinne kouluun
tuli, kuten Saksassa on tapana, työvoimatoimistosta työnvälittäjä (Jobvermittlerin), joka sanoi, että kirjallisiin töihin sinusta ei ole, et yksinkertaisesti kykene niihin, mutta tiedän yhden yrityksen, mikä olisi juuri sinulle sopiva, ja
ohjasi minut suoraan tänne (autotehtaalle). (M17D 7.1.2016.)
C) Käytännöt ja teoriat
Seuraavassa suomalaisen nuorenmiehen haastattelussa työnantaja osallistui poikkeuksellisesti alussa tilaisuuteen ja kommentoi osaltaan tuetun oppisopimuskoulutuksen hyviä ja huonoja puolia. Opiskelija oli oppisopimuskoulutuksen ajan työsuhteessa kyseiseen työpaikkaan, mutta koulutuksen päätyttyä työsuhde päättyi ja
työntekijä siirtyi kunnan avotyönä samalla maatilalle työskentelemään entiseen tapaan.
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(Kolme vuotta meni oppisopimuskoulutuksessa, josta haastateltu juuri valmistunut). (Perjantaisin) ja joo, välillä oli maanantainaki koulua. Työnantaja: no
kyllä se varmaan yhteenvetona semmonen ihan hyvä, hyvä kuva jäi, jäi. Mutta
tuota pikkasen ehkä liikaa vaativia asioita, että vielä sopeutettu, en-enempi
sopeuttaa (mukauttaa, henkilökohtaistaa) vois sitä koulutusta. ... No tavallaan
tämmöset.. fyysiset rajat tulee vastaan ... mut rajat vastaan, että mikä on järkevä opettaa ja mitä ei. ... Mutta sen, sen (tuettu oppisopimuskoulutus) tarvis
tavallaan vielä ehkä henkilökohtasemmat opetusohjelmat laatia. ... Haastateltu:
En mä tiiä. On se hyvä … koulutus tommonen. Työnantaja: Kyllä varmaan on
semmonen, mitä (tuettua oppisopimuskoulutusta) kannattaa jatkaa, että. Kyllä
se (työ) kumminki semmosen, elämänrytmin ja tämmösen tuo. (M21F
15.1.2016.)
Saksalaista oppisopimuskoulutusta on muun muassa OECD (2010a) kritisoinut erityisesti teoriaopetuksen heikolla tasolla ja asemalla koko koulutuksessa. Suomalaisen ammatillisen koulutuksen teoriaopetusta on toisaalta kiitetty mutta sen liiallista
laitoskoulumaista teoriapainotteisuutta toisaalta kritisoitu. Haastattelemani saksalaiset eivät tuoneet tätä esille. Sitä vastoin haastatteluissa tuli esille opiskelun rasittavuus nimenomaan teoriaopiskelun vuoksi.
Se (oppisopimuskoulutuksen aika) oli rasittavaa aikaa. Mahtavaa, mutta rasittavaa. ... Aloitin sen 18-vuotiaana. ... Kaksi vuotta (se kesti). ... Niin teoriaopiskelun (takia). ... Olen vähän hitaampi oppimaan. Se kestää (minulla)
vähän kauemmin. Oli päiviä, että minulle tuli ihan oikeasti päänsärkyä siitä
opiskelusta ... Meillä oli kolme päivää töitä, kaksi päivää koulua. (M17D
7.1.2016.)
Minulla on kaksi kertaa viikossa ammattikoulua (teoriaopetusta), tiistaisin ja
torstaisin, muina päivinä olen täällä (työpaikallani toimistossa). ... Tiistaisin,
kun on koulua, voin nukkua vähän pidempään, koska koulu alkaa vasta kymmeneltä ja kestää klo 15 asti. Meillä on kolme opintoihin sisältyvää osa-aluetta:
saksa, englanti ja aineopinnot. Aineopintoihin sisältyy ammattiin liittyviä opintoja, esimerkiksi tarjouksen kirjoittamista. Tätä minulla on siis kaksi kertaa
viikossa. ... Torstaisin on taas aineopintoja, saksaa ja englantia. ... Päiväni on
niin järjestetty, että koulun jälkeen minun ei tarvitse enää mennä töihin (oppisopimustyöpaikalle). Määrätty määrä teoriatunteja pitää kuitenkin saada kerätyksi. (N27D 4.3.2016.)
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Yleisessä suomalaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa oppisopimuskoulutuksen
suorittanut suomalainen nuorimies kritisoi teorian ja työssä oppimisen jaksotuksia
sekä teoriaopetuksen matalaa tasoa. Hänen opiskeluryhmässään oli peräti 30 opiskelijaa, joista suurin osa oli aikuisopiskelijoita.
Se (oppisopimuskoulutuksen jakaantuminen viikoittain neljään työpäivään ja
yhteen teoriapäivään) ois ollu ehkä kevyempi, kyllä. ... että jos ois perjantai
(viikoittain teoriapäivä), nii siinä vois aina kysyy … perjantaina opettajalta,
että ymmärsinkö tämän oikein. Esimerkiksi. ... No ehkä sitä (haluan korostaa
oppisopimuskoulutuksesta) että … et ku on koulupäivät, et niissä sitten panostettais siihen, niinku siihen kouluun. Ku se oli välillä semmosta, et, et ei oikeen,
ei ollukaan opettajaa ja … Et vähän on niinku unohettuki meiät aina välillä
silleen, et ei … Nii välillä tuntu siltä (että teoriapuoli otettiin liian löysästi), ja
sit taas välillä tuntu se, että ku opettajat vaan just anto niitä papereita. Ja sit
niitä ei käyty ollenkaa läpi. Nii sit ne jäi silleen, että ... (M22F 21.1.2016.)
Suomalaisessa tuetun oppisopimuskoulutuksen ryhmässä, jossa kaikilla opiskelijoilla oli lievän kehitysvamman diagnoosi, opiskelleet puolestaan kiittivät kilvan
juuri teoriaopetuspäiviä, opettajaa ja myös teoriatunneilla mukana ollutta työhönvalmentajaansa.
Se oli ihana (oppisopimuskoulutus). Meillä oli niin ihana luokka (erillinen
ryhmä lievästi kehitysvammaisia) ja hauska luokka, ettei ... Se oli semmonen
rento ja kaikki oli kavereita keskenään. Ei mitään kiusaamista eikä semmosta. ... Opettaja oli ihan mukava kans … Tunnilla (perjantain teoriatunnilla
naurettiin viikon aikana sattuneille töppäyksille). ... Joo, se oli kyllä niin …
ihana, että sattu tommonen ryhmä. ... Oli tosi paljon tukea (työhönvalmentajasta, joka oli tunneillakin mukana) ... No, ty … tuo oppisopimuskoulutus, nii
se on…tosi hyvä juttu, ja varsinkin jos sattuu niin hyvä ilmapiiri (ryhmässä).
Silleen ku meillä tuli. ... Kannattaa, suosittelen, että kannattaa lähteä (siihen
koulutukseen). Eihän se mikään … no ei se oikeastaan kovin rankkaakaan ollu
mutta ei se ihan helppokaan ollu. (N23F 1.2.2016.)
D) Ohjauksen ja tuen rooli ja merkitys
Kaikilla haastatelluilla psykososiaalisen ja kaikkinaisen tuen merkitys koulutukseen mennessä ja sen aikana oli äärimmäisen tärkeää. Epäonnistuminen joka tapauksessa pelottaa, kuten alla olevassa tulee esille.
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Koulutuksen aikana minulle oli aina tärkeää, että minulla oli joku, jonka
kanssa puhua. Mutta ei vammani vuoksi, vaan se että minulla oli tiimissäni
joku, jolle sanoa, että en minä osaa tätä … voitko selittää vielä uudelleen. Jolle
voi puhua peloistaan. Siinä kuitenkin pelkää (että epäonnistuu). Ei minulla ilman sitä olisi tätä itseluottamusta, jota minulla nyt on. Minulla oli tuuria ryhmäni suhteen. He olivat kaikki tosi mukavia ja me tulimme toimeen kaikki keskenämme. (M26D 2.3.2016.)
Suomalaisen haastatellun kohdalla työhönvalmentajan rooli oli merkittävä erityisesti työpaikan löytymisessä.
Tästä koulutuksesta ja … sitte tosiaan. (Työhönvalmentajalta) sain siitä tietää
vähän enemmän, ja päätin hakea ja ... Ja hän on (oli) tärkeä kyllä. ... Hyvä
tyyppi. ... Sitten muistaakseni (työhönvalmentajan) kans soiteltiin puolin ja toisin, ja (työhönvalmentaja) pyysi, että kävin välillä siellä (hänen luonaan) ja
haettiin sitä työpaikkaa ja ... Sitten löyty se työpaikka, ja, sitte ... No se (työhönvalmentaja) teki kyllä (ison työn), nostan kyllä hattua (hänelle) … (N3F
27.10.2015.)
Suomalainen maaseudulla asuva oppisopimuskoulutuksen suorittanut kertoo, että
ei oikeastaan saanut tukea opintoihinsa keneltäkään tai mistään, vaikka ilmeisesti
sitä olisi tarvinnut.
Ei kai siinä silloin (mitään tukea saanut mistään) … Yrittää (yritin) yksin opiskella. ... No, (äiti) yritti kannustaa, (että) käy koulua. ... (Äiti) oli enemmän
mulle (tukena kuin isä). (M21F 15.1.2016.)
Suomalainen 28-vuotias nuorimies korosti kaikkinaisen tuen tarvettaan jo varhaiskasvatuksen ajalta alkaen. Hän oli kulkenut erityisopetuksen ja mukautettujen ammatillisten opintojen kautta nykyiseksi, pian valmistuvaksi lähihoitajaksi ja hänen
suunnitelmanaan oli jatkaa vielä opintoja. Opintojen lisäksi hän on ollut myös heti
peruskoulun jälkeen monenlaisissa työpaikoissa ja kerännyt työkokemusta jo usealta alalta.
Ku semmonen, mihin vois mennä ... Nii. Et sit jatkossa, kun kuitenki … oliks se
että kaheksan prosenttia oli taa- jo noista koululaisista nii tarvii jonkun näköistä tukea. Nii mä jo a-silloin, kun mä luin noit koulupapereita, että, et tulevaisuudessa (tukea tarvitsevien määrä) vaan vielä kasvaa, et sit meitä on vielä
enemmän tuolla. Et … (M22F 21.1.2016.)
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E) Opiskeluilmapiiri ja vertaiset sekä työyhteisöt ja henkilökunta
Vertaisten ja opetushenkilökunnan tuki, opiskeluilmapiiri eli ilmapiiri sekä työpaikalla että ammatillisessa oppilaitoksessa olivat olennaisen tärkeitä raskaalta tuntuneen opiskelun onnistumiseksi. Työpaikalla opiskellessa työkavereiden suhtautumista ja heidän rooliaan kaiken kaikkiaan ei voi liikaa korostaa, kuten saksalainen
haastateltu kertoo. (Leino 2011: 92, Ylönen 2011: 150-152.)
Koulua oli aamuvarhaisesta puoleenpäivään kaksi kertaa viikossa. Siis, 6–7
tuntia päivässä! Sitten piti mennä firmaan takaisin töihin. ... Jos ei jaksanut
vamman tai sairauden takia, sai pitää enemmän taukoja välillä. Muutoin
meille yritettiin järjestää ihan normaali työpäivä. Se oli mielenkiintoista ja onnellista aikaa ... (M25D 2.3.2016.)
Kuuro lentokonemekaanikko toivoisi voivansa helpommin kommunikoida työkavereidensa kanssa. Hän pääsi oppisopimuskoulutukseen 8 000 hakijan joukosta ja
tuli valituksi 150 valitun joukossa. Hän sai koulutuksen jälkeen jäädä lentokonetehtaalle vakituiseksi työntekijäksi.
No, varsinkin oppisopimuskoulutuksen alkuvaiheessa tulin oikein hyvin toimeen muutamien työtovereitteni kanssa, koska meillä oli samat kiinnostuksen
aiheet, jalkapallo esimerkiksi. Koulutukseni päätyttyä tämä kontakti jostain
syystä hiipui pois. Nykyään kommunikoimme lähinnä kirjoittamalla. Minun
haaveena kuitenkin on se, että saisin opetettua ammattialaamme liittyvien termien viittomia, jotta kommunikointimme olisi helpompaa. (M6D 5.11.2015.)
Suomalainen haastateltu, joka suoritti nuorena henkilönä oppisopimuskoulutuksensa aikuiskoulutettavien ryhmässä, ei ollut tyytyväinen ryhmän kokoonpanoon
eikä kokenut saaneensa juuri lainkaan vertaistukea muilta opiskelijoilta.
Porukkaa (porukan yhteistä hyvää henkeä) ei tullu, ei ollu semmosta henkee.
Olihan niillä (ryhmän muilla opiskelijoilla) tietysti, kun ikää oli enemmän
heillä, nii sit oli yhteiset jutut, kun taas ite vähän jäin (nuorempana) sinne ulkopuolelle sitten. ... Ja sitten oli silleen, et ku kaikki oli yleensä naisia. Että
siellä oli kaks miestä, ja neki oli 40–50:n (ikävuoden) vaiheilla. ... Joo. Kyl siin
silleen yritti niiden kaa, mutta ei ollu sellasta yhteistä säveltä. ... Ku meillä oli
silleen, että just, että, et mentiin pitkä rykelmä (jakso) töissä. Sit oli viikko koulua, taas pitkä rykelmä töissä, viikko koulua. Nii eihän … (M22F 21.1.2016.)
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Suomalainen 40-vuotias lievästi kehitysvammainen nainen ahdistui ensimmäisellä
oppisopimustyöpaikallaan. Hän tunsi itsensä ulkopuoliseksi ja ei-hyväksytyksi.
Hän sai sittemmin siirron toiseen, saman työnantajan työpaikkaan, jossa oli hänen
kannaltaan hyvä ilmapiiri. Hän sai näin suoritetuksi tutkinnon loppuun ja kiittää
siitä erityisesti ymmärtävää ja joustavaa työnantajaansa, ”ihanaa ihmistä”. Hän
osuu sanomisessaan inkluusion periaatteiden ytimeen.
Mää olin siellä ensin tuolla (paikan nimi), että siellä (nimi) päiväkodissa. ...
Siellä oli, kyllä siellä oli silloin, kun meni, niin siellä oli ihan mukava, että kun
ne vaihto aina niitä työntekijöitä ja tämmösiä, niin osa oli vähän, että näki,
että ne ei oikeen … oikeen niinku … hyväksyny tai ei … osaa olla kehitysvammasten kanssa. ... Jotenki sillai (tunsin ulkopuoliseksi itseni siinä työyhteisössä) ... Joo, kyllä se vähän, mutta kyllä se aina sitten pikkuhiljaa helpotti,
kun mää aattelin, että no, ei se minun päänsärky oo, jos ei ... Siinä mielessä se
(oppisopimuskoulutus) on mukava, että saa palkankin. ... Mut siellä töissä mää
toivon, että niin jokainen saa oikeaa kohtelua, että ei joutuis niinku … tavallaan niinku silmätikuks. Tai sillain. ... Että otettais niinku huomi … Otettais
niinku ihmisenä eikä aateltais sitä, että se on kehitysvammanen. ... Ku niitäki
on erilais … ne on kuitenki (muutkin) erilaisia ja … Rohkeasti kysymään. ...
Ihan normaali elämä mullaki on, ihan niinku niilläki (muilla työtekijöillä) on.
(N23F 1.2.2016.)
F) Olla enemmän
Vammaisen pääsy esimerkiksi suuren yrityksen oppisopimuskoulutukseen ei ole
helppoa Saksassakaan. Useat haastatellut korostivat, että vammaisen tai pitkäaikaissairaan tulee ”olla enemmän”, ”olla parempi” kuin muut, jotta oppisopimuskoulutukseen pääsee. Hänen tulee vain yrittää sinnikkäästi. Työpaikan saamiseksi
pitää itsekin olla todella aktiivinen – se ei tule ”tarjottimella”. Suomalainen 28vuotias luki- ja tarkkaavaisuushäiriöinen haastateltu suorittaa nyt oppisopimuskoulutuksena kesken jääneitä lähihoitajan opintoja ”laitoskoulussa”.
Nyt mää en harrasta muuta kuin koulunkäyntiä, että aattelin, et mää katon
tässä hetken. Mä kävin salilla pari vuotta, mutta tuota nyt, kun mää pääsin
kouluun, niin mää päätin silloin ennen kuin mut oli valittu, et enää en muuta
tee kuin koulua. Että, että siihen mä panostan kaiken nyt sitten tän energian,
ja ... et, et. (M22F 21.1.2016.)
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Suomalaisista useilla oli järjestön työntekijä tai muu edustaja ollut suurena apuna
työpaikan etsinnässä, kuten suomalaisella 47-vuotiaalla, joka opiskelee vapaa-ajan
ohjaajaksi pitkän työttömyysjakson jälkeen.
No kuule! Tulin tänne ensimmäistä kertaa töihin heinäkuussa 2014. Sitä ennen
olin työttömänä sen 500 päivää, jonka jälkeen Kelalta saamani korvaus oli niin
pieni, että se ei minulle kelvannut! Aloin kiireesti hakea töitä ja pääsin tänne. ...
Olin tosi onnellinen! Vaikka vähän arveluttikin, aluksi ... (Johtaja täällä) sanoi,
että tulehan tänne haastatteluun ... Oli kyllä mukavaa, kun (johtaja) ehdotti
minulle tätä oppisopimuskoulutusmahdollisuutta täällä! Olen kyllä (johtajalle)
kiitollinen! ... Siis, minähän todellakin rakastan työtäni! Olen niin oikeassa
paikassa oikeaan aikaan! (N12F 14.12.2015.)
Tapasin Saksassa lääketieteellisen tutkimuslaitoksen toimistotehtävissä oppisopimuskoulutusta suorittavan 22-vuotiaan pyörätuolissa istuvan ylioppilaan. Hän oli
aiemmin sinnikkäästi hakenut oppisopimustyöpaikkaa ilman tulosta. Paikallisen
Integraatioviraston työhönvalmentajan avulla työpaikan löytyminen vihdoin onnistui. Häntä ennen työpaikalle oli otettu ensimmäinen vammainen. Haastateltu korosti päässeensä tämän asennnemuurin murtajan ”perässätulijana” oppisopimuskoulutukseen kyseiseen työpaikkaan.
Kaksi vuotta kesti tätä hakemista ... sain kyllä kutsuja moniin haastatteluihin,
mutta minulle sanottiin aina, että on löytynyt joku toinen parempi. Uskon, että
kyse oli vammastani, olivat epävarmoja eivätkä tienneet pystyisinkö minä siihen (työhön). ... Oppisopimustyöpaikassani on 250 työntekijää. Minä olen järjestyksessä toinen oppisopimuskoulutettava täällä. ... Työnantajat usein ”näkevät” vain sen pyörätuolin ja miettivät, mitä muutoksia se vaatisi toimiston
tiloihin. Näkevät vain vammaisuuden negatiiviset puolet. ... Pikemminkin heidän pitäisi katsoa, mitä tuo ihminen osaa ja voi tehdä. (N27D 4.3.2016.)
Oikeastaan sanoin itselleni, kun koulu oli loppunut, että minun pitää vain hakeutua johonkin (eteenpäin). Minä olen pyörätuolivammainen, jalkapalloilijaa
minusta ei siis tule. Täytyy hakeutua toimistohommiin. Hain paikkoja pankeista
ja vakuutusyhtiöistä. ... Hain osoitteita ja muistaakseni lähetin noin 10 hakemusta. Sitten minut kutsuttiin tänne (nykyiseen työpaikkaan) haastatteluun ja
ne ottivat minut. ... Tämähän vaikuttaa ihan normaalilta tavalta päästä töihin,
mutta minä tiesin, että minun täytyy osoittaa olevani ”enemmän”. ... Täytyi
osoittaa olevansa ”normaali ja terve”, että osaa kaiken niin hyvin ja vielä paremmin (kuin yleensä). (M26D 2.3.2016.)
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G) Saksalaiset BBW:t ja oppisopimuskoulutus
Erilliset oppisopimuskoulutuksen järjestelmät, ammatilliset erityisoppilaitokset
Suomessa ja myös vastaavat koulutuskeskukset BBW:t Saksassa, ovat inkluusiokehittäjien ”hampaissa”. Niiden tarjoama erittäin henkilökohtainen ja intensiivinen
tuki teki minuun kuitenkin suuren vaikutuksen. Erityisesti tämä tuli esille suomalaisessa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa ja saksalaisessa Berufsbildungwerkissä (BBW) oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden vaikeasti vammaisten ja pitkäaikaissairaiden haastateltujen kohdalla. Ilman tehostettua ja hyvinkin henkilökohtaista tukea haastatelluista moni olisi todennäköisesti jäänyt ilman koulutusta
ja samalla työpaikkaa. Saksalainen hauras, todella sympaattinen nuori nainen sairastui psyykkisesti samaan aikaan, kun hänen perheensä hajosi. Hän asuu nyt äidin
kanssa ja elämä tuntuu tasaantuneen. Hän opiskelee puuartesaaniksi BBW:n tuetun
oppisopimuskoulutuksen avulla ja tarvitsee paljon psykososiaalista tukea opinnoissaan ja elämänhallintaansa.
Sairastuin joskus 15-vuotiaana ensimmäisen kerran. ... Se oli sellainen masennusvaihe. ... Olin täyttämässä 18 vuotta, kun sairastuin ensimmäisen kerran
psykoosiin. ... Sen jälkeen minulla oli keskittymisvaikeuksia koulussa enkä pystynyt seuraamaan pitkiä selostuksia ... Lukivaikeuksia myös ... Olin puoli
vuotta sairaalassa ja se oli ihan liian pitkä aika ... Nyt pelaan koripalloa urheiluseurassa ... Se on mukavaa. ... Käyn myös teatterissa. ... Saan nyt sen verran vähän palkkaa, että en pysty asumaan itsenäisesti. ... Minulla pitää kaikki
asiat olla hallinnassa. Varmaan senkin vuoksi, että en sairastuisi uudelleen.
(N8D 6.11.2015.)
Saksalainen vaikeavammainen nuori on juuri saanut varmistuksen kokopäiväisestä
työpaikasta metallialan oppisopimusyrityksessä. Hän korostaa erityisesti BBW:ssä
koko opiskelunsa ajan saamaansa tukea ja antaa selkeän ohjeen myös suomalaiselle
oppisopimuskoulutukselle.
Meitä tulee tukea (opiskelussa), jonkun täytyy mennä vammaisen luo ja sanoa,
miten voin auttaa sinua! ... Suomessakin pitää vammaisten nuorten saada
enemmän tukea. (M9D 6.11.2015.)
Sain seurata eräässä vierailuni kohteena olleessa BBW:ssä muun muassa sosiaalipedagogin työskentelyä vaikeavammaisen nuoren kanssa. Työ vaatii kärsivällisyyttä ja monia henkilökohtaisia taitoja, jotta pääsee avoimeen vuorovaikutukseen
nuoren kanssa.
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Vasta kun tulin tänne BBW:lle ja sosiaalipedagogini, rouva P:n luo, asiat alkoivat rullaamaan. Hän oli keskustellut työpaikkani henkilöstöpäällikön
kanssa, kävin haastattelussa ... ja he halusivat heti ottaa minut (oppisopimuskoulutukseen). ... En tiennyt aikaisemmin, mitä oikein tulisin tekemään (työkseni). Nyt olen oppisopimuskoulutuksessa, minulla on päämäärä, jota kohti
olen menossa. ... Minulle on tärkeää, että saan tämän oppisopimuskoulutuksen
suoritetuksi, silloin minulla on ammatti, jonka avulla voin hakea työpaikkoja
(mahdollisesti muualtakin). (N27D 4.3.2016.)
Saksalainen vaikeasti kuulovammainen 35-vuotias vakuutusyhtiön virkailija oli
työttömänä noin 1,5 vuoden ajan oppisopimuskoulutuksen jälkeen. Hän työllistyi
sittemmin vakuutusyhtiön skannerioperaattoriksi ja on työskennellyt yhtiön palveluksessa nyt 10 vuoden ajan. Hän kritisoi työnantajien keskuudessa ilmenevää
BBW:iden huonoa mainetta koulutuspaikkoina.
Pääsy oppisopimuskoulutukseen (toimistovirkailijaksi) oli tosi vaikeaa. Toiveeni päästä (siihen) tyrmättiin aina sillä, että kun en pysty käyttämään puhelinta. Puhelimen käyttäminen oli siihen aikaan aina oppisopimuskoulutuksen
peruste. Sitten tuli mahdollisuus suorittaa oppisopimuskoulutus ammatillisessa koulutuskeskuksessa BBW:ssä (Berufsbildungswerk). Etuna siellä oli,
että siellä sai enemmän tukea ja erityisopetusta tarvittavin osin. Vaikka suoritin oppisopimuskoulutuksen päättökokeet erittäin hyvin Teollisuus- ja kauppakamarissa, minulla ei ollut siitä mitään hyötyä hakiessani työpaikkaa. Täällä
oli sellainen yleinen käsitys, että BBW:n koulutus ei ole riittävän hyvää.
(M28D kirjalliset vastaukset 14.3. ja 13.4.2016.)
Siellä (BBW:ssä ja sen yhteistyökumppaniyrityksissä) oli paljon työpaikkakouluttajia (Ausbilder), jotka olivat enimmäkseen mukavia ja hyviä, jotka antoivat meille paljon (oppia) ja opetus oli tehty mielenkiintoiseksi eikä meitä
käsitelty vammaisina, olivat ankaria ja vaativat meiltä samaa kuin terveiltäkin
ihmisiltä. Kaikki selitettiin hyvin ja tehtävät piti todella suorittaa. Huonosti
tehtyjä suorituksia kritisoitiin, eikä se ollut että vain sanottii, vaan että se piti
tehdä myös hyvin. Ne tiesivät, että kun me myöhemmin olemme töissä normaaleilla työpaikoilla, ei siellä ole muita vaihtoehtoja. (M25D 2.3.2016.)
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H) Suomalainen tuettu oppisopimuskoulutus
Suomessa seurasin muun muassa tuetun oppisopimuskoulutuksen lisäresurssina
toimivaa työhönvalmentajaa, joka sai kaikilta opiskelijoilta huippupisteet minulle
selittämättömien vuorovaikutustaitojensa avulla. Työhönvalmentaja joutui tekemään todella paljon ylimääräistä työtä esimerkiksi erään haastatellun työnantajan
kanssa. Työnantaja ei hoitanut velvoitteitaan ajallaan ja aiheutti haastatellulle suunnatonta ahdistusta kahden viimeisen vuoden aikana tilanteesta johtuneiden omien
taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Nuori sai kuitenkin suoritetuksi koulutuksen
loppuun pitkälti työhönvalmentajan avulla. Tuon ahdistavan ajan jälkeen haastateltu jättäytyi omasta tahdostaan työkyvyttömyyseläkkeelle eikä aio hakeutua ainakaan toistaiseksi töihin.
Se (työhönvalmentaja) on kyllä niinku taivaan lahja. ... Joo, no kyllähän mä
silloi ensimmäisen vuoden aikana esimerkiksi ajattelin, voishan tähän (oppisopimustyöpaikkaan) jäähäkki (vaikka vakinaiseksi). Silloin ensimmäisen vuoden aikana kaikki oli ihan hyvin. ... Kaikki siellä … (sen jälkeen kaikki oikeastaan romahti). (M4F 28.10.2015.)
Samoin kyseisen kehittämishankkeen koulutuskoordinaattorista tuli eräälle haastateltavalle niin tärkeä henkilö, että hän mainitsi koordinaattorin nimen toiseksi parhaana kaverinaan isänsä jälkeen. Haastateltu on lievästi kehitysvammainen, joka
suoritti keittiöalan perustutkinnon mukautettuna ja työllistyi heti valmistumisensa
jälkeen avoimille työmarkkinoille normaalin hakumenettelyn kautta.
Olin tyytyväinen (oppisopimuskoulutukseen), vaikka ryhmäni muut jäsenet olivat aivan toisella paikkakunnalla. ... (Koulutuskoordinaattori) veti homman hihienosti, ei muuta. ... (Oppisopimuskoulutus oli minulle) erittäin tärkeä. Nii
(että sain kokin ammattitutkinnon). ... Ihan palkkatyötä, että ei oo mitään osaaikaeläkettä (minulla). ... Itteki mä, mä tiesin pienestä pitäen, että mun ammatti
on … (kokki). (M11F 4.12.2015 ja 15.5.2016.)
Toinen tuetussa oppisopimuskoulutuksessa toimitilahuoltajan ammatin hankkinut
lievästi kehitysvammainen suomalainen on työskennellyt samassa päiväkodissa
sekä koulutuksensa ajan että sen jälkeen, yhteensä viiden vuoden ajan osa-aikatyössä. Hän on tyytyväinen sen myötä kohentuneeseen taloudelliseen toimeentuloonsa sekä työpaikan ilmapiiriin ja työyhteisön hyväksyntään.
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Olin aika hiljainen silloin (ennen oppisopimuskoulutusta) ... mietin, että mitähän – minkälainen tämä (koulutus) oikeen on. Kun, ja-a ai- olin aika tota hiljainen silloin. ... Ja että pääsenkö tähän koulutukseen edes. ... Joo, kyllä (olin
ilahtunut, kun tieto pääsystä tuli). ... Kyllä (koin, että oli minulle ratkaisevaa
päästä siihen) ... Kaikki on sellasia (kivoja työkavereita) ... jos meillä on vaikka
joku pikkujoulu, niin me käydään jossain syömässä. Ja tota, sitten, jos on jotakin reissuja, joitakin virkistäytymisiltoja, niin niissäkin käydään sitten. ... Niin,
(esimies on) tiukka, mutta hyvä. (M2F 23.10.2015.)
I) Oppisopimuksen koulutusalat ja mihin sitten päädyinkään?
Valtaosa suomalaisista oli suorittanut siivous-, kotitalous- ja puhdistusalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksena (ks. Taulukko 3, Alaluku 4.3.2). Kaksi heistä
työskentelee koulutuksen jälkeen keittiöissä ja muutamat päiväkodissa avustavissa
tehtävissä. Sosiaali- ja terveysalalla sekä käsityöammateissa työskentelee yhteensä
neljä (4) haastateltua suomalaista. Suurin osa heistä työskenteli osa-aikatyössä lain
salliman ansaintarajan mukaisesti ja sai lisäksi työkyvyttömyyseläkettä. Peräänantamaton suomalainen käsityöammatissa ja kokopäivätyössä työskentelevä 47-vuotias kuuro käytti työttömyysaikansa opiskeluun ja työllistyi sittemmin mieluisaan
ammattiinsa.
Työttömyyttä eri vaiheissa minulla on yhteensä 7 + 2 vuotta. Pitkän työttömyyden aikana suoritin ylioppilastutkinnon vuonna 1998. Minulle ehdotettiin alan
vaihtoa ja oppisopimuskoulutusta, josta valmistuin kahdessa vuodessa verhoilijaksi (ammatillinen perustutkinto) vuonna 2010. Sain jäädä kyseiseen työpaikkaan vakituiseksi ja nyt olen työskennellyt siellä lähes 6 vuoden ajan. Olen
muuttanut ko paikkakunnalle asumaan, minulla on täällä oma asunto, auto ja
moottoripyörä. (M13F 14.12.2015.)
Toinen suomalainen kuuro kävi läpi myös erittäin pitkän työttömyyskauden mutta
kouluttautui uudelleen ja on nyt kokopäivätyössä.
Olen siis ammatiltani sekä puuseppä että verhoilija. ... Saan siis jatkaa täällä
(nykyisessä työpaikassa), mutta samaan aikaan yritän hakea töitä (kotikaupungistani). ... Työsopimukseni on voimassa toistaiseksi. Yleensä aina joulun
aikoihin tehdään uusi sopimus vuodeksi kerrallaan. ... Niin juuri. Työni jatkuvuus täällä on aina riippuvainen budjetista. ... Joo (olen tyytyväinen palkkaani) ... vaikka se on niin pieni. Muualla kyllä maksetaan parempaa palkkaa
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kuin täällä. Mutta minkäs teet! ... Täällä ollessani olen huomannut ongelmakseni rahan. Siitä on aina niin tiukkaa, mutta sillehän ei voi mitään. ... Aiemmistä töistäni sain ihan hyvää palkkaa. ... saan nyt asumistukea ja tästä olen
tosi hyvilläni ja helpottunut. Tämä on ainoa tuki, jota saan. (M14F 14.12.2015.)
Pari haastateltavaa oli joko jäänyt kokonaan työkyvyttömyyseläkkeen varaan tai oli
parhaillaan työttömänä työnhakijana. Oppisopimuskoulutuksen aika oli yhdelle
haastatellulle ahdistavaa aikaa, koska työnantaja ei pystynytkään suorittamaan
palkkaa aikanaan tilille ja toisaalta oli vaativainen työn suhteen. Haastateltu ei saanut palautetta riittävästi eikä työpaikkapalavereja juuri pidetty. Hän tunsi myös, että
hänen fyysiset voimavaransa eivät riittäneet siivoustöihin eikä työn jälki ollut hänen mielestään siksi riittävän hyvää. Toisaalta häntä kiinnostaisivat ihan erilaiset
työtehtävät, muun muassa kirjastoala. Hän päätyi oppisopimuskoulutuksen jälkeen
takaisin työkyvyttömyyseläkkeelle.
Oon ollu (kotipaikkakunnan) kirjastossa (aiemmin) töissä ja … (Seki oli avotyötä.). ... (Koko ajan olen ollut jossakin.) ... (Oppisopimuskoulutuksen aikana)
sitten oli työnantajalla palkanmaksuongelmia. ... Ja se sitte kyllä vaikutti työmotivaatioonki ... tuli ... huonommuuden … huonommuudentunne siitä, että
se … öh … johtuu siitä, että palkkaa ei makseta ku mää oon niin huono. ... että
sitte se siivoustyö on aika raskasta sitten kuitenki. … tuo kirjastoalahan mua
kiinnostais, ja olla tuommoses jossaki kirjakaupassa tai antikvariaatissa töissä,
mut tota … Ja se (työnantaja) vaati koko ajan kuitenki semmosta niinku, että
piti koko ajan tehdä. ... Niinno minä oon tuosta toimistotyöstä tai … kirjastotyöstä, se on kevyempää kuitenki. (M4F 28.10.2015.)
Saksalaisista haastatelluista suurin osa työskenteli suurteollisuuden, lähinnä autoja lentokonetehtailla, kokopäivätyössä. Muutamat olivat rahoitus- ja pankkialalla
sekä muissa toimisto- ja virastotehtävissä. Heistä lähes kaikki valmistuneet olivat
suorittaneet myös oppisopimuskoulutuksen kyseisessä tehtaassa tai toimistossa. He
kertoivat, että heillä on samat palkka- ja työsuhde-edut kuin muillakin työntekijöillä. Heistä kukaan ei ollut eläkkeellä. Eräs vaikeavammainen pyörätuolissa istuva totesikin, että ei hän mitään yhteiskunnan tukia tarvitse – hänhän saa täällä
saman palkan kuin muutkin. Vammaisilla, joilla on lain mukainen vaikeavammaisen (schwerbehindert) status, vuosilomaoikeus on viisi (5) päivää pidempi kuin
muilla.
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(Työpaikallani) ... nämä 20 kuuroa työskentelevät eri osastoilla: kuka it-osastolla, kuka sähköosastolla. Minä olen mekaniikkaosastolla, jossa meitä kuuroja on kolme. ... on kaiken kaikkiaan 15 000 työntekijää, joten tämä lukumäärä kuuroista työntekijöistä, 20, tuntuu tosi vähäiseltä. ... Suurimmaksi
osaksi työskentelen yhdessä paikassa, mutta tarpeen vaatiessa joudun siirtymään omasta työpisteestä (toiseen) päähän korjaamaan siellä ilmennyttä vikaa. ... Olen töissä maanantaista perjantaihin ja seitsemän tuntia päivässä.
(M6D 5.11.2015.)
J) Oppisopimuskoulutuksen pettymykset
Eräs suomalainen oli parhaillaan työttömänä työnhakijana mutta hakemassa sinnikkäästi työpaikkaa. Hänellä oli ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen määräaika umpeutumassa. Hän totesi, että ei kerta kaikkiaan tule toimeen työttömän peruspäivärahalla. Toinen suomalainen oli jäänyt omasta halustaan koulutuksen jälkeen pelkästään työkyvyttömyyseläkkeellä, koska ”Kela maksaa säännöllisesti tiettynä päivänä”. Hän oli toiveikkaana aloittanut oppisopimuskoulutuksen mutta kokikin sen päätyttyä ”tulleensa vähemmäksi” (Askonas 2000a: 104), itsetuntonsa ja
luottamuksensa omiin kykyihinsä menettäneeksi.
Siinä olin sen pari vuotta sitten ennen, ku tulin tänne (oppisopimuskoulutukseen). ... Se 2011 alko se kurssi. ... Joo, ja 2013 loppu. ... No se oli ... päiväkoti
tuolla ... Joo, no olin siinä, ihan mukava periaatteessa se työpaikka (oli), ainaki
ensimmäinen vuosi meni hyvin, mutta sitten oli työnantajalla näitä palkanmaksuongelmia, sun muuta. ... Niin oli semmosta, semmosta, öö, negatiivinen koko
ajan se ilmapiiri oikeestaan kyllä loppuajan. ... No, kyllä se varmaan siitä osittain johtuu, että on jääny semmoset pelot ja traumat, että ... Helpommalla pääsee, kun on eläkkeellä, ja Kela maksaa. ... No en minä nyt oo oikeen aktiivisesti
sitte hakenukkaan (töitä) kyllä, enkä oo ajatellu, että ... Nii. Ja sitte tosiaan tuo,
ainaki sitten sen ensimmäisen vuoden jälkeen, ku tuli nämä työnantajan, tota,
työnantajan ongelmat, nii tuli semmonen arvottomuus ja huonoisuus ja alemmuudentunne, siitä, että mä en ossaakkaa mittään, ja siitä johtuu se, ettei maksettu palkkaa ja … (M4F 28.10.2015.)
Toisella suomalaisella haastatellulla oli myös oppisopimuskoulutuksen aika vaikea,a ja hän selvisi siitä kuitenkin ”hammasta purren”. Ala ja työtehtävät olivat
hänelle ei-kiinnostavia. Yrityksellä oli taloudellisia vaikeuksi, ja työilmapiiri oli
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kaiken kaikkiaan huono koko oppisopimuskoulutuksen ajan. Hän suorittaa parhaillaan lähihoitajan perustutkintoa perinteisesti ammattikoulun ”päiväkoulussa” suoritettuaan sitä ennen ravintola-alan perustutkinnon ”laitoskoulussa” sekä kotitalousalan perustutkinnon oppisopimuskoulutuksena.
No siin (oppisopimuskoulutuksessa) oli, muun muassa. Ku se ei oikeen kiinnostanu silleen se ala oikeastaan ollenkaan, kun se oli sit siivoomista. Mä vaan
ajauduin just sen takii, sen tän, kun mää oli eka siinä lähihoitajan, tota, oppisopimuksessa, niin ku se loppu, nii mun piti vaan äkkiä ettii joku, ettei jää työttömäksi. ... Nii siiten tota, sit mä keks- tai löydettiin tuo, tää kotitalouspalvelu(ala). ... Et hyvin vähän siin saa ihmisten kanssa olla tekemisissä. Enemmän siinä pyöritään se imuri kädessä, ku ... No se oli semmonen yksityinen
sosiaalinen yritys. Ja tota,mm.. No siellä oli vähän asiat … siellä oli paljon
ongelmia, että. Siellä oli taloudellisia (ongelmia), että sitten oli… työilmapiiri
oli tosi surkee, että. ... Mää sinnittelin 2,7 vuotta (2 vuotta 7 kuukautta) siellä.
(M22F 21.1.2016.)
K) Ei helpointa opiskelua
Oppisopimuskoulutus ei ole mikään helppo ”tie onneen”, ei Suomessa eikä Saksassakaan. Päivät ovat pitkiä ja monet vammaiset opiskelijat tarvitsevat monenlaista tukea opintojensa aikana.
Koulua oli aamuvarhaisesta puoleenpäivään kaksi kertaa viikossa. Siis, 6–7
tuntia päivässä! Sitten piti mennä firmaan takaisin töihin. ... Jos ei jaksanut
vamman tai sairauden takia, sai pitää enemmän taukoja välillä. Muutoin
meille yritettiin järjestää ihan normaali työpäivä. Se oli mielenkiintoista ja onnellista aikaa. (M25D 2.3.2016.)
Tähän asti minusta on tuntunut mukavalta olla täällä töissä, mutta itse koulu
tuntuu kyllä raskaalta. ... Koulua on aina kerran viikossa klo 8–16 ja muun
ajan (viikosta) olen täällä töissä. Kovin paljoa ei kyllä jää omaa aikaa … Minun on pitänyt karsia harrastuksistani aika paljon, jotta aikaa jäisi enemmän
lukemiseen ja tehtävien tekoon kotona. ... Kyllä ne (koulutehtävät) on aika vaikeita. ... Mutta hankalinta on se, että suurin osa tehtävistä ovat itsenäisesti
toteutettavia ja niihin en oikein saa apua. ... No, ei nyt liian (vaikeita) … kyllä
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minä pärjään. ... Kyllä minulla on muutamia kavereita, jotka auttavat ja vanhempanikin auttavat minua vähän aina silloin tällöin. Saan myös täältä työpaikaltani apua. (M15F 14.12.2015.)
Siis, (nousen klo) 5.10. Sitten klo 7 työt alkavat. ... Menen sinne junalla. Sitten
työskentelen klo 16.20 asti. ... Sitten maanantaisin ja keskiviikkoisin minulla
on koripalloharjoitukset. ... Sitten joka toinen viikko minulla on terapiaa. ... Ja
nyt minulla on täällä BBW:ssä terapeutti, joka keskustelee minun kanssa työstä
ja kaikista. Joten minulla on kolme keskusteluaikaa kuukaudessa. (N8D
6.11.2015.)
Työssäkäynti ja opiskelu samanaikaisesti vaatii sinnikkyyttä ja sisua, kuten alla kertoo suomalainen nyt kolmatta ammatillista tutkintoa suorittava nuorimies. Hänellä
ja toisellakin suomalaisella oppisopimuskoulutuksen aikainen työpaikka ei ollut
onnistunut valinta, mutta kumpikin suoritti ”sinnillä” koulutuksen loppuun.
Hammasta purren, nii. ... ku ihan viis, ihan viis päivää töitä. Kaheksasta kymmeneen tuntii. … (Välillä) oli silleen pari päivää kouluu. ... Sitten oli silleen,
et monta, voi mennä pari kuukauttaki, ennen ku oli taas koulupäiviä. ... No oli
niistä (hyötyä) aina välillä, että milloin mitäki tehtiin sitä, että oli vähän käytännönki töitä, että käytiin jotain laitteita läpi ja ... Paljon mää sain kyllä kiitettäviä, et se oli iha yllätys, et mä sain niin paljon kiitettäviä. Että kakkosesta
kolmoseen oli, et ku 1–3 on se asteikko sitte, kun arvostellaan, niin aika paljon
mulla oli kolmosii siellä, että ku … (M22F 21.1.2016.)
Noiden kolmen vuoden aikana (oppisopimuskoulutuksen aikana) meidän piti
tehdä töitä maanantaista perjantaihin ja samanaikaisesti oli kaksi kertaa viikossa vielä koulua (teoriatunteja ammattikoulussa). Se on sitä duaalijärjestelmää (oppisopimuskoulutusta). (Ammatti)koulu ei ollut meiltä (BBW ltä) kaukana. Se oli sen kaupungin ... ja ympäristön yhteinen ammattikoulu. Se ei ollut
vain meitä varten, vaan siellä oli ihmisiä eri firmoista, jotka eivät olleet vammaisia. Näin saattoi tutustua muihinkin ihmisiin. Siis – integroitu koulu. Luokissa olimme kuitenkin erillisinä. BBW:n ryhmässä emme olleet siis me (kaupallisen alan opiskelijat vain), vaan meitä oli eri linjoilta. Se oli jännittävää ja
hyvä järjestelmä, mutta rasittava samalla. (M25D 2.3.2016.)
Suomalainen oppisopimuskoulutusjärjestelmä, erityisesti sen tuettu menetelmä,
edellyttää monille vammaisille mahdottomalta tuntuvaa suoriutumista erilaisten
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asiakirjojen toimittamisessa määräaikaan eri virastoihin. Myös työnantajat ovat pitäneet menetelmän byrokraattisuutta esteenä opiskelijoiden ottamiseksi työpaikoille. Suurimmalle osalle haastattelemistani byrokratian hoitamisessa apuna oli,
sekä opiskelijalle että työnantajalle, työhönvalmentaja.
Tarkoituksenani on myös hakea Kelalta kuntoutusrahaa sillä perusteella, että
minulla ei ole vielä ammattia. ... Olen siis hakenut, mutta Kela käsitteli asiaani
todella pitkään ja sitten kaikki paperit toimitettiin minulle takaisin ja ilmoitettiin siitä, että hakemus tulisi toimittaa V:lle (vakuutusyhtiöön). ... On tämä ollut melkoista paperisotaa! Aivan vähän aikaa sitten sainkin lähetettyä paperit
V:lle ja nyt sitten odotellaan ... Tämä on kyllä niin hitaasti etenevä prosessi!
(N12F 14.12.2016.)
L) Asennemuurin murtamisessa on paljon tehtävää, myös Saksassa
Saksalainen, venäläistaustainen 38-vuotias vakuutusyhtiön virkailija työllistyi neljän vuoden yrittämisen jälkeen nykyiseen työpaikkaansa, jossa on nyt työskennellyt noin 12 vuoden ajan.
Oli sellaisiakin kielteisiä vastauksia (työhakemuksiini), joissa tuli puhelu ko.
yrityksestä ja puhuimme siitä, mitä minä osaan ja mitä olen opiskellut (Qualifikation). Minulla oli muutakin koulutusta (varsinaisen oppisopimuskoulutuksen lisäksi). Olin suorittanut kirjanpitokurssin. ... Yrityksille, joiden kanssa
olin keskustellut, olin kertonut, että olen vammainen. Silloin puhelu päättyi lyhyeen. He sanoivat, että kuulkaa, ei meillä ole aikaa touhuta vammaisten
kanssa ja puhelinluuri lyötiin korvaan. (M25D 2.3.2016.)
Maahanmuuttajataustaisilta oppisopimustyöpaikan saaminen on vaatinut erityistä
sisua jo heikon tai olemattoman kielitaidon ja myös vaikeavammaisuuden vuoksi.
Saksassa maahanmuuttajataustaiset ovat erityisesti panostaneet saksan kielen opiskeluun heti alusta alkaen, mitä seikkaa muun muassa vakuutusyhtiön vammaisten
luottamushenkilö kiitti. Heidän kahden kielen taidostaan on suurta hyötyä työtehtävien suorittamisessa. (Schmidt 2016.) Aikuisiällä Venäjältä Saksaan muuttaneella
haastatellulla meni kaksi ensimmäistä vuotta pelkästään kielen oppimiseen. Hänellä on vaikea synnynnäinen lihassairaus ja maan lainsäädännön mukaan hän kuuluu vaikeimmin vammaisiin (schwerstbehindert). Hän pääsi välittömästi maahantulonsa jälkeen oppisopimuskoulutukseen, mikä auttoi kielen oppimista.
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Ehdin käydä (muutettuamme Venäjältä) peruskoulua Saksassa 3 viimeistä
vuotta. Sen jälkeen pääsin työnvälitystoimiston ammatinvalinnanohjauksessa
tekemään erilaisia testejä sopivan koulutuksen ja ammatin löytymiseksi. Menin
sen jälkeen ensin BBW:lle Heidelbergiin. Olin tuolloin noin 18–19-vuotias.
Kolmen kuukauden ajan testattiin kolmea eri ammattia, kutakin kuukauden
verran (sähköalalle, tekniseksi piirtäjäksi – kumpikaan ei miellyttänyt). Suosikikseni muodostui kaupallinen ala. BBW:ssä oli ryhmäkohtainen työhönvalmentaja, joka järjesti meille vapaa-ajan toimintaa ja auttoi ongelmissa. Hänestä oli apua. ... Minulle sanottiin, että minun pitäisi odottaa oppisopimuspaikkaa vuoden mutta en halunnut sitä tehdä. En ole koskaan halunnut jäädä
odottamaan. Pääsinkin toiseen BBW:hen, Husumiin, jossa minulla oli ensin 6
kk:n ennakkoharjoittelu ja painopisteenä saksan opiskelu. ... Sen jälkeen minulle ilmoitettiin palautekeskustelussa, että olin onnistunut hyvin. Ja näin alkoi
varsinainen 3-vuotinen oppisopimuskoulutus Husumissa. (M25D 2.3.2016.)
Kyllä se oli aikamoinen sokki, kun muutin tänne ja ennen kaikkea syy oli kielessä, jota en osannut ollenkaan. ... Kaksi ensimmäistä vuotta täällä Saksassa
oli todella haasteellista aikaa nimenomaan kielen vuoksi. Kahden vuoden ajan
se vaati kovaa kielen opiskelua ennen kuin täällä asuminen ja eläminen alkoi
tuntua helpommalta. (M5D 5.11.2015.)
Koulutus ei aina onnistu ensimmäisellä kerralla. Saksalainen kuuro 27-vuotias lentokonemekaanikko pääsi oppisopimuskoulutukseen ja vakinaiseen työsuhteeseen
lentokonetehtaalle, jossa on nyt työskennellyt 11 vuoden ajan.
(Kuurojen Essenissä sijaitsevan) lukion keskeytettyäni sain harjoittelupaikan
hienomekaanikkona pienestä yrityksestä, joka sijaitsi 8 km:n päässä kotikylästäni. Tässä harjoittelupaikassa minulle luvattiin, että voisin aloittaa oppisopimuskoulutuksen sen kanssa. Odotin tätä päätöstä muutamia viikkoja ja aina
kun kysyin työnantajaltani päätöksen saamista, se luvattiin minulle aina kahden viikon päästä! Tämä ei tuntunut minusta ollenkaan hyvältä! Itse asiassa
työ tuossa yrityksessä ei muutenkaan tuntunut pitemmän päälle kovin kiinnostavalta. Työ oli yksitoikkoista eikä se antanut minulle mitään haasteita. Tästä
syystä ilmoitin työnantajalleni, etten haluaisi sen kanssa oppisopimusta enkä
tulisi enää jatkamaan töitä siellä. Tuossa yrityksessä ei aiemmin ollut kuuroja
töissä, joten varmaankin sen vuoksi siellä ei oikein osattu toimia ja asiat etenivät tosi huonosti. (M7D 5.11.2015.)
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6.4

Arki nyt (perhe ja asuminen, työ tai koulutus)

Haastattelin oppisopimuskoulutuksen suorittaneita tai sitä juuri suorittavia kiinnostuneena muun muassa heidän arjen kokemuksistaan nyt ja tässä. Jaoin arjen kokemukset tähän alalukuun tutkimukseni teoriaosion pohjalta yhteiskunnallisten perusinstituutioden eli perheen ja asumisen, työelämän ja mahdollisesti kesken olevan
koulutuksen näkökulmiin. Muut arjen elämän osiot eli yhteisöt sekä vapaa-ajan ja
harrastukset käsittelen seuraavassa alaluvussa 6.5. Korostan seuraavassa tarkastelussa tältä osin tärkeimpiä tutkimushavaintojani, joita ovat:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Perhe ja asuminen
Työn merkitys kiistaton
Asennemuurin murtajat ja sinnikkyys
Olen myös itse työyhteisöni vastuullinen jäsen
Toinen toistaan tukien – hyvä työilmapiiri
Avotyön kahleissa – niin Suomessa kuin Saksassakin
Minä ja toimeentulo – raha-asiat kunnossa?
Arki, tavallisuus ja rutiinit

A) Perhe ja asuminen
Tutkimukseni tuloksissa näkyi länsimaiden viime vuosien trendi eli yksinasumisen
lisääntyminen sekä samalla nuorten perheellistymisen myöhentyminen (Veijola
2005: 25). Ilmiö oli nähtävissä molempien maiden haastateltavilla. Haastateltujen,
niin suomalaisten kuin saksalaistenkin, joukosta, eli 30 haastatellusta, vain muutama oli perheellinen. Tämä siitä huolimatta, että heidät kaikki voidaan luokitella
nuoriksi aikuisiksi (yli 21-vuotiaat). Muutamat ilmoittivat, että eivät missään tapauksessa halua sitoutua parisuhteeseen. Arvot, jotka liittyvät riippumattomuuteen
perheen tai kiinteän parisuhteen tuomista velvoitteista ja vapauteen tehdä itse valintoja, korostuivat (Klinenberg 2013: 10–11, 23, 25).
Asun perheeni kanssa omakotitalossa. ... Olen naimisissa, vaimoni on myös
vaikeasti kuulovammainen. Meillä on yhteinen, terve, kuuleva poika (2,5-vuotias) ja saamme kesällä (2016) toisen lapsen. ... Elämäni tärkein taitekohta oli,
että tapasin vaimoni ja rakastuin. (M28F kirjalliset vastaukset 14.3. ja
13.4.2016.)
Minulla on (oma) asunto. … Minä en ole naimissa eikä minulla ole lapsiakaan. ... Harrastan moottoripyöräilyä ja olen sen kerhotoiminnassa mukana. ...
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Hoidan itse kaikki raha-asiani. ... Eikä minun ole tarvinnut olla ollenkaan huolissani siitä, että riittävätkö rahani. En tuhlaa rahojani ulkomaanmatkoihin
enkä harrastuksiin. Olen enimmäkseen kotosalla ja pidän sitä tärkeänä.
(M13F 16.12.2015.)
(Asun siellä vuokra-asunnossa täällä lähellä. Oikeastaan tässä keskustassa.) ...
Itsenäisesti joo. (Teen itse ruoat.) ... Ja hoidan kaikki laskut ja asianhoidolliset
asiat. ... (Klubitalolla käyn) suurin piirtein ainaki kerran viikossa. (Muita harrastuksia minulla on) no tietenki tuo lukeminen ja ... kotimaista iskelmämusiikkia (kuuntelen). ... Kyllä niitä (kavereita) on joo. ... Joo ja sitten yöelämässäkin
tulee käytyä tuolla ... Ja sitte tulee käytyä kunnolla kuntosalillaki ja uimasstuolla uimahallissa vesikävelemässä … (M4F 28.10.2015.)
Suurin osa haastateltavistani asuu yksin tai vanhemman tai vanhempien luona, jotkut kaverin tai kaveriensa kanssa.
Asun täällä (kaupungissa), koillisessa (osassa). En kuitenkaa asu yksin, vaan
parin muun kaverin kanssa. ... (Täällä asuminenhan onkin kallista.) Kyllä ovat
(kuuroja) ja he molemmat ovat parhaillaan (lentoyhtiössä) oppisopimuskoulutuksessa. ... Ja se talo, jossa asumme, on aivan uusi. (M6D 5.11.2015.)
Saksassa selvästi suomalaisia useammat asuivat vielä vanhempien luona, tulkintani
mukaan useat omasta tahdostaan ”Hotel Mamassa”, jossa saa kaiken valmiina ”eteensä”. Toisaalta syinä saattoivat olla myös taloudelliset kysymykset,
vuokra-asuntojen saatavuus suurissa kaupungeissa sekä myös kulttuuriset syyt.
Muutamat saksalaiset viittasivatkin tässä yhteydessä taloudellisiin perusteisiin.
Saksassa nuorten muutto itsenäiseen asumiseen tapahtuu yleisestikin ottaen myöhemmin kuin Suomessa. Suomessa itsenäiseen asumiseen muuttaminen tapahtuu
taas kansainvälisessä vertailussa suhteellisen varhain eli noin 19-vuotiaana (Peltola
2016: 227–228). Osalla tutkimuksen osallistujista ei ollut tarkoitustakaan ainakaan
toistaiseksi muuttaa omaan asuntoon, kuten ei 23-vuotiaalla saksalaisella autotehtaalla työskentelevällä haastatellulla.
Asun vanhempien luona, ”Hotel Mamassa”. Siellä on kaikki ”inklusive”: syöminen, pyykit ja ruoanlaitto. ... Myös sisareni (19-vuotias) asuu kotona. ... Kotona asuminen on luonnollisesti (nyt) parasta. ... Yksin en haluaisi mielellään
asua. Sitten kun löydän tyttökaverin, jonka kanssa olen seurustellut kauan, sitten tietysti muuttaisin kotoa. Mutta yksin asuminen, omassa asunnossa, se ei
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ole minua varten. ... (Toiveeni on), että löytäisin tyttökaverin ja voisin ostaa
omakotitalon. (M18D 7.1.2016.)
Suomalainen haastateltu lievästi kehitysvammainen 28-vuotias asuu perheensä
kanssa samassa pihapiirissä mutta erillisessä rakennuksessa veljensä kanssa. Ruokahuolto hoidetaan koko perheen kesken yhdessä.
Siis minä ja, tai kyllä me koko perhe tehdään ruokaa. Mutta yle-yleisesti, niin
pikkuveli hoitaa sen puolen, koska hän silloin 2008 valmistu tota suurtalouskokiksi. ... Mm, tota, no, sitäki oon miettiny (asumista itsenäisemmin). (M2F
23.10.2015.)
Saksalainen 24-vuotias pääsi oppisopimuskoulutukseen 18-vuotiaana ja siitä suoraan vakinaiseen työsuhteeseen autotehtaalle. Hän asuu vielä vanhempien luona,
mutta katselee omaa taloa ja on menossa naimisiin.
Suhteeni vanhempiini ovat mahtavat. He myös tukevat (minua) ... He tukevat
minua kaikessa, missä vain voivat. Jos tarvitsen apua, he ovat heti paikalla.
Kaverinikin sanovat aina, että minulla on maailman parhaat vanhemmat. Ja
aina kaikessa mukana. He ovat aina minua varten. (M17D 7.1.2016.)
Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että Saksassa vammaispolitiikan painopiste on
viime vuosina ollut, toisin kuin Suomessa, työllistymisessä, ei niinkään asuntopolitiikassa (Mietola ym. 2013: 73). Kaksi saksalaista asui ryhmäkodissa ja ymmärsin,
että heillä ei ollut kummallakaan muuta mahdollisuutta syystä tai toisesta. Vaikeavammainen pyörätuolia käyttävä 31-vuotias nainen on avotyössä vammaisten työkeskuksessa, pakkaa kosmetiikka-alan tuotteita teollisuudelle ja edelleen apteekkeihin myytäväksi.
Olen asunut vuodesta 2003 ... vammaisten aikuisten palvelukodissa. ... Minulla
on oma huone, keittiö ja kylpyhuone yms. Siellä asuu 23 asukasta, joilla aina
kahdella on yhteinen kylpyhuone. Keittiö on kaikille yhteinen. ... Minulla on
kaksi siskoa ja äiti sekä ukki vielä (toisella paikkakunnalla). ... Isäni kuoli jo
varhain. Minä olin silloin 5-vuotias. ... Äitini on sairaanhoitaja. (N29D
12.5.2016.)
Tulkitsin, että muutamilla vanhempien luona asuminen oli turvan ja tuen kysymys.
Kyseisiä haastateltuja oli sekä suomalaisten että saksalaisten joukossa. Suomalainen 29-vuotias lievästi kehitysvammainen monitaituri asuu isän kanssa. Hänen äitinsä oli kuollut vastikään.
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Eei (en halua muuttaa omaan asuntoon). ... Joo (asun isän kanssa). ... Joo, kaupassa käyn. ... No, se (miten) sattuu (hoidamme ruoka-asiat. Jompikumpi laittaa ruoan. Molemmat osaamme tehdä.) ... Kuka (milloinkin), tai … ne (siivoukset) sovitaan. (M21F 15.1.2016.)
Isän kanssa (asun). Omakotitalo(ssa). ... Ei kai siinä silloin … (piti) yrittää
yksin opiskella. No, yritti (äiti) kannustaa, (että) käy koulua. ... Äiti oli (kannustaja). (Oli) eläkkeellä. Niin paha reuma oli sillä, että. Joo (ajattelin asua
isän kanssa jatkossakin). ... Enminä tiijä, joku. Joku perhe joskus ois. ... (Voisin)
perustaa. (M21F 15.1.2016.)
B) Työn merkitys kiistaton
Minulla jäi soimaan korviini viimeisessä haastattelussa todella vaikeavammaiselta
saksalaiselta saamani vastaus kysymykseen, kuka tai mikä häntä on eniten tukenut
elämässä tähän mennessä. Odotin aivan toisenlaista vastausta, että ehkä äiti tai vastaava. Hän vastasi, että työ. Haastateltu on ollut oppisopimuskoulutuksen jälkeen
13 vuotta avotyössä, josta hän saa kuukausirahaa (Monatsgeld) kahdeksan tunnin
työpäivistä 200 euroa. Niin hänen kuin muidenkin tutkimuksen osanottajien osalta
saatoin todeta, että työllä on suuri merkitys arkipäivän sisällön rytmittäjänä, toimeentulon kannalta ja osallisuuden näkökulmasta.
En voi kuvitella elämää ilman työtä, sillä ilman työtä olisi tylsää. ... Vuorovaikutus (Unterhalten), yksinkertaisesti vuorovaikutus, sillä työkaverit sanovat,
että jos en ole paikalla, siellä aletaan heti riitelemään. Minä huolehdin myös
kahviautomaatista, haen kahvia 35 miehelle. Jos on jotakin ongelmia, minä
nuori nainen riennän paikalle, koska työkaverit (lähellä eläkeikää) ovat jo hidasliikkeisempiä, ja autan siten heitä. Työkaverit sanovat, että jos minä en ole
paikalla, hallissa 3 kaikki menee päin seiniä (kaputt). (N16D 7.1.2016.)
No ensimmäiseksi (tärkeimpänä elämässä) ehkä tulee tämä työ. Se on tota noin
tärkeä asia, että minulla on sellainen. ... Ja sitten ... hetkonen … no … no ehkä
sitte toisena niin perhe ja kolmantena sitte tota … Mikä vois olla kolmantena
sitten tota ... (M2F 23.10.2015.)
Kuuro 29-vuotias saksalaisen autotehtaan työntekijä kertoo, miten hän kokee kuuluvansa ”joukkoon” työpaikallaan. Hän on päässyt oppisopimuskoulutuksen jälkeen tehtaan vakinaiseksi työntekijäksi noin seitsemän vuotta sitten.
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Kyllä tähän mennessä kaikki on mennyt hyvin. Esimerkiksi, jos (minulla on)
jotakin ongelmaa tai pomo ei ymmärrä ... kerran viikossa tulee tulkki työpaikalle… jos on jotakin (erityistä). ... Ja jos on ongelmia, meillä on kerran viikossa tiimin palaveri. ... Siinä ryhmässä on kolme kuuroa ja kuulevat ovat tietysti mukana. ... Yksi kuuro työskentelee aamuvuorossa ja kaksi yövuorossa. ...
Työskentelemme autonkorin sisäpuolen töiden kimpussa. ... Totta kai, totta kai
(viihdyn työssäni). Ihan normaalia elämää. ... Täytyyhän sitä tehdä töitä. ...
Työkaverit tulevat juttelemaan ja hauskaakin on usein. (Se onnistuu) kyllä. Esimerkiksi kun on joku hankala ongelma, ne kirjoittavat lapulle, ja keskustellaan
niin kauan, että homma onnistuu. ... Kaikki tekevät yhdessä töitä. ... Esimerkiksi meillä on omat joulujuhlat ja mennään syysmarkkinoille (Freimarkt) yksinkertaisesti vain pitämään hauskaa. (M19D 7.1.2016.)
C) Asennemuurin murtajat ja sinnikkyys
Minulle oli ilo tavata Saksassa kolme asennemuurin murtanutta vammaista, mikä
tarkoittaa, että he olivat ”lajissaan” ensimmäisiä auto- tai lentokonetehtaalle työhön
otettuja vammaisia. He olivat todella ylpeitä tästä edelläkävijyydestään. Heidän jälkeensä molempiin tehtaisiin oli otettu ja siellä oli parhaillaan useita vammaisia oppisopimuskoulutuksessa. Tässä vaiheessa ymmärsin, miten suuri merkitys työyhteisön ennakkoasenteilla ja niiden murtamisella on. Ymmärsin myös, että tämä ei
onnistu ilman että lainsäädäntö, esimerkkin Saksan kiintiölaki, tulee avuksi. Nämä
edelläkävijät olivat todella vaikeavammaisia, yksi heistä muun muassa vaikeasti
puhevammainen. Hänen kanssaan tarvitsin kaksinkertaisen tulkkauksen ja paikallisen huippuammattilaisen, joka pystyi litteroimaan haastattelun. Hän tuli tehtaalle
vuonna 2006, ja edellisenä vuonna sinne oli otettu ensimmäinen varsinaisesti vammainen, kuuro miespuolinen työntekijä.
Minä tulin tänne ensin (vammaisena naistyöntekijänä). Ennakkoluulot olivat
suuret. Mutta jonkin ajan kuluttua tällä osastolla oli vaikka kuinka paljon eri
tavoin vammaisia työntekijöitä. Nyt meihin ei kukaan kiinnitä sen kummemmin
huomiota paitsi, että minulla on nyt 28 isää. Melkein kaikki osastoni työkaverit
ovat jo lähellä eläkeikää. Kun on jotakin epäselvää, he sanovat – kysy tuolta
minun tyttäreltäni. (N16D 7.1.2016.)
Toinen muurinmurtaja oli kuuro saksalaisella autotehtaalla. Hänen jälkeensä tehtaalle on otettu töihin useita muita kuuroja.
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Kyllä, myös veljeni (kuuleva, joka myös työskentelee samalla autotehtaalla)
auttoi minua pääsemään tänne. ... Olin ensimmäinen kuuro hallissa numero 9.
Oppisopimuskoulutuksen aika ja työtovereiden suhtautuminen oli – mahtavaa!
Minun jälkeen tänne on otettu useita muita kuuroja työntekijöitä. (Hienoa olla)
monille esikuvana. Niin ensin kutsutaan (haastatteluun), sitten oppisopimuskoulutukseen, esitellään, keskustellaan ja seurataan työn tekoa. ... Kyllä, kuurot myös tukevat toinen toisiaan (täällä). ... Kaikki onnistuu – jos ei muuten niin
kirjoitan lapulle! Olen tehnyt kuusi vuotta (viisi päivää viikossa) pelkkää yötyötä – näin palkkani on parempi kuin monella muulla täällä. ... Kymmeneltä
illalla aloitan, 10 tuntia teen, klo 8:lta on vuoronvaihto. Viikonloput on vapaata. Lomaa on 35 päivää vuodessa. ... Lomalla (haluaisin mennä) Malediiveille. Tyttökaverin kanssa. Rentoutumaan ja irrottautumaan (arjesta). (M19D
7.1.2016.)
Suomalainen superpositiivinen lievästi kehitysvammainen on myös monipuolinen
ja monen asian harrastaja. Hän harrastaa muun muassa Best Buddies -kaveritoimintaa, jossa haetaan kehitysvammaiselle vammatonta kaveria. Kysymys on tässäkin toiminnassa asennemuurien murtamisesta vammaisen itsensä toteuttamana.
Tämmöstä ystävä … ystävätoimintaa. Ja. ... No, joko mää käyn niissä ryhmätapaamisissa, tai sitten voi ettiä uutta kaveria sen kautta, mutta nyt mä en oo
sitte ettinyt uutta kaveria, jonka kans me viimeksi ollaan, tota, tavattu, nii, pidetään kuitenki yhteyttä. ... Nii ennakkoluuloja poistetaan ja. ... Joo, elikkä tosiaan näitä kautta oon sitte saanu itseluottamusta. (N3F 27.10.2015.)
Asenteet tunnetusti muuttuvat hyvin hitaasti, mikä on tärkeä, liian vähän esillä pidetty näkökulma muun muassa vammaisten työllistymismahdollisuuksia pohdittaessa. Asennemuurin murtajia todella tarvitaan.
... mää vähän ihmettelen, että mis- missä se on sitten kiikastanu, että … e-eikö
sitten mulla ollu niin paljon tarpeeksi ja resursseja ... niinkö semmoseen sitte
hommaan, mutta kyllä mää koen, että jos joku ois ollu sitte vähä niinku M:n
(työhönvalmentaja) tyylinen ohjaaja ollu vähän … edesauttamassa vähän
niinkö asiaa, nii olisinhan mää äkkiä päässyt niinkö sisälle (siihen työhön) ...
(M10F 12.11.2015.)
Saksalainen, venäläistaustainen 38-vuotias vakuutusyhtiön virkailija työllistyi neljän vuoden yrittämisen jälkeen nykyiseen työpaikkaansa. Hän otti tärkeän asian
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esille: Miten välttää ”asennemuurin” syntyminen jo työpaikkaa hakiessaan eli kannattaako hakemuksessa ilmoittaa vammaisuudestaan vai ei.
Tämä oli oppisopimuskoulutuksenkin aikana suuri kysymys: Miten työhakemus
kirjoitetaan (tässä tapauksessa), pitääkö siihen laittaa avoimesti, että minä olen
vammainen vaan pitäisikö odottaa, että kutsutaan haastatteluun. Tuolloin kouluttajat olivat neuvoneet, että älkää kirjoittako sitä hakemukseen, että olette
vammaisia. ... Sanokaa se sitten vasta. Perusteluna oli se, että ei vammaisuudesta tarvitse vaieta, mutta ei siitä tarvitse tehdä suurta numeroakaan. Se oli
minustakin järkevää ja niin teinkin. Siitä huolimatta sain tosi vähän haastattelukutsuja. Niistä 150 hakemuksesta tuli noin 10 puhelinsoittoa ja niistä 10 puhelinsoitosta sain 4 kontaktia, joissa tapasin niitä ihmisiä. ... Muutamat yhteydenotot, jotka olivat todella ystävällisiä ennen kaikkea venäjän kielen taitoni
vuoksi, josta oli paljon etua laivanvarustusalalle ja huolintaliikkeisiin. ... Niillä
on kaupankäyntiä Venäjän kanssa ja etsivät venäjän kielen taitoisia henkilöitä
toimistoonsa. Niinpä minulle soitettiin esimerkiksi Hampurin sataman yhdestä
varustamosta ja kysyttiin, osaanko venäjää. Sovimme tapaamisesta ... Puhelimessa kerroin, että mielelläni, mutta että minä olen pyörätuolivammainen. Silloin kuului, että voi mikä vahinko, meillä ei ole mitään mahdollisuuksia ottaa
tänne pyörätuolissa istuvaa. Toimistomme on vanhassa suojellussa rakennuksessa. Meillä on jo sisääntulossa portaita, ei ole hissiä eikä inva-wc:tä. Se oli
ystävällinen ei-vastaus johtuen puutteellisista olosuhteista (minulle). (M25D
2.3.2016.)
Suurilla työpaikoilla, kuten vierailemissani autotehtaalla ja vakuutusyhtiössä, on
lain mukainen, konsernin yhteinen vammaisten oma luottamushenkilö ja myös toimipaikkakohtaisia vammaisten luottamushenkilöitä. Haastatellut pitivät tätä järjestelyä hyvänä heidän etujensa valvomiseksi ja muun muassa ongelmatilanteissa.
Kuuroille työntekijöille tarjotaan autotehtaalla myös tulkkipalvelua kerran viikossa.
Luottamusmiehillä on merkittävä rooli asennemuurien murtamisessa erityisesti
työyhteisöjen sisällä.
Minut nimettiin vuodesta 2011 alkaen ensin kuurojen luottamushenkilöksi
(Gruppensprecherin) ja vuodesta 2014 alkaen varsinaiseksi luottamushenkilöksi. ... Hallissa 3 kaikki kuurot ovat jo vanhempia työntekijöitä. Jos tulee jokin ongelma, minä voin soittaa asiasta ... Minä tulkkaan viittomakielelle. ...
Työpaikkaneuvoston (Betriebsrat) kokouksissa toimin myös tulkkina kuuroille
ja aina jos hallissa tulee ongelmia. ... Järjestän meidän hallin joulujuhlatkin. ...
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Oli yksikin työntekijä, joka ei oikein jutellut kenenkään kanssa – sanoin hänelle,
että tule mukaan. Ja hänellä oli ihan mukavaa yhteisissä juhlissamme. (N16D
7.1.2016.)
Hän (vammaisten luottamusmies) on mahtava. ... Jos jokin asia (meidän osalta)
ei onnistu, hän taistelee sen asian puolesta niin kauan että se onnistuu! (M17D
7.1.2016.)
Eräällä saksalaisella haastatellulla oli haastattelun aikaan ”motivaation puutetta”
työn muututtua yhä kapea-alaisemmaksi.
(Työssäni) saan tukea vammaisten osastolta (vammaisten luottamusmiehen
toimisto). Tällä hetkellä vuorovaikutus ryhmän vetäjän kanssa on vaikeaa,
koska hän ei oikein ota meidän (työntekijöiden) oikeuksia (pyyntöjä) vakavasti.
Minun tehtäviini kuuluvat oikaisupostin (Korrekturpost) käsittely ja saapuvan
postin skannaaminen. Työskentelen siis suurella skannerikoneella, joka skannaa kaiken tulevan postin. Olen siis skannerioperaattori täällä. Välillä kun ei
ole skannattavaa, käsittelen joitakin skannauksia uudelleen. Skannattu posti,
joka on sijoitettu väärään paikkaan tms., on käsiteltävä uudelleen. Olen silloin
kuvanäyttötyöpisteessä (Bildschirmarbeitsplatz). Tämä työ ei minua enää suuremmin miellytä. Erilaisten prosessin muutosten jälkeen työni on koko ajan kapea-alaisempaa. (M28D kirjallinen vastaus 13.4.2016.)
Hän ei myöskään ole tyytyväinen työpaikkansa vammaisten keskinäiseen vuorovaikutukseen.
(Tässä yhtiössä) on paljon eri tavoin vammaisia (työntekijöitä). Emme tunne
toisiamme muuten kuin ulkonäöltä tai kun tapaamme kokouksisssa. Meillä on
täällä toinenkin kuuro, joka työskentelee minun kanssani samalla osastolla. Me
emme kuitenkaan ole mitään läheisiä ystäviä, vaan vain työkavereita. Suhteemme on usein vaikeaa, koska olemme usein eri mieltä (asioista). On muita
firmoja, joissa vammaisilla työntekijöillä on paljon enemmän tekemistä keskenään. On useammin yhteisiä kokoontumisia, juhlia ja joulujuhlia. Meillä se ei
ole niin. Jos on vaikeuksia, menemme vammaisten luottamushenkilön puheille,
mutta emme vie niitä työpaikkaneuvostolle (Betriebsrat). (M28D kirjallinen
vastaus 13.4.2016.)
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D) Olen myös itse työyhteisöni vastuullinen jäsen
Muutamat haastatellut totesivat, että he ovat itse myös vastuullisia työyhteisön jäseniä. Työpaikalla täytyy olla aloitteellinen ja usein vammaisen täytyy osoittaa olevansa enemmän, kuten sen ilmaisivat muun muassa saksalainen vakuutusyhtiössä
työskentelevä ja suomalainen käsityöalan ammattilainen.
Oikeastaan sanoin itselleni, kun koulu oli loppunut, että minun pitää vain hakeutua johonkin (eteenpäin). Minä olen pyörätuolivammainen, jalkapalloilijaa
minusta ei siis tule. Täytyy hakeutua toimistohommiin. Hain paikkoja pankeista
ja vakuutusyhtiöistä. ... Hain osoitteita ja muistaakseni lähetin noin 10 hakemusta. Sitten minut kutsuttiin tänne (nykyiseen työpaikkaan) haastatteluun ja
ne ottivat minut. ... Tämähän vaikuttaa ihan normaalilta tavalta päästä töihin,
mutta minä tiesin, että minun täytyy osoittaa olevani ”enemmän”. ... Täytyi
osoittaa olevansa ”normaali ja terve”, että osaa kaiken niin hyvin ja vielä paremmin (kuin yleensä). (M26D 2.3.2016.)
Kyllä, olin ainoa kuuro (työyhteisössä). ... alussa oli kyllä jännitteitä, mutta
rohkaisin itseni ja otin kontaktia työkavereihini. Jos jotain jäi minulta ymmärtämättä, kävin rohkeasti kysymässä asiaa kirjoittamalla. Tällä tavalla aloimme
pikkuhiljaa ymmärtää toisiamme ja meillä meni tosi hyvin. Tämä kaikki vaatii
rohkeutta itseltäni kohdata työkaverit! (M14F 14.12.2015.)
Mielestäni kuurojen ei tulisi vähätellä itseään ja pitää kuulevia parempinaan!
Meidän tulisi itse olla aktiivisempia asemamme parantamisessa, tehdä se itse
eikä tyytyä siihen tilanteeseen, missä me nyt olemme. Muutosta ei tule, jos
emme itse tee asialle jotain. (M7D 5.11.2015.)
Työskentelen 35 tuntia viikossa. ... Satunnaisesti käyn myös lauantaisin töissä
vapaaehtoisesti, koska silloin tehdään korjauksia. Olen hihnalla, olen asentajan apuna tai teen jotakin itsekin. Jos hihnassa ilmenee ongelmia, voin itse
soittaa apua. (N16D 7.1.2016.)
E) Toinen toistaan tukien – hyvä työilmapiiri
Työpaikan hyväksyvä ja myönteinen ilmapiiri oli haastateltaville tärkeä jo oppisopimuskoulutuksen käynnistyessä ja jatkossa työpaikalla työskentelyn aikana. Tärkeitä tässä mielessä haastatelluille olivat ennen kaikkea lähityötoverit, esimerkiksi
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autotehtaalla samassa tiimissä työskentelevät, tiimin esimies sekä vammaisten luottamusmies. Kuvaavaa oli, että saksalainen autotehtaan työntekijä kertoi hankalasta
esimiehestä, mutta että ”se ei haittaa, kun kaikki muutkin tiimissä ovat samaa
mieltä”. Tehtaan ylemmän johdon roolia tai merkitystä ei kukaan heistä tuonut
esille. Eräs autotehtaan työntekijä kertoo työpaikkansa hyvästä ilmapiiristä.
(Ilmapiiri työpaikalla) on ystävällistä ja hauskaa. Meillä on niin hauskaa …
Hyvä se on, en voi muuta sanoa. ... (Tiimini työkaverit) ovat kaikki minua vanhempia. Minä olen niin kutsutusti ”nuorin” (der Jüngste). ... Niin he ovat kuin
isiä ja isoisiä (minulle). Siis, en minä niiden kanssa voi tietenkään diskoon
mennä! ... Meillä on siis tosi hauskaa. Laskevat leikkiä muun muassa sillä, että
minun pitää käydä töissä vielä 50 vuotta (ennen kuin pääsen eläkkeelle). ... Jos
tarvitsen apua, voin luottaa siihen, niin sanotusti, että joku auttaa. ... Todellista
tiimityötähän se on. Tosi hyvin (menee). Jos joku ei osaa jotakin, toiset auttavat.
(M18D 7.1.2016.)
Samalla tehtaalla työskentelevä metallityöntekijä kertoo, mikä on tärkeää työilmapiirissä.
Siis mielestäni vammaisia on kohdeltava tasa-arvoisina. Aloitin hallissa 9. ...
Nyt olen hallissa 70. ... Se on tuo suuri harmaa halli, joka on tuolla takana ...
Työskentelen robotilla. Teen pintatöitä. Hiontaa, hitsausta. Kaikkea viimeistelytyötä ennen kuin se (auto) menee maalaukseen. ... Auto on robotissa. ... Päivässä työskentelemme seitsemän tuntia. Työskentelen vain myöhäisiltavuorossa. ... (Työkaverit) ne on mahtavia. Näin mukavaa minulla ei ole koskaan
ennen ollut elämässäni. ... Tärkeintä täällä (autotehtaalla) on, että me emme
aseta toisillemme paineita (Stress). Että tulemme toimeen keskenämme. Se on
tärkeintä täällä. ... Olen niin tyytyväinen siihen, missä nyt olen. (M17D
7.1.2016.)
Saman tehtaan nuori työntekijä kertoo työpaikkansa ilmapiiristä, jossa vammaiset
kokevat olevansa hyväksyttyjä joukkoon. Muiden vammaisten läsnäolo eli vertaisuus on heille myös erityisen merkityksellinen seikka.
Siis niin kuin muitakin ihmisiä. ... Kun tulin tänne (autotehtaalle) töihin, pidin
tietysti erittäin hyvänä asiana sitä, että täällä on enemmänkin vammaisia
(schwerbehinderten), joiden kanssa olin (oppisopimuskoulutuksessa) opiskellut. Oli niin mukava vaihtaa ajatuksia, mitä kelläkin on (vammana). Se oli tosi
coolia tietysti, ei mitään kiusaamista, siis eikä mitään vihottelua (Ärger)
242

täällä. ... Siis mielestäni meitä pitää kohdella yhdenvertaisesti. ... Ja täällä (autotehtaalla) on kaikki tietysti ihan superia. Täällä otetaan (työntekijä) hyvin
vastaan muiden joukkoon, me ymmärrämme toisiamme hyvin, ja jutellaan,
vaihdetaan ajatuksia … (M18D 7.1.2016.)
Saksalainen kuuro 27-vuotias lentokonemekaanikko kertoi työyhteisönsä moninaisista ”apukeinoista”, jos tulkkia ei ole saatu tai ei saada heti tarvittaessa paikalle.
Esimieheni tuntuu olevan tyytyväinen minun työskentelyyni, mutta kommunikointi kanssani taitaa olla hänelle hieman työlästä. Jos tulkkia ei ole tilattu,
silloin kommunikoimme kirjoittamalla ... Onneksi älykännyköissä on nykyään
olemassa sellainen sovellus, että siihen sanellut viestit saadaan tekstimuotoon.
Tämä systeemi toimii oikein hyvin! ... Täällä on käytössä myös sellainen kuvapuhelin. Jos vaikkapa tulee kiireellistä asiaa, voidaan ottaa puhelimitse yhteyttä tulkkikeskukseen, josta puhelu välittyy joko viitottuna tai puhuttuna.
(M6D 5.11.2015.)
F) Avotyön kahleissa – niin Suomessa kuin Saksassakin
Minulle oli pysäyttävää kuunnella sekä suomalaisia että saksalaisia oppisopimuskoulutuksen suorittaneita vammaisia, jotka olivat jääneet avotyön ”kahleisiin”.
Heidän elämäntilanteissaan oli paljon keskenään samanlaisia piirteitä, taloudellista
niukkuutta, toisista ihmisistä riippuvuutta, mutta positiivista elämänasennetta niistä
huolimatta. (Vrt. Siltala 2007.) Neljä (4) suomalaista oli sijoitettuna kunnan avotyöhön eli ei-työsuhteiseen toimintaan, kuten suurella maatilalla ainoana ulkopuolisena työntekijänä työskentelevä nuori nainen ja päiväkodin avustavissa tehtävissä
toimiva nuorimies. Oppisopimuskoulutuksen ajan molemmat olivat työsuhteessa
kyseisellä työpaikalla.
Maatilalla työskentelevä 24-vuotias kehitysvammainen oli kuitenkin todella
ylpeä mieluisasta työstään ja ammattitaidostaan. Hän on palannut oppisopimuskoulutuksen jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle. Hänen kohdallaan ”työ”, vaikkakin
palkattomana, antaa selkeästi elämälle tarkoituksen, arkeen järjestyksen, rytmittää
päivittäistä ja vuosittaista elämää (Siltala 2007: 38–58, Silvennoinen 2002: 36–27,
Wehman 2012: 139). Hän tulee aamulla töihin klo 6.00 ja työskentelee kuusi tuntia
päivässä ja saa siitä ahkeruusrahaa 12 euroa päivältä. Kun ja jos yksilöllä on vapaus
valita toimintojaan, hän voi hyvin ja voi olla olemassa arvokkaalla tavalla, itseään
kunnioittavasti, toteaa Niemeläkin (2010: 9).
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No onhan tää aivan … ihanaa hommaa ... No, aamulla, kun mä tuun, niin mää
valmistelen … käyn pistään maitohuoneen valmiiksi. Kaikki siivilät ja hanat
käyn kääntämässä. Ja sitten ... Se niinkö pesee, sitten ku on saatu lypsettyä
kaikki, niin … pistetään (siivilät ja muut sellaiset) pesuun ja. Sitten mää pistän
(lypsy)aseman valmiiksi ja luutut otan koneesta. ... Joo. Ja sitten … tota käyn
hoitaan vasikat, niille jaet- jaetaan semmosta kivennäistä. ... Nii. Ja sitten käyn
hakeen elukat tuolta ruokintapöydän puolelta ja puhistan parret ja purutan
parret ja … Sitten aletaan lypsymään. (Lypsy menee tietenki) koneellisesti ja ...
irrottajat on ja … (Ei siis mitään avustavia tehtäviä). Niin. No, tilan väki (on
mukana), niinkö nuo työnantajat (maatilan omistajapariskunta) on. Kans ... No
on mulla (lemmikkilehmiä), no nyt niitä on tällä hetkellä kaks lemmikkilehmää,
mutta … Toinen on Älykäs, ja toinen on sitten Jabina, vai mikähän se oli joku …
(N20F 14.1.2016.)
Suomalainen 28-vuotias yksityisessä päiväkodissa työskentelevä sai jäädä oppisopimuskoulutuksen jälkeen samaan työpaikkaan mutta avotyöhön. Hän työskentelee
viisi (5) tuntia päivässä kolmena (3) päivänä viikosta ja saa siitä kuusi (6) euroa
päivältä ahkeruusrahaa. Hän kulkee omalla mopoautolla 10 kilometrin työmatkan
edestakaisin päivittäin. Hänkin mainitsee työn tärkeimmäksi asiaksi elämässään
perheen lisäksi.
No, porukat (vanhemmat) assuu vieressä, nii siellä tulee päivittäin (käytyä),
mutta harvemmin sitä ... tä tulee käytyä veljien luona, muuta kuin silloin tällöin. ... No porukoitten puolella käyn syömässä. ... No, kymmenestä kolmeen
(on mun työpäivä kolmena päivänä viikosta). Siihen kuuluu kaikennäköstä, siivousta ja … junnujen pukemista ja riisumista väliin se … Ihan hyvä meininki
siel on ... No, ohan se, niin nii-kö, mitä on pitempään aikaan ollut työttömänä,
tai sillä tavalla, nii … aik- alkaa käymään pitkäksi, nii on se ihan jees, et on
töitä, nii ... No, työkyvyttömyyseläke ja sitte ... Tainno, kuus euroo (saan töistä
sen lisäksi) mun, ku mää oon avotöissä, nii kuus euroo päivältä, nii. (M1F
22.10.2015.)
Saksalaisten inkluusiota ajavien tahojen ”kammoksumassa” palkattomassa avotyössä tapasin kaksi saksalaista (N29D ja M30D), joista toinen oli todella vaikeavammainen. Molemmat käyttivät pyörätuolia. Ihailin toisen loputonta positiivisuutta ja haluaan auttaa toisia ihmisiä ”ympäri maailman”, vaikka hän olisi itse
ollut monenlaisen tuen ja avun tarpeessa. Toisella yhdenvertaisuus ei ollut toteutunut koulutuksessa mutta ei myöskään työelämässä eikä asumisessa. Räikeimmän
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esimerkin yhdenvertaisuuden toteutumattomuudesta tapasin, vastoin odotuksiani,
Saksassa. Haastateltu kertoi halunneensa ja haluavansa ”oikeaan oppisopimuskoulutukseen” ja mielenkiintoiseen palkkatyöhön, mutta niitä mahdollisuuksia hänelle
ei ollut suotu. Otin hänet mukaan haastateltujen joukkoon, vaikka hän ei ollut suorittanut varsinaista oppisopimuskoulutusta. Hän on eräs esimerkki myös Saksaa
vaivaavasta vammaisten avotyön eli siellä työkeskusongelmasta (Werkstätte).
Tämä syntymästään saakka selkävammainen, pyörätuolia käyttävä 31-vuotias
työskentelee avotyössä työkeskuksessa varsin yksitoikkoiselta vaikuttaneessa työssään pitkän työpäivän. Hän suoritti vammaisten koulutuskeskuksessa valmentavaa
ja kuntouttavaa koulutusta ja harjoittelua ennen työn aloittamista. Hän itse ilmaisi
olevansa liian ”heikkolahjainen” oppisopimuskoulutukseen. Haastattelun aikana en
huomannut mitään ymmärtämisen vaikeuksia puolin enkä toisin, päinvastoin hän
kertoi hyvinkin loogisesti elämästään ja toiveistaan. Hän kertoi varsinaisen haastattelutilanteen jälkeen, että hän olisi halunnut päästä ja haluaisi päästä varsinaiseen
oppisopimuskoulutukseen ja tekemään monipuolisempia työtehtäviä. Hän halusi
esitellä minulle myös työpisteensä haastattelun jälkeen.
En ole suorittanut varsinaista oppisopimuskoulutusta. Sain kyllä peruskoulun
päättötodistuksen. ... Oppisopimuskoulutus ei onnistunut minulta älyllisesti. ...
On minulla ollut yksi ystävätär, jonka olen jo kauan tuntenut, päiväkodista lähtien. Näin ei ollut niin vaikeaa, kun minulla oli joku, jonka kanssa saatoin puhua. Se ystävyys on säilynyt. ... Asun nyt ... asumisyksikössä. ... Ei minulla ole
mitään terveydellisiä ongelmia. ... En käy kuntoutuksessa, tulen toimeen vammani kanssa, kun en muutakaan (olotilaa) tunne. ... Täällä työkeskuksessa pakkaan kosmetiikkatuotteita firmalle, joka edelleen toimittaa niitä apteekkeihin. ...
(Työskentelen) 8 tuntia päivässä. (N29D 12.5.2016.)
Kaikkien avotyön työntekijöiden kertomuksissa tuli selkeästi esille, että he ovat
avotyössä mieluummin kuin ei missään. Erään suomalaisen työnantaja kommentoi
haastattelun alussa työntekijänsä siirtymistä oppisopimuskoulutuksesta ja työsuhteesta avotyöhön. Hänen mukaansa haastatellun kokonaistoimeentulo on joka tapauksessa suunnilleen sama, oli hän sitten avotyössä ja työkyvyttömyyseläkkeellä
tai työsuhteessa.
Työnantaja: Joo, kyllä oli. Meillä oli työsopimus (oppisopimuskoulutuksen aikana). ... Se (avotyösopimus kunnan kanssa) se pitää tehdä, se on vielä tekemättä. ... oli yhteydessä nyt (kuntaan). ... on justiin saanut viimesen palkan
meiltä. ... Kyllä se menee rutiinilla ne määrätyt työt (hänellä). Kyllä ... hän
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oma-aloitteisesti ne kykenee tekemään. Haastateltu: puoliseittemäks (tulen aamulla tänne). (Ja olen) kymmeneen (asti). ... Työantaja: Joo. Ja sitten on iltapäivällä neljästä seittemään. ... Tulee (siitä), täys päivä. ... vai 800 päälle minusta se (työkyvyttömyyseläke) oli, ja sitte siinä tulee, se on tavallaan se kokonaisansio tavallaan noin tuhat euroa kuussa. Plus sitte mitä… me maksetaan
tuo … ta kilometrirahat. ... nyt maksetaan maksetaan jatkossa kaks (edestakaista matkaa työpaikalle omalla autolla). ... Joo, kunta maksaa (ahkeruusrahan). (M21F sekä työnantaja 15.1.2016.)
Kolme ammatillista tutkintoa suorittanut, 31-vuotias suomalainen vammaisurheilija taisteli haastattelun aikaan parhaillaan avotyön ja vapaaehtoistyön viidakossa.
Hän on tehnyt jo monenlaista työtäkin sekä kouluttautunut ahkerasti koko ikänsä.
Hän ihmetteli, eikö kukaan työnantaja tarvitse hänen työpanostaan.
(Peruskoulun) kävin (erityiskoulussa) mukautettuna. Yhdeksänteen luokkaan
asti. Rippikoulun jälkeen (menin) ammattikouluun (jossa olin sisäoppilaitoksessa viikot). Se oli kiinteistö- ja metalliala(n koulutus). Kaks ja puoli vuotta
(se kesti). (Koulutuksen jälkeen menin vammaisten toiminta- ja palvelukeskukseen) vapaaehtoistyöhön. Olin (siellä) melkein ihan viis vuotta, että olin
mää suhteellisen pitkään. (Sen jälkeen) hain itseni (ammatilliseen erityisoppilaitokseen) ... No pittää sitä vähän olla takataskussa (tutkintoja), ku sehän on
vähän trendiä nykyään vähän jo ollakki, että ... Työelämämaailma on mennyt
tosi niinkö hullunkuriseksi, sieltä ei tohi saada mitään hommia ... (Sitten pääsin)
avo-avotöihin tuonne minun entiseen peruskouluun (erityiskouluun) … Kaks
vuotta ainaki (olin siellä). ... Joo, sitte alko se oppisopimus(koulutus, jota kesti
kolme vuotta). ... Joo (olen koko ajan ollut jossakin). (Koulutuksen jälkeen
työllistyin joksikin aikaa siivousalalle.) Jo ainaki yli vuoteen nyt en oo ainakaan ollu (palkkatyössä). … (Olen vapaaehtoistyöntekijänä klubitalolla.) ...
Että työtön työnhakija (olen nyt), että ... Nii se ois kuule varmasti (ilman tuota
vapaaehtoistyötä) olisin kotona ja … nukkuisin päivät pitkät. ... ja sitten se pysyy se arkirytmi yllä (kun käyn siellä). (M10F 14.11.2015.)
G) Minä ja toimeentulo – raha-asiat kunnossa?
Toimeentulonsa niukkuutta eivät haastatellut juurikaan tuoneet esille. Poikkeuksina
olivat avotyössä olevat molemmissa maissa. Haastateltu suomalainen on kokopäivätyössä oppisopimuskoulutuspaikassaan ja piti tärkeänä, että raha-asiat ovat kunnossa.
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(Tärkeätä minulle on) hyvä terveys. Toiseksi se. että ei ole rahan kanssa vaikeuksia ja kolmanneksi se, että on hyviä ystäviä. ... Ei ole ollut tarvetta ottaa
esimerkiksi pikalainoja. Eikä minun ole tarvinnut olla ollenkaan huolissani
siitä, että riittävätkö rahani. En tuhlaa rahojani ulkomaanmatkoihin enkä harrastuksiin. (M13F 14.12.2015.)
Saksalaisella auto- ja lentokonetehtailla työskentelevät olivat tyytyväisiä palkkaansa ja erityisesti siihen, että he ovat yhdenvertaisia muiden työntekijöiden
kanssa kaikkien muidenkin työsuhde-etujen suhteen.
Kyllä, meille (vammaisille) maksetaan samaa palkkaa kuin muillekin. Työt on
pisteytetty työtehtävän mukaan ja sen mukaan palkanlisät määräytyvät. Pienemmillä koneilla työskentelevillä palkat ovat alempia. ... Kyllä, minä olen oikein tyytyväinen. Elän oikein hyvin palkallani. ... Maksan vanhemmille 300 euroa kuukaudessa asumisesta ja ruoasta. Meillä on kaupungin pohjoispuolella
vielä perintönä tuleva talo, jonka korjauksista ym. huolehdin taloudellisesti. ...
Neljän vuoden kuluttua haluaisin ostaa uuden auton, kombi-mallin. (N16D
7.1.2016.)
Kyllä joo (minulle maksetaan samaa palkkaa kuin muillekin). Meitähän oli siis
kaksi (kuuroa), jotka olimme samassa koulutuksessa ja sen päätyttyä saimme
työstämme samaa palkkaa. On toki ihan selvä asia, että mitä kauemmin olet
ollut töissä sitä parempaa palkkaa saat. (M6D 5.11.2015.)
Myös päiväkodissa työsuhteessa ja osa-aikatyössä työskentelevä tuetun oppisopimuskoulutuksen suorittanut suomalainen toimitilahuoltaja on tyytyväinen taloustilanteeseensa sekä työpaikkansa ilmapiiriin. Hän saa työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi ansaita lain määräämän enimmäismäärän kuukaudessa ansiotyössä. Työsuhdetta hänellä on takanaan viisi (5) vuotta samassa paikassa oppisopimuskoulutuksen aika mukaan luettuna. Hänen sillä hetkellä kokemaa hyvinvointia voisi kuvata
Askonasin (2000a: 104) ilmauksella: oppisopimuskoulutuksen avulla mieluisaan
työhön työllistyneenä olen ”tullut enemmäksi”. Hän oli todella onnellinen haastateltava ja huokui kaikinpuolista tyytyväisyyttä siihen, mitä oli saavuttanut. Työpaikan arvot, toimintatavat ja päämäärät hän koki itselleen sopiviksi ja oli samaistunut
työyhteisöönsä (Martin 2016: 38). Tulkitsin, että hänellä oli ollut onni päästä yhteiskuntavastuullisen työnantajan ylläpitämään oppisopimustyöpaikkaan ja työllistyä sinne sen jälkeen myös pysyvästi. Hän ilmaisi saaneensa näin elämäänsä järjestäytyneen kokonaisuuden (Sihvola 2004: 215).
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No siis, ennen tätä koulutusta niin en saanu kauheesti palkkaa. ... Mutta, nyt,
kun ajattelee, niin tota noin … palkkasumma on vähän isompi. ... Ja tota …
sitte no … Hienot työkaverit ja ... Siis joo, siis tietenki en-ennenki (oppisopimuskoulutuksen aikana) oli hienot ... työk-työkaverit, mutta nyt on ehkä vielä
paremmat. ... No ehkä sen takia se on kivaa, koska miten me … jos meillä on
vaikka joku pikkujoulu, niin me käydään jossain syömässä. ... Ja tota, jos on
jotakin reissuja, joitakin virkistäytymisiltoja, niin niissäkin käydään sitten. ...
(Kaikki) porukalla. (M2F 23.10.2015.)
Suomalainen 28-vuotias yksityisessä päiväkodissa työskentelevä haastateltu sai
jäädä oppisopimuskoulutuksen jälkeen samaan työpaikkaan mutta avotyöhön. Hän
asuu vanhempiensa kanssa samassa pihapiirissä mutta erillisessä rakennuksessa.
Ymmärsin, että kyse on toisaalta turvasta ja tuesta, jota hän monivammaisena saa
perheeltään, mutta oletukseni mukaan myös taloudellisesta riippuvuudesta. (Vrt.
Peltola 2016: 229.) Toisaalta tulkitsin, että hänen kohdallaan taustalla saattaa olla
sellaisia terveydellisiä seikkoja, joiden takia hän ei pystyisikään kokopäivätyöhön.
(Vrt. Paanetoja 2014, Wehman 2012: 141.)
Tainno, kuus euroo (saan töistä sen lisäksi) mun, ku mää oon avotöissä, nii kuus
euroo päivältä, nii. ... N´kyllä ne (rahat) on riittäny. ... Sen (oppisopimuskoulutuksen) jälkeen hankittiin eläke, nii ... Kyllähän se hyvältä tuntuis sekin (että
saisi oikeaa palkkaa). ... Noo … ainaki nyt on se perustulo, nii, että ihan hyvältähän se (työkyvyttömyyseläke) tuntuu, että on kummiski se perustulo, joka
tulee joka kuukausi. ... Olisko se kuus-seittemänsattaa (eläke kuukaudessa). ...
Kolmessattaa (maksan siitä vuokraan). ... (Pitää) elää siihen malliin, että riittää, nii. ... (Ahkeruusraha maksetaan) viidestoista päivä. Joo, aina tulee se 6
euroa päivä (72 euroa kuukaudelta pankkitilille). ... (Tärkeintä elämässä minulle on) mmh, työ, mani (raha) ja ... ja onhan seki (perhe). (M1F 22.10.2015.)
Täällähän (työkeskuksessa) meille maksetaan aika hyvin. ... Se on 270 euroa
kuukaudessa. ... Asumisesta minun ei tarvitse maksaa. Raha tulee sosiaalivirastosta, sillä maksetaan asuminen ja ruokailut. ... Se 270 euroa kuukaudessa
on käyttörahaani. ... Normaaleilla työpaikoilla on se sama työaika (kuin täällä,
8 tuntia päivässä). ... Minusta on tosi tärkeää, että on tekemistä, sitä vaan pyörisi (kotona) ympäriinsä ja pitkästyisi. ... Onhan niitä päiviä, ettei huvittaisi. ...
Vammaisille, jotka ovat suorittaneet oppisopimuskoulutuksen, tulisi maksaa
(palkkaa) samalla tavoin kuin kaikille muillekin. Esimerkiksi minulla on ystävätär, joka suoritti kauppallisen alan oppisopimuskoulutuksen, mutta ei löydä
248

työpaikkaa. ... Olisi hyvä idea hänelle (että olisi esimerkiksi työhönvalmentajia,
jotka auttaisivat löytämään työpaikan). Nyt hän vain istuu kotona ja katsoo
telkkaria. Tänne työkeskukseen hän on päästään (älyllisesti) liian fiksu. Niin
hän itse sanoo! (N29D 12.5.2016.)
Suomalainen 25-vuotias lievästi kehitysvammainen sai heti oppisopimuskoulutuksen jälkeen työpaikan avoimen haun kautta yksityisestä ravintolayrityksestä. Hän
haluaa edetä urallaan ja löytää uusia haasteita alalta. Hän ei halua edes puhua eläkkeelle siirtymisestä.
Ihan palkkatyötä (teen), että ei oo mitään osa-aikaeläkettä. ... En mitään eläkkeitä ... Kuus tuntia päivässä. ... Kaheksalta alkaa ja neljätoista … 14.30 päättyy. ... Kaikkea keittiöhommia ... tarjoilijahommaa, kaikenlaista (vaihtelevasti
myös keittiön puolella). (Mulla on monipuolinen työ.) ... (En halua eläkkeelle.)
Joo, en eläkkeelle. Että on työpaikka. ... Juu, paljon parempi (taloustilanne on
nyt kuin oppisopimuskoulutuksen aikana.) (M11F 4.12.2015 ja 15.5.2016.)
H) Arki, tavallisuus ja rutiinit
Työllistyminen kokopäivä- tai osa-aikatyöhön sekä myös avotyö vaikka osa-aikaisestikin rytmittävät selvästi haastateltujen arkea. Arki sisältää rutiineja, ”tavallisuuksia”, jotka rytmittävät elämää, tuovat siihen mielekkyyttä (Sennet 2002: 43) ja
pysyvyyttä. Näin kertoo arkipäivän rutiineistaan nuori saksalainen, jonka oppisopimuskoulutus BBW:n tukipalveluiden avulla on meneillään.
Herätyskello soi klo 5.10. ... Työpäivä alkaa klo 7.00. ... Minun pitää ehtiä aina
määrättyyn aikaan lähtevään (lähi)junaan. Sitten olen töissä klo 16.20 asti ...
Nyt minulta toivottaisiin myös ylitöiden tekemistä, mutta eehm … Ei oikein onnistu minulta nyt (terveydellisistä syistä). ... Siellä on niin paljon tilaustöitä. ...
Joskus ennen klo 8:aa illalla olen kotona. Maanantaisin ja keskiviikkoisin minulla on koripalloharjoitukset. Aina samaan aikaan! Sitten minulla on joka
toinen viikko terapia-aika. (N8D 6.11.2015.)
Oppisopimuskoulutuksen jälkeen avotyössä työskentelevä suomalainen kertoo arjen rutiineistaan maatilalla ja kotona vapaa-ajallaan.
Puoli seittemäksi (tulen tänne töihin). ... Kymmeneen asti (olen töissä aamupäivisin). ... (Ja sitten on iltapäivällä neljästä seitsemään. Tulee täys päivä.) ...
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Joo. Joka aamu (sitä) mielellään lähtee töihin. ... Ei (tarvitse tulla töihin lauantaisin ja sunnuntaisin.) ... ku joskus tää oma auto tää tehdä (teen siihen) remonttia. Nii (osaan tehdä itse auton remonttia). ... Ostin mää nyt mönkijän. ...
Maksan laskut (netissä). ... Kyllähän siellä (netissä) tulee roikuttua melkein
joka päivä. (M21F 15.1.2016.)
Saksalainen autotehtaalla työskentelevä kuuro nuorimies tekee pelkästään yövuoroja. Hänen arkensa muotoutuu toisenlaisen tavallisuuden mukaan.
Niin, kuusi vuotta olen tehnyt (täällä) yövuoroja (Dauernachtschicht). Ei ole
(rasittavaa). ... Normaalisti 35 tuntia viikossa. Joka yö siis. ... Kymmeneksi illalla tulen tänne ja olen töissä klo 8:aan asti aamulla. Kahdeksalta on vuoronvaihto. ... Erona (tässä) on palkkaus. Palkka on hyvä. ... Ensin olin täällä kaksi
vuotta vuorotöissä ja sen jälkeen yövuoroissa. Yövuoroista saa parempaa palkkaa. (Paljon enemmän) ja teen sitä omasta tahdostani. ... Säästän tulevaisuutta
varten. ... Viikonloput ovat vapaata. ... Lomaa on 35 päivää vuodessa …
(M19D 7.1.2016.)
6.5

Elämänkulku ja sen merkittävimmät taitekohdat

Pyysin haastateltavia piirtämään aikajanalle heille merkittävimmät elämänkulun
taitekohdat. Samaan paperiin he merkitsivät myös onnellisuusjanalle 0–100 oman
senhetkisen näkemyksensä onnellisuutensa tilasta. Pyysin tätä siltä varalta, että
niistä nousisi jotakin erityistä esille. Niissä ei kuitenkaan tullut esille mitään poikkeavaa muuhun haastatteluaineistoon verrattuna. Varsinaisissa haastatteluissa esille
tulleet osallistujien siihenastisen elämän merkittävimmät taitekohdat jaoin seuraavien teemojen alle:
A)
B)
C)
D)

Koulutukset ja itsenäistyminen
Työllistyminen
Oppisopimuskoulutus taitekohtana
Sinnikkäät maahanmuuttajat Saksassa ja taitekohdat.

A) Koulutukset ja itsenäistyminen
Useimmille taitekohtia olivat päiväkotiin meno, peruskoulun aloitus, oppisopimuskoulutukseen pääsy, itsenäistyminen omaan asuntoon ja työllistyminen. Muutamat
merkitsivät myös ikäjanalleen kohdan, jolloin vanhemmat erosivat. Monet olivat
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kokeneet normaalia siirtymistä oppisopimuskoulutuksen jälkeen lapsuudenperheestä itsenäiseen elämään.
Jaa..aa … Opiskellessani elämä tuntui aika helpolta ja rennolta, tukivathan
vanhempani silloin minua. Opiskelun päätyttyä minusta tuntui, että elämä piti
ottaa vakavasti ja ottaa itse vastuu kaikesta. Piti itse huolehtia asumisesta, kodin siivoamisesta, maksuasioista ja niin edelleen. Mutta muilta osin elämäni
on samankaltaista kuin ennen. (M6D 5.11.2015.)
Suomalaisella maatilan työntekijällä on jo harvinaisen paljon välietappeja tähän
mennessä elämässään. Tässä hän kertoo niistä ennen oppisopimuskoulutusta. Hän
ei ole koskaan jäänyt paikalleen ja on avotyöstä huolimatta ylpeä ammattitaidostaan.
Alimmat kolme peruskoulun luokkaa kävin 40 km:n päässä, matkat kuljin linjaautolla ... opiskelin siellä pienryhmässä ... Omaan kuntaan perustettiin sitten
pienryhmä ja pääsin sinne. Enkku ja matikka oli vaikeaa, pääsin kuitenkin luokalta toiselle. (Meillä) oli ryhmäkohtainen avustaja. 16-vuotiaana pääsin 150
km:n päähän ... kansanopistoon, josta kävin joka 2. viikonloppu kotona. Sieltä
jäi ystäviä, joihin pidän edelleen yhteyttä. Vuoden kuluttua siitä menin ... taideja käsiteollisuuskouluun. Yhden vuoden olin siellä. Puupuolen valmentavassa
koulutuksessa (eli vasara ja ruuvimeisseli pysyvät kädessä). Sen jälkeen menin
sosiaali- ja terveysalalle lähihoitajan avustajan koulutukseen, jota kävin yhden
vuoden. Tämä myös oli kuntouttavaa ja valmentavaa. Siellä oli kiusaamista ja
oppimisvaikeuksia. Sen jälkeen olin 2–3 vuotta päiväkodissa töissä avotyönä.
Lopuksi se oli pelkkää siivousta ja jouduin pois – syytä ei koskaan ilmoitettu.Se
oli 8 €/pv. 6 h päivässä eli avotyötä sekin. Sen jälkeen menin vammaisten toimintakerhoon ohjaajaksi, avotyössä. Siinä olin 2–3 kk. Kahden viikon kokeilun
(maatilalla) jälkeen pääsin sinne oppisopimuskoulutukseen. Kolme vuotta olin
työsuhteessa sinne ja opiskelun päätyttyä menin takaisin työkyvyttömyyseläkkeelle ja avotyöhön samalle maatilalle. (N20F 14.1.2016.)
Saksalainen syntymästään selkävammainen, pyörätuolia käyttävä 31-vuotias työskentelee avotyössä. Hän on suorittanut vammaisten koulutuskeskuksessa BBW:ssä
valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta ja harjoittelua ennen työn aloittamista. Hän
irtaantui lapsuudenkodistaan jo 12-vuotiaana.
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Peruskoulussa kävin noin 60 kilometrin päässä nykyiseltä asuinpaikkakunnaltani, josta olen kotoisinkin. Kävin normaalia peruskoulua 4 vuotta, jonka aloitin 6-vuotiaana. 5. luokalle siirryin nykyiselle asuinpaikkakunnalleni vammaisten sisäoppilaitokseen, jossa olin 7 vuotta, 1996–2003 siellä. Tykkäsin historiasta ja saksan kielestä, en matikasta ... 19–20-vuotiaana tulin ... työkeskukseen eli nykyiseen paikkaani. ... 12-vuotiaasta lähtien olen asunut muualla kuin
kotona. (N29D 12.5.2016.)
Suomalainen 23-vuotias ei hänkään ole pelännyt pitkiä opiskelumatkoja. Hän on
työskennellyt nyt noin kolmen vuoden ajan oppisopimuskoulutuspaikassaan keittiötehtävissä osa-aikaisena klo 9–14 työsuhteessa määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen eli kuntoutustuen lisäksi.
Lievä kehitysvamma. ... Se tutkittiin ala-asteella ... (Peruskoulun, mukautetun
opetuksen, jälkeen) joo, mä pääsin tässä, oisko kahen kilometrin päässä (nykyiseltä työskentelypaikalta) on semmonen ... opisto (jossa kävin erityislinjan).
Yläasteen jälkeen tulin niinku sinne opiskelemaan ... Joo (tulin noin 16-vuotiaana kaukaa kotoa). ... Mää kävin tuon … kotitalouden ja siivouspalvelujen
perustutkinnon. ... (Se oli) oppisopimuskoulutusta. ... Siellä oli semmonen piepienryhmä. Siin oli muitakin, ja sitten opettajan kanssa aina käytiin sitten
tuolla ... (toisella paikkakunnalla) teoriatunnit. (Ryhmässä oli) 5 muistaakseni. ... Joo, (nimi) kautta päädyin sinne (17-vuotiaana). No, tuo ... on tota minun vanhempien perhetuttava, nii. Se kertoi tästä mahdollisuudesta. (N24F
4.2.2016.)
B) Työllistyminen
Monet merkitsivät janalle työllistymispyrkimystensä taitekohdat. Muutamat haastatellut olivat olleet työttömänä ennen oppisopimuskoulutuksen aloittamista. Tässä
suomalainen vuoden työttömänä ollut haastateltu kertoo, mikä ja miten arki muuttui, kun koulutus alkoi. Hän suorittaa parhaillaan oppisopimuskoulutusta ja oli sitä
ennen vuoden työttömänä.
Pidin silloin ikään kuin välivuoden. Olin kotosalla enkä tehnyt mitään. ... No,
olihan se tylsää! Elämäni meni ihan sekaisin: ei ollut mitään säännöllisyyttä,
Nukkumaan menin silloin, kun huvitti, ja heräsin, kun jaksoin. Ei ollut mitään,
mitä olisi pitänyt tehdä. Oli se tylsää! Sitä vaan tuli oltua kotona ja välillä
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kävin kavereita tapaamassa, mutta oli se kyllä tylsää! Nyt tilanne on parempi,
kun elämään on taas tullut säännöllisyyttä. (M15F 15.12.2015.)
Suomalainen lievästi kehitysvammainen on onnellinen itsenäisestä osa-aikatyöstään yksityisen siivousyrityksen palveluksessa.
Ja sitten melkein heti (oppisopimuskoulutuksen päätyttyä) aloitettiin työnhaku.
Ja sitte tosiaan muistaakseni, oliko se (seuraavaa) syksyä, kun (työhönvalmentaja) soitti mulle, että nyt ois työpaikka löytyny sulle, että ... siivousfirma ...
Joo, kolmas päivä syyskuuta tehtiin tota, työsopimus ja ... nyt alkaa kolmas
vuosi siellä … viitenä päivänä viikossa ... TESin mukaista palkkaa (saan ...
Mulla on niinku, kymmenen tuntia on viikko ... no kaks tuntia (päivässä) on
tällä hetkellä. (N3F 27.10.2015.)
C) Oppisopimuskoulutus taitekohtana
Suomalainen osa-aikatyössä työsuhteessa työskentelevä nuorinainen korostaa oppisopimuskoulutuksen merkitystä taitekohtana oman itsetuntonsa kannalta merkittävänä aikana.
Että mullahan on ollu aika huono itsetunto (ennen oppisopimuskoulutusta). ...
Että ei sillai ollut itseluottamusta, että en luottanu itseeni yhtään, ja. ... Nyt
kyllä se on ehkä ollu näitten koulutusten jälkeen ja näitten, eh, ja (klubitalon)
kautta semmosta, että ku siellä kuitenki sanotaan ja, et sä osaat ja … Koko
ajan niinku kannustetaan ja tsempataan, niin kyllähän sitte rupee sillain uskoon itteensä, että … Että mä osaan ja mä oon hyvä ja. (N3F 27.10.2015.)
Vaikeasti puhevammainen ja lukihäiriöinen 24-vuotias saksalainen on juuri valmistumassa BBW:n oppisopimuskoulutuksesta ja on saanut tiedon vakinaisesta työpaikasta metallialalla.
(Tällä hetkellä minulle on tärkeää) oppisopimuskoulutus, työpaikkakouluttajat
ovat tosi tärkeitä. Myös opettajat ja tukiopetuksen henkilökunta (Förderlehrer),
tosi tärkeitä. ... Kymmenen vuotta sitten sairastuin syöpään. Ja onneksi selvisin
siitä. Se on kokonaan poissa. Ja se oli myös ratkaiseva kokemus (elämässäni).
(M9D 6.11.2015.)
Samantyyppisistä kokemuksista kertoo harvinaista lihasten sidekudossairautta sairastava, pyörätuolissa istuva oppisopimusopiskelija Saksassa.
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(Sosiaalinen elämäni ja kaverisuhteeni) ovat vahvistuneet oppisopimuskoulutuksen aikana. Teoriatunneilta olen löytänyt uusia ystäviä, joiden kanssa aina
tapaan tunneilla. Muista kouluista minulla on jäänyt pari hyvää ystävää, joiden kanssa pidän yhteyttä. Käyn nyt säännöllisesti kirkossa sunnuntaisin.
Siellä olen solminut uusia minulla menee joka tapauksessa paremmin (kuin
ennen). (N27D 4.3.2016.)
D) Sinnikkäät maahanmuuttajat Saksassa ja taitekohdat
Maahanmuuttajalla on ollut elämässään useita merkittäviä taitekohtia takanaan jo
tähän mennessä. Hän työllistyi neljän vuoden yrittämisen jälkeen nykyiseen työpaikkaansa, jossa on nyt työskennellyt noin 12 vuoden ajan.
(Kun oppisopimuskoulutus oli päättynyt) olin taas takaisin pikkukaupungissa
(josta olin lähtenyt), lähellä Hampuria, äidin ja veljeni luona. Tajusin hyvin
pian, oikeastaan jo ennen koulutusta, mihin minun pitäisi lähettää hakemuksia.
Totesin, että pienellä paikkakunnallamme ei ole niin paljon firmoja, eikä ainakaan firmoja, jotka ottaisivat vammaista työhön. Joten minulle tuli hyvinkin
pian selväksi, että minun on muutettava mahdollisimman pian Hampuriin. Kotona ehdin olla puoli vuotta, sieltä käsin yritin saada kontakteja (Hampurin
työpaikkoihin). Minun oli vaikea aina tulla (pyörätuolissa) ilman omaa autoa
tänne. Mutta sitten onnistuin saamaan vammaisalan järjestön kautta huoneen
asumisyksiköstä (Hampurista). ... Eipä se ollutkaan mikään huono ratkaisu.
Kullakin oma huone. Kaksiot, kylpyhuone ja keittiö yhteinen. ... Olihan se vähän kallista, mutta olinpahan Hampurissa. Vuokraa en pystynyt itse maksamaan. Valtio auttoi siinä. Minun piti täyttää hakemus ja valtio kustansi vuokran ja muut. Ja minä pystyin hakemaan työpaikkaa. Siihen meni jonkin aikaa.
Kirjoitin 150 hakemusta, todennäköisesti vielä enemmän. Paljon niistä oli
avoimia hakemuksia suuriin yrityksiin, jotka löysin puhelinluettelosta. Osa oli
työvoimatoimiston nettisivuilta. Kielteisiä vastauksia tuli valitettavasti paljon.
(M25D 2.3.2016.)
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6.6

Toiminnot ja kyvyt (koettu elämänlaatu, mahdollisuudet ja
vapaudet, ystävät, harrastukset)

Tämän teeman alla käsittelen haastateltavien elämää työn ulkopuolella, osallisuutta,
mahdollisuuksia ystävyyssuhteisiin ja harrastuksiin. Olen jakanut tärkeimmät tutkimushavaintoni seuraaviin näkökulmiin:
A)
B)
C)
D)

Identiteettini, mahdollisuudet ja vapaudet
Ystäviä vai yksinäinen, terveys?
Harrastukset ja yhteisöt
Yhteiskunnalliset asiat ja politiikka eivät juuri kiinnosta

A) Identiteettini, mahdollisuudet ja vapaudet
Haastatteluissa identiteetti, käsitys omasta itsestä ja suhteessa ympäristöön (sosiaalinen identiteetti), ja sen merkitys korostuivat koko ajan tutkimuksen edetessä
(Martin 2016: 38). Tutkimusjoukkoni edusti vahvasti näkemystä, että he haluavat
olla kuin kaikki muutkin, tai ainakin melkein. Tulkitsin, kuten monet alan tutkijat
ovat todenneet, että vamma tai pitkäaikaissairaus ei sinänsä tarkoita huonoksi koettua elämänlaatua haastatelluille itselleen tai heidän lähiympäristölleen. Vamman
merkitystä haastateltujen hyvinvoinnille oli vaikea määrittää, koska he eivät tuoneet tätä näkökulmaa juurikaan esille. (Vrt. Rossi 2007: 62–63, Teittinen 2008,
Vehmas 2005: 207–208.)
Minkäänlaista halua vammaisuuden tai erilaisuuden salailuun tai piilotteluun
ei tullut kenenkään haastattelussa esille (ks. Amsterdam ym. 2015: 158–161). Ainoastaan yksi 35-vuotias vaikeasti kuulovammainen saksalainen toi esille, miten
hän nuorempana halusi olla kuin kuulevat ja peittää vammansa.
Nuorena minulla oli ongelmia hyväksyä huonokuuloisuuteni. Halusin olla kuin
kuulevat ja minulla oli ongelmia ymmärtää kaikkea (mitä puhuttiin ja osata
vastata kysymyksiin). Kuulevat vain lohduttivat, että ei se (asia josta puhuttiin)
ollut niin tärkeää. ... Omista asioistani pystyn (nyt) huolehtimaan ilman ongelmia. Ongelmia syntyy ehkä vaikeissa kommunikaatiotilanteissa tai ennen kaikkea puhelimen kanssa. Puhelimessa puhuminen on tuskin minulle koskaan
mahdollista, koska minun pitää nähdä myös (puhujan) huulio. (M28D 14.3. ja
13.4.2016.)
Minä olen ihan tavallinen ihminen. Kaikille ihmiselle, joiden kanssa olen tekemisissä. Olen ihan tavallinen ihminen. (N16D 7.1.2016.)
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Mutta kaikilla ei ole käynyt niin hyvin. Minä ja yksi toinen koulukaverini
olimme ainoat, jotka pääsimme normaaleille työmarkkinoille. ... Minulla on
kaksi ystävää, jotka ovat työttöminä. He ovat suorittaneet oppisopimuskoulutuksen mutta eivät ole tähän mennessä löytäneet työpaikkaa. … Ja sitten minulla on yksi (ystävä), joka ei pysty työskentelemään (normaalisti), hän pääsi
kaksi viikkoa sitten eläkkeelle ... 25-vuotiaana. (M17D 7.1.2016.)
Useimmat haastatellut kertoivat hoitavansa itse esimerkiksi virastoasiansa ja pyytävänsä apua, esimerkiksi tulkkiapua, silloin, kun se on välttämätöntä. ”Jos en osaa,
opettelen”, ilmoitti eräs saksalainen autotehtaalla. Myös vanhemmat ja ystävät auttavat tarvittaessa.
Kyllä se (tukiverkostoni) on riittävä, mutta yleensä en halua pyytää keneltäkään apua vaan haluan suoriutua kaikesta itse. ... Uskon osaavani tehdä asiat
itsekin. ... Niin, haluan näyttää muille, että kyllä minä osaan. (M15F
14.12.2015.)
Muutamat ilmoittivat, että esimerkiksi äiti hoitaa hänen raha-asiansa tai että hän ei
tiedä omista raha-asioistaan, koska vanhemmat hoitavat. Suomalaiset lievästi kehitysvammaiset olivat ehkä eniten muista riippuvaisia, eritoten vanhemmista. Erään
avotyössä olevan asioita tuntui työnantaja hoitavan jossakin määrin. Yhdellä osaaikaisesti työllistetyllä haastatellulla oli edunvalvoja, joka asuu aivan toisella paikkakunnalla. Haastatellun toimeentulo muodostuu kuntoutustuesta ja palkasta. Hänen työpäivänsä on viisi tuntia viitenä päivänä viikosta.
Sitä (palkkaani) mää en tiedä, en oo ottanu selvää. ... Mää taisin saada (saan)
jotain kuntoutustukee ... En osaa sanoo, mutta vuokran (maksan asunnostani),
normaalivuokran maksan ... Hän (edunvalvoja) hoitaa (kaikki mun maksut) …
Ei (mulla ei ole tietokonetta täällä asunnolla). ... Joo, mulla on niinku tietty
määrä rahaa, mitä mää saan kuukaudessa (käyttää), että … Kyllä se riittää. ...
(Jos tulee Kelalle asiaa), joku työkaveri on käyttäny minua siellä (toisella paikkakunnalla). (N24F 4.2.2016.)
Huomioni kiinnittyi muun muassa monen saksalaisen pyörätuolia käyttävän, vaikeasti vammaisen positiiviseen käsitykseen omasta itsestä, kyvyistä ja taidoista
sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista. Eräs heistä ei osaa kuvitella
muunlaista tilannetta itselleen, koska ”on ollut koko elämänsä näin” (pyörätuolissa).
Hän asuu ryhmäkodilla ja käy työkeskuksessa avotyössä.
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Jos on hyvä ilma, sellainen vaikka kuin tänään on, lähden ystävättäreni kanssa
kaupungille tai talvisaikaan menen katsomaan jääkiekko-otteluita. Meillä on
täällä (paikkakunnalla) oma jääkiekkojoukkue. Käyn katsomassa kotiottelut. ...
En minä ole ollenkaan mukana missään yhdistyksissä tai järjestöissä. ... Kirjoja luen silloin tällöin, mieluiten rikossarjoja. ... En niinkään lehtiä, eikä politiikka (kiinnosta). ... Kyllä, minulla on tietokone. Luonnollisesti saan tarvittaessa apua ohjaajilta tms., mutta muuten teen kaikki itse. Ohjaajat auttavat,
kun esimerkiksi tarvitsen uuden pyörätuolin tai henkilökortin. Silloin auttaa
äiti minua. Me soitellaan toisillemme ja hän auttaa. Kerran kuukaudessa käyn
kotona. ... Joissakin tilanteissa olen toisista riippuvainen, mutta suurimmaksi
osaksi selviän itse. (N29D 12.5.2016.)
B) Ystäviä vai yksinäinen, terveys?
Saksalainen vakuutusyhtiön virkailija on harrastanut elämänsä aikana useita urheilulajeja, muun muassa pöytätennistä paraolympialaistasolla. Hänelle ja muutamille
muille muun muassa urheilun parista on löytynyt paljon pitkäaikaisia ystävyyssuhteita.
Täytyy sanoa, että kaikki tai melkein kaikki ympärilläni olevat ovat tukeneet
minua. Minulla on todella laaja ystäväpiiri. Paljon myös läheisiä ystäviä –
voin aina soittaa heille, jos tarvitsen apua. Mutta se on antamista (geben) ja
saamista (nehmen) (jos annat niin saat). Jälkeenpäin ajateltuna olen ollut todella onnekas. Sitä on ajatellut, että tämä kaikki on niin kuin itsestäänselvää
(vaikka ei ole). Urheilu on antanut minulle potkua – siitä saa uusia näköaloja
(elämään). (M26D 2.3.2016.)
Saksalainen 31-vuotias haastateltu on siirtynyt pois kotoa 12-vuotiaana vammaisten sisäoppilaitokseen toiselle paikkakunnalle ja sieltä työkeskukseen avotyöhön.
Ystävättäriä minulla on, siinä ei mitään ongelmia. ... (Kouluaikana) minulla
oli yksi ystävätär, jonka tunnen jo päiväkotiajalta asti. Ja ei ollut sitten niin
vaikeaa, kun minulla oli joku, jonka kanssa saatoin puhua. Se ystävyys on edelleen olemassa. ... Ei, minulla ei ole mitään terveydellisiä ongelmia. Eikä mitään kuntoutusta. Tulen toimeen vammani kanssa, koska en tunne mitään
muunlaista (olotilaa). Se on minulla ollut syntymästä asti, niinpä en tunne mitään muutakaan. ... Täällä on paikallisbusseja, joilla pääsen paikasta toiseen.
Istun tässä sähköpyörätuolissa ja minulla on vielä toinen (pyörätuoli), jota
257

käytän pitemmille matkoille, kun menen kaupungille tai vastaavaan. (En käytä
takseja), vaan julkisia kulkuvälineitä. (N29D 12.5.2016.)
Haastateltavani sekä Suomessa että Saksassa osoittivat, että yksin asuminen ei
vammaistenkaan nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla tarkoita välttämättä yksinäistä elämää ilman ystäviä tai harrastuksia. Monen kohdalla tilanne oli juuri päinvastoin. Tapasin Suomessa koko joukon yksinäisimmältä vaikuttaneen haastateltavan, joka työskentelee keittiön aputehtävissä syrjäseutupaikkakunnalla kaukana
lapsuudenperheestään. Vanhemmat ja suuri sisarusjoukko perheineen asuvat muualla ympäri maata. Haastatellun asuinolosuhteet olivat ankeat ja kielivät elämänhallinnan ja riittävän tuen puutteesta. (Vrt. Saari 2015: 110–111.) Hän asuu työpaikkansa pihapiirissä sijaitsevassa rivitalossa.
No, ei oo oikeen semmosia kavereita, joitten kanssa pidän niinku tiiviisti yhteyttä. (Ei ketään.) ... No emmää hirveesti noihinkaa (palvelukodin vaikeavammaisiin asukkaisiin) pidä yhteyttä että. ... No ennen täällä asu yksi tyttö. Sen
kanssa olin yhtä aikaa tuolla opistossa, mutta hän muutti sitten täältä. ... No
välillä tuntuu (että olisi kiva kun olisi kavereita) täällä. No välillä tuntuu, että
ois kiva jonkun kanssa ois … Joo (tunnen välillä itseni yksinäiseksi) ... Joo olen
ainoa työntekijä, joka tässä asuu (palvelukodin eli työpaikan pihapiirissä). ...
Joo (et tuntuu, et on välillä vähän yksinäistä täällä). ... No ... ei oikeen että (ei
ole tuolla kylälläkään ketään tuttuja tai semmosia). ... En (pidä yhteyttä työkavereidenkaan kanssa työajan ulkopuolella). ... No, silloin tällöin, että (soittelen
vanhemmille). ... No isoveljelle soittelen aina. (N24F 4.2.2016.)
Saksalainen haastateltu oli sairastunut 15-vuotiaana ensimmäisen kerran masennukseen ja kulkenut sen jälkeen pitkän toipumisen tien perheen ristiriitojen, koulujen keskeytymisten sekä sairauden ja vaikeiden sairaalajaksojen kautta nykyiseen
oppisopimuskoulutukseen ja koripalloharrastukseen.
Minulle on ylipäänsä, hmm, saada vapaa-aikaani ”järjestykseen”. Siis minun
oli (sairaalajaksojen jälkeen) vaikeaa löytää ystäväpiiriäni uudelleen. Tai oikeastaan luoda se uudelleen. ... En oikeastaan voi sanoa, että kukaan heistä (ystävistäni) olisi kulkenut rinnallani tai juuri niinä vaikeina aikoina. ... Sitä vastoin monet häipyivät. ... Siitä voin sanoa, että se on nyt minulle vaikea asia.
(N8D 6.11.2015.)
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Toinen saksalainen, vaikeasti puhevammainen ja lukihäiriöinen nuorimies oli juuri
valmistumassa metallialan töihin BBW:n oppisopimuskoulutuksesta ja oli saanut
tiedon vakinaisesta työpaikasta.
Olen asunut syntymästäni asti äitini kanssa kahdestaan. Ja isääni näen 10 kertaa vuodessa. Vähemmän kontakteja (siis on), isääni. ... Veljeni ja siskoni asuvat isäni kanssa. ... Pikemminkin minulla on vähän ystäviä. Kyllä, nyt ja aikaisemmin. ... Haluaisin saada enemmän ystäviä. Sekä kotona että täällä koulussa. ... Toivon, että työpaikalla (kun aloitan kohta) on hyvä työilmapiiri, ystävällisiä työkavereita ja että ottavat minut ystävällisesti vastaan. Ja kohteliaita, niin että kaikki tulevat hyvin toimeen keskenään. ... (Minulle on vaikeaa),
että olen ujo. ... Haluaisin tulla ”enemmän ulos itsestäni”. Yritän kovasti, että
saisin enemmän ystäviä. (M9D 6.11.2015.)
Suomalainen syrjäisellä paikalla maatilalla avotyössä työskentelevä lievästi kehitysvammainen vaikutti myös yksinäiseltä.
Yks (opiskelukaveri oppisopimuskoulutuksesta) tais lähtee lomituspalveluun.
Muista en tiijä. ... En (saanut kavereita peruskoulun enkä ensimmäisen ammattikoulujakson ajalta). (En kummastakaan.) Tuli kai sieltä (oppisopimuskoulutuksen ajalta) muutama kaveri. ... Oon mä muutamaan (pitänyt yhteyttä silloin
tällöin facebookissa). (Kolme tärkeintä asiaa elämässä olisi) … joku työpaikka. ... joku perhe joskus ois (perustaa). (M21F 15.1.2016.)
Fyysistä terveydentilaansa haastateltavat eivät juuri ottaneet esille. Tuntui, että se
on sivuseikka, ja asiat siinä mielessä ovat kunnossa ja hoidossa. Muutamat haastateltavat totesivat, että heidän terveydentilansa on parantunut työllistymisen jälkeen.
Näin kertoo muun muassa suomalainen haastateltu, joka oli 500 työttömyyspäivän
jälkeen päässyt oppisopimuskoulutukseen toivomalleen alalle ja ammattiin:
(Niin varmasti olet onnellinen, kun pääsit tänne …) Aivan, olenhan terve …
Minulla on ollut kyllä pitkään ... vaivoja, joita on tutkittu. ... sitäkin tutkittiin,
mutta todettiin, että se on sellainen vaiva, jolle ei voi tehdä mitään. ... Terveyteni on ollut nyt tasaiseen tahtiin ihan hyvä. Aiemmin se on ollut huono,
mutta nyt se on kyllä parempi. (N12F 14.12.2015.)
Toisaalta työskentely oppisopimuskoulutuksen jälkeen vaikka puolipäiväisesti voi
osoittautua liian raskaaksi. Tästä syystä suomalainen haastateltu siirtyi omasta tahdostaan osa-aikaisesta palkkatyöstä osa-aikaiseen avotyöhön. Sen jälkeen hänen
terveydentilansa on parantunut.
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Mää epäilen, että se (terveydellinen ongelma) helpotti paljon, kun mää tuota
jäin pois tuolta ... (osa-aikatyöstä) ... kun oon ollu siellä päiväkodissa, ja linjaautolla (pitää) kulkee, se oli aika stressaavaa. ... aloin täällä kulkemaan, avotöissä nyt ainaki vähän aikaa, ja … (N23F 1.2.2016.)
C) Harrastukset ja yhteisöt
Palkkatyön korostaminen sosiaaliseen inkluusioon johtavana mekanismina on toisaalta kaksiteräinen miekka. Se voi vähentää köyhyyttä mutta samanaikaisesti tuottaa ongelmia työn ja vapaa-ajan väliseen tasapainoon vähentämällä osallistumista
sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sosiaalisen tuen saamiseen (Levitas 2006: 155).
Seuraavassa sitaatissa ilmenee haastatellun sosiaalisen kanssakäymisen vähentymistä työllistymisen jälkeen. Hänet tulkitsin kuitenkin tässä mielessä poikkeukseksi joukossa.
Harrastin ennen (oppisopimus)koulutusta useita urheilulajeja, muun muassa
judoa ja salibandya. Kävin kuntosalilla. ... Peruskoulussakin minulla oli paljon
kavereita. Nykyisin on entinen luokkakaveri, jonka kanssa pidämme yhteyttä.
Käyn elokuvissa veljen kanssa, harrastan pyöräilyä, kävelyä ja musiikkia.
Googlaan tietoja netistä ja soitan youtubesta musiikkia. (M2F 23.10.2015.)
Useimmat haastatellut sitä vastoin, jotka ovat tiiviisti mukana työelämässä mutta
myös harrastavat monipuolisesti. Useimmilla on paljon muutoinkin sosiaalista elämää työn ulkopuolella eli he osallistuvat aktiivisesti itselleen merkityksellisiin yhteisöihin. (Vrt. Putnam ym. 1993: 173, Sennet 2007: 63, Yeung 2004.) Alla on saksalainen esimerkkitapaus, miten hänen työantajansa joustaa vapaa-ajan ja työn yhteensovittamisessa. 27-vuotias kuuro lentokonemekaanikko on aktiivinen urheilija.
Työsuhdetta edelsi 3,5 vuoden oppisopimuskoulutus samalla tehtaalla.
Olen harrastanut aikoinaan paljonkin jalkapalloa ja olen ollut jonkin aikaa
kuurojen maajoukkueessakin. Lopetin jalkapalloilun, koska se alkoi vaatia minulta niin paljon aikaa, etten olisi ehtinyt tehdä juurikaan muuta. Valitsin harrastuksekseni juoksun, koska sitä voin tehdä ihan milloin se itselleni sopii. Lapsuudessani muuten pelasin jalkapalloa myös kuulevien joukkueessa. ... Jonkin
aikaa (oppisopimuskoulutuksen päätyttyä) päästä totesin (esimiehelleni), että
ei se ollutkaan hyvä (tehdä myös iltavuoroja), koska en ehtinyt tapaamaan ystäviäni juuri ollenkaan. Siksi teen tällä hetkellä pelkästään aamuvuoroja. ...
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(Työpäiväni alkaa) klo 6.00 (ja se on) 7 tunnin päivä. Tarvittaessa teen kyllä
silloin tällöin ylitöitäkin. (Minulla on) huipputyöpaikka! (M7D 5.1.2016.)
Haastateltujen joukossa oli yllättävän paljon sisukkaita, aktiivisia urheilijoita (vrt.
Lahti 2014). Lajien kirjo oli laaja. Autotehtaalla työskentelevä nuorimies harrastaa
myös monia vaativia urheilulajeja.
Minulla on yhden kaverini kanssa yhteinen harrastus, kilpapyöräily. ... Ja triatlonia (harrastan myös). Siis (olen) urheilija. ... Päivittäin harrastan jotakin urheilulajia (työpäivän jälkeen), myös yksin. (M18D 7.1.2016.)
Perinteinen yhdistystoiminta ei kiinnosta, ei Suomessa eikä Saksassa. Samaan tulokseen tuli myös Martin suomalaisten vammaisten kuntoutuksen merkitystä koskevassa väitöstutkimuksessaan (Martin 2016: 193–194). Tilannetta muutamat
haastatellut pitivät huonona kehityksenä heidän omaa etuaan ajatellen.
En ole missään yhdistystoiminnassa mukana. ... Vapaa-aikana tykkään valokuvaamisesta. ... Valokuvaaminen, maalaaminen ja puutarhanhoito. Teen itse remontteja ja puutarhatyöt (asun vanhempien kanssa). ... Vuonna 2010 remontoin talomme keittiön laajennuksen ja tein uudet sähköjohdotukset. Siihen meni
kolme viikkoa. Kaiken teen itse. ... Isäni on pyörätuolissa. (N16D 7.1.2016.)
Minua muuten vähän harmittaa se, että vapaa-aikanaan monet kuurot keskittyvät enemmän itseensä ja on vähemmän sellaista yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä vaikkapa vapaaehtoistyön merkeissä. (M6D 5.11.2015.)
Vaikeasti kuulovammainen 35-vuotias saksalainen vakuutusyhtiön virkailija toimii
aktiivisesti muun muassa kotikaupunkinsa kuulovammaisten urheiluseurassa.
Olen paljon mukana kuurojen urheilukilpailuissa ja olen myös aktiivinen (kaupunkimme) kuurojen urheiluliiton hallituksen jäsenenä. ... (Vammaisten) on
tärkeää olla mukana vaikuttamassa omissa järjestöissään omiin asioihinsa. Se
antaa itseluottamusta ja on tärkeää toimia etulinjassa omien asioidensa ratkaisuissa. (M28D kirjalliset vastaukset 14.3. ja 13.4.2016.)
Venäjältä Saksaan aikuisiällä muuttanut kuuro haastateltu haluaisi kehittää työtään
järjestön vapaa-ajanohjaajana. Hän haluaisi kehittää toimintaa nykyistä monipuolisemmaksi ja aktiivisemmaksi
Jaaa-a … haluaisin enemmän teatteritoimintaa: näytelmäharjoituksia ja -esityksiä. Lisäksi toivoisin enemmän yhteistä ohjelmaa ja juhlia järjestettäväksi
(esimerkiksi pikkujoulu- ja joulujuhlia). Ja näiden lisäksi toivoisin enemmän
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viittomakieleen liittyvää koulutusta ja nimenomaan kuuroille. Näin voisin kehittää omaa taitoa opettaa viittomakieltä. (M5D 5.11.2015.)
Yllätyksekseni joukossa oli useita jopa MM-tason vammaisurheilijoita. Urheilu
avartaa näkemyksiä ja antaa itseluottamusta, pyörätuolivammaisellekin, kuten seuraavassa tulee esille.
12-vuotiaasta asti olen pelannut pöytätennistä. Aluksi aivan tavallisessa joukkueessa, ihan kuin kävelevätkin ihmiset. Myöhemmin joku pyörätuolivammaisten kykyjenetsijä kiinnitti minuun huomiota, koska olin ainoa porukassa, joka
oli pyörätuolissa. Hän värväsi minut Hampuriin. Siellä on pyörätuoliliiga,
siellä pelaan nyt tällä hetkellä 2. Bundesliigassa. Tämä kaikki antoi minulle
seuraavan askeleen. Ajattelin, että ok. Siinäpä uutta horisonttia (elämään).
Siirryn täältä neljän seinän sisältä Budapestiin, Belgiaan (jne. kilpailemaan).
Ja niin se sitten menikin. ... No, nyt en niinkään enää. Alkuvaiheessa olin hyvä,
kävin Budapestissa ja enimmäkseen eurooppalaisissa kaupungeissa (kilpailumatkoilla). Mutta myös Atlantassa, paraolympialaisissa. Siitähän on jo kauan,
vuonna 1996. Joukkueessa olen vielä mukana, mutta en aktiivisena pelaajana.
Vain jos jollakin käsi katkeaa, voin olla varamiehenä ... Aktiivinen olen kyllä
edelleen, 2-liigassa ja olen pelannut 17-vuotiaasta asti pyörätuolivammaisten
joukkueessa. Ei oikein suurta menestystä enää ... Saksassa lähinnä, ei niinkään
enää ulkomailla. (M26D 2.3.2016.)
Monilla urheiluharrastukseen olivat erityisesti vanhemmat tai toinen heistä aikanaan kannustaneet.
Ja minähän harrastan urheilua. ... (Olen harrastanut) keilaamista. Sitä en harrasta täällä (nykyisellä asuinpaikallani) ollenkaan, mutta täällä olen alkanut
harrastaa sulkapalloa. Enimmäkseen kuitenkin matkustan (kotikaupunkiini)
keilaamaan ... Aivan ensimmäisen ulkomaanmatkani, jonka tein yksin (ilman
perhettäni), olin lentopallon maajoukkueen edustajana Saksaan. ... Lentopalloa olen harrastanut muuten tosi pitkään. Maalla asuessani vanhempani tutustuttivat minut lentopalloon ja silloin pelasin sitä sukulaisteni kanssa. Varsinaisen lentopalloharrastuksen aloitin 18-vuotiaana ... ammattikoulussa. ... Lopetin sen, koska minulla oli jatkuvasti ongelmia joko olkapäässä, selässä tai polvissa. Ei auttanut muu kuin lopettaa, mutta tuolloin aloin harrastaa keilaamista. (M14F 14.12.2015.)
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Haastatellulla, joka on aikuisiällä muuttanut perheineen Venäjältä Saksaan ja toimii
nyt järjestön vapaa-ajanohjaajana, on hänelläkin useita harrastuskohteita.
Olen ollut pienestä pitäen mukana teatteritoiminnassa. Teatteriharrastukseen
kuului mm. pelle-esityksiä. ... Viittomakielen opetus on aina ollut sydäntäni lähellä. ... Joo, fitnessiä ... En treenaa kovin usein ... Lähinnä fiiliksen mukaan …
Treenaan silloin, kun tuntuu hyvältä lähteä treenaamaan. (M5D 5.11.2015.)
Tapasin Saksassa erittäin vaikeavammaisen 38-vuotiaan avotyössä olevan haastateltavan. Ajattelin, että hän voisi itse olla yhtä hyvin avun ja vapaaehtoistyön kohteena. Hän on mukana keräämässä rahaa kaivojen rakentamiseksi maihin, joissa ei
ole puhdasta vettä saatavilla. Vaikeavammaisuudesta huolimatta hänelle on tärkeää
auttaa muita. Hän toisti useaan otteeseen toivovansa, että kaikki ihmiset saisivat
olla onnellisia. Hänellä on myös eräs erittäin erikoinen harrastus: istua pyörätuolissa kadulla ja toimia näin poliisien apuna tiesulkujen muodostamisessa! Harrastuksiensa kautta hän osoittaa mitä suurinta altruismia ja kantaa normaalia enemmän
yhteiskuntavastuuta toisista ihmisistä ja ympäristöstään. (Vrt. Dowrick 2005: 4–5,
90.)
Keräämme muovipulloja rockfestivaaleilla. Rahat laitetaan Viva con
Aqua -järjestön tilille. Se menee köyhiin maihin, jossa ei ole lainkaan puhdasta
vettä. Niillä rahoilla rakennetaan kaivoja. ... Olen tehnyt sitä jo kauan. ... Olen
mukana Keskiajanyhdistyksessä (Mittelalterverein), jossa oli aikanaan mukana ritareita, kuninkaita ja porvaristoa. Siellä tehdään kaikkea mahdollista,
minä mm. myyn pinssejä (vanhoja nauloja). Olen mukana myös kirkon toiminnassa, meillä on siellä sellainen klubi. Joskus menemme syömään, katsotaan
videoita tai filmejä. Se klubi on tarkoitettu kaikille, sinne tulee paljon pyörätuolivammaisia. ... On minulla sitten vielä yksi harrastus. Meillä on kahvila
sataman lähellä, pakolaiskahvila. Keitämme siellä kahvia ja teetä, tarjoilemme
keksejä. Juttelemme ja pelailemme. ... Joskus aamuisin autan poliiseja muodostamaan sulkuja kaduille, kun siellä on mielenosoituksia. Minä ja pari poliisia olemme tiensulkuna! ... Itse minä olen niihin mennyt mukaan. ... Ja olen
minä kyllä matkustellutkin vanhempieni kanssa Müncheniin, Tanskaan ja Espanjaan. (M30D 12.5.2016.)
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D) Yhteiskunnalliset asiat ja politiikka eivät juuri kiinnosta
No, en minä ainakaan osallistu yhteiskunnan toimintaan enkä politiikkaan,
vaan keskityn enemmänkin urheiluun, kilpailutoimintaan ja niiden järjestämiseen. Kyllä minä kuitenkin seuraan politiikkaa televisiosta ja lehdistä. ...
Niin … Kyllä minä olen alkanut miettiä mahdollista jatko-opiskelua. ... Eihän
sitä tiedä, vaikka tässä muutaman vuoden kuluttua lähtisinkin opiskelemaan
lisää. ... No, aika harvoin minulla tulee käytyä (täällä kuurojen yhdistyksellä).
Enkä oikein jaksa täällä käydä, kun asun sen verran kaukana. Keskityn mieluummin urheiluun. ... Ensi vuonna aion muuten osallistua maratoniin. ... Joo,
täällä Hampurissa. ... Noo, katsotaan … Kovasti treenaamista vaan! (M7D
5.11.2015.)
Suomalainen lievästi kehitysvammainen työskentelee syrjäseutupaikkakunnalla
osa-aikaisessa työsuhteessa. Hänellä ei kertomansa mukaan ole käytännössä yhtään
hyvää, lähistöllä asuvaa ystävää. Häntäkään eivät yhteiskunnalliset asiat kiinnosta.
No ratsastamassa käyn silloin tällöin. ... Joo, se (ratsastustalli) on tossa.. oisko
3–5 kilometriä. ... Pyörällä (menen) kesäisin, talvella sitten (minut) käytetään
(siellä). Tai viedään sinne, että. ... Sit mää käyn tuon kansanopiston piireissä,
tai kursseilla. ... No tällä hetkellä mää oon semmosessa keramiikkakurssilla,
että. ... Ei oikeen (sieltäkään ole löytynyt ketään semmosta kaveria). ... Joo, se
on keskiviikkoiltaisin. ... Joo, luen aika paljon. ... Lähinnä hevoskirjoja. ... No,
kyl mää sanomalehdestä luen uutiset, mutta. ... No ei hirveesti kiinnosta yhteiskunnalliset asiat. (N24F 4.2.2016.)
Politiikkoihin pettynyt vaikeavammainen saksalainen halusi pitää minulle ”saarnan”
ja kuvitteli paikallani istuvaksi jonkun maan poliitikon. Hänellä on vaikea puhevamma. Hän on istunut pyörätuolissa syntymästään saakka. Hän työskentelee puutarhalla avotyössä.
Poliitikot sanovat aina, että me tehdään se ja se eikä kuitenkaan mitään tapahdu. Minä olen (niihin) pettynyt. Poliitikot valehtelevat. ... Minä sanoisin
poliitikoille, että antakaa lasten puhua, eikä mitään sotia enää. Lapset tietävät
totuuden. Lapset ovat hereillä. ... (Sanoisin poliitikoille, että) hyvät poliitikot,
ja kaikki muut, kuunnelkaa minua. Älkää sotiko, koska sota on kamalaa, kiitos. ... (Yhdenvertaisuudesta ajattelen, että) kyllä meidän (vammaisten) pitäisi
saada palkkaa enemmän. ... Rahaa annetaan (yhteiskunnassa) ihan vääriin
kohteisiin. ... Siis, arvoisat poliitikot, minä pyydän teiltä, miksi emme vaihtaisi
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työpaikkoja. Minä olisin poliitikko ja te olisitte täällä töissä (palkka on 200 €
kuukaudessa). ... (M30D 12.5.2016.)
Samantyyppisiä kommentteja yhteiskunnallisesta tilanteesta esitti suomalainen
monivammainen, joka oli jäänyt monista syistä johtuen oppisopimuskoulutuksen
jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle.
No kyllähän minä – vihasena oikeastaan niinku vaan, uutisia katon. ... No tämä
Sipilän tämmönen, että eläkeläisten asumistukia leikataan … Ja maahanmuuttajia vaan paapotaan. Vaikka en oo kyllä rasisti sillä lailla, mutta. Jotenki että
niihin vaan laitetaan rahhaa. No kyllähän se vähän on semmosta. Ne pelaa
vaan omaan taskuunsa jotenki. ... Nii, nii. Toimeentuloon parannusta (toivoisin
itselleni tulevaisuudessa) tai pikkusen töitä tai …? (M4F 28.10.2015.)
6.7

Minä ja tulevaisuus: toiveet ja unelmat, motiivit ja esteet

”Myönteiset tulevaisuuden odotukset ovat nuoruudessa keskeinen hyvinvoinnin tukija” (Kallunki 2016: 15). Hyvien käytänteiden takana on vielä paljon tehtävää
vammaisten kouluttautumisen ja työllistymisen edistämisessä sekä Suomessa että
Saksassa. Maailma ei ole valmis ja nykytilanteeseen ollaan monilta osin tyytymättömiä molemmissa maissa. Tutkimuksen osanottajien ilmaisemien tulevaisuuden
odotusten osalta jaoin merkittävimmät tutkimushavaintoni seuraaviin alakohtiin:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Toiveita niin kuin kaikilla muillakin
Enemmän tukea erityisopiskelijoille jo varhain
Paremmat asumisolosuhteet
Työ ja työyhteisö
Maahanmuuttajat ja Saksa
Ei sotia!
Mikä motivoi ja mitä esteitä on?
Minä ja yhdenvertaisuus

A) Toiveita niin kuin kaikilla muillakin
Haastatelluilla oli samanlaisia tulevaisuuden odotuksia kuin kaikilla muillakin vastaavan ikäisillä ihmisillä yleensä on. Kuurolla, käsityöammatteja edustavalla suomalaisella on takanaan pitkiä työsuhteita mutta myös yhteensä 10 vuoden työttömyysjaksoja.
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(Kolme tärkeintä asiaa elämässä) Ykkösenä tulee vakituinen työpaikka. Toiseksi
haluaisin oman osakkeen (asunnon), mutta ei siihen ole mahdollisuutta, koska
se veisi niin paljon rahaa. Kolmanneksi haluaisin päästä matkustelemaan,
koska pidän siitä niin kovasti. (M14F 14.12.2015.)
Saksalainen 24-vuotias vaikeasti puhevammainen oli valmistumassa kahden kuukauden kuluttua metallityöntekijäksi ja oli juuri saanut tiedon työpaikasta metalliverstaalla, jossa hän on työskennellyt oppisopimuskoulutuksen ajan.
Niin toiveeni olisi, että saisin oman perheen. Ja oman asunnon. Omakotitalon. ... Niin ja saan käydä töissä ja käydä lomilla. Siis toisin sanoen, (että saisin
viettää) ihan normaalia elämää. (M9D 6.11.2015.)
Kazakstanista kotoisin oleva työpaikkansa vaikeimmin vammainen (schwerstbehindert), pyörätuolissa istuva haastateltu (M25D) puhui kauniilla saksankielisillä
ilmauksilla ottaen huomioon, että hänen äidinkielensä on venäjä.
Voisin sanoa, että en minä ole niitä eniten elämän hellimiä ihmisiä, mutta huolimatta vaikeasta sairaudestani olen pärjännyt elämässäni suhteellisen hyvin.
Tiedän, että monilla, joilla on tämä sama sairaus, menee paljon huonommin.
Olen saanut henkilökohtaisen elämäni hyvin organisoiduksi. Minulla on työelämä. Ajattelen, että ei minun ainakaan tarvitse olla vihainen elämälle!
(M25D 2.3.2016.)
Saksalainen 29-vuotias autotehtaan kuuro työntekijä kertoo vapaa-ajastaan ja elämänasenteestaan.
Kyllä, olen kuurojen yhdistyksen jalkapallojoukkueessa. ... Puolustajana. ...
Kaksi kertaa viikossa on harjoitukset. ... Liikuntaa harrastan neljä kertaa viikossa. Kaksi-kolme kertaa nyrkkeilyä. ... (Muita harrastuksia on) pyöräily. ...
(Siis) harrastan jalkapalloa, nyrkkeilyä ja melkein mitä vain, olen aktiivinen
urheilija ... Kyllä, tulen ihan hyvin toimeen (palkallani). ... Hoidan kaikki (rahaasiani ym.) itse. Jos ei osaa, pitää opetella ... Jos olen sairas esimerkiksi, menen tulkin kanssa lääkäriin – minä haluan ymmärtää (mitä sanotaan) 100-prosenttisesti. ... Myös virastoissa joskus (käytän tulkkia). ... Jos on tarve, kyllä
täällä tulkin saa. ... En missään tapauksessa (ole yksinäinen). Minullahan on
kaikkia! On kaikki, puhun (käyttää ääntä tässä vaiheessa) ja minulla on viittomakieli. Ei mitään ongelmia! ... Minulla on myös kuulevia ystäviä. Tyttöystäväni on myös kuuro. ... Kaikki, voisi sanoa, melkein kaikki (on ollut tähän mennessä elämässä tärkeää). (M19D 7.1.2016.)
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B) Enemmän tukea erityisopiskelijoille jo varhain
Suomalainen kolmatta ammattitutkintoa suorittava 28-vuotias nuorimies toivoo
erityisopiskelijoille enemmän tukea jo varhaisista vaiheista alkaen. Hänellä itsellään oli vaikea peruskouluvaihe luki- ja tarkkaavaisuushäiriöiden takia. Mutta sen
jälkeen hän on koko ajan käynyt sekä töissä että opiskellut hyvin tuloksin.
Että mää oon just miettiny, että … et, et nyt niinku niin moni (entinen erityisopiskelija) on tuolla pyörimässä ilman mitään ammattitutkintoo tällä hetkellä,
että, ei, mä en nää siinä mitään niinku ideaa enää, että. Et siihen … Et, et. Ku
muutenki niitä vaikeuksia on, nii sitten vois olla ihan siihen kouluun, jatkokoulutukseen vähän (enemmän) panostettais ... Että löydettäis sitte vaikka niitä
apuja sitten, että … Ettei vaikka löydä normaalikouluun, niinku ammattikouluun vaikka. Keksittäis joku semmonen, mihin vois mennä … (ettei jäisi ajelehtimaan). (M22F 21.1.2016.)
C) Paremmat asumisolosuhteet
Suomalaisilla haastateltavilla ei tullut esille ongelmia oman asunnon saamisessa,
muutamilla oli oma omistusasunto. Vanhempien kanssa asuvista sain käsityksen,
että se oli ennen kaikkea heidän oma valintansa. Vammaisten asumisolosuhteiden
parantaminen oli sen sijaan kahden saksalaisen ryhmäkodilla asuvan toiveena. He
toivoivat yksityisyyttä asumiseensa sekä lisää esteettömyyttä ympäristöönsä. Saksalainen 31-vuotias pyörätuolissa istuva asuu ryhmäkodilla ja käy avotyössä kahdeksan tuntia päivässä. Hän on ollut siellä työssä yli 10 vuotta.
Olisi parempi jos (kotikaupungissani) tai lähialueella olisi enemmän asuntoja
pyörätuolivammaisille, koska niitä on aivan liian vähän. Esimerkiksi (asuinalueellani) niitä on ihan liian vähän. ... Niin, minulla ei ole mitään ryhmäkotia
vastaan, mutta joskus haluaisin asua itsenäisesti. Haluaisin sulkea oven takanani vaikka sinne taakseni jäisi mikä ”hyrskynmyrskyn” (Sinflut). ... Minulla
pitäisi olla yksitasoinen asunto ja esteetön. Pyörätuolivammaisena sellaista on
todella vaikea löytää ... Täällä ryhmäkodilla on paljon sellaisia jotka voisivat
asua itsenäisesti ja joille riittäisi, että joku käy auttamassa 2 tai 3 kertaa päivässä. ... Kyllä, sellaisissa pikkuasioissa tarvitsen apua. Ruokaa tekisin itse. Se
pitäisi tosin tuoda minulle, mutta luulisin että se ei ole ongelma. Se olisi mahdollista. ... (Ruokaa opettelisin itse tekemään) ainakin aluksi, koska siitä on
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niin kauan kun olen sitä tehnyt. Se on kuitenkin pitkän ajan unelmani. (N29D
12.5.2016.)
D) Työ ja työyhteisö
Työn, työyhteisön ja työssä kehittymisen merkitykset olivat useimmille todella tärkeitä (vrt. Kunnari & Suikkanen 2010: 77, Levitas 2006: 136, Siltala 2007: 49, 58,
Theunissen & Schwalb 2013: 183). Myös tulevaisuutta ajatellen työn merkitys korostui vahvasti. Oppisopimuskoulutukseen kahden vuoden yrittämisen jälkeen
päässyt saksalainen, pyörätuolia käyttävä nuori kertoi toiveistaan tulevaisuuden
suhteen.
Että minulla olisi hyvä elinympäristö, että pystyn tekemään asioita, että minulle uskotaan työtehtäviä, joita osaan tehdä, että minua ei ali- eikä yliarvioida ... Siis, hyvä tasapaino. (Nyt) minulla on hyvä työympäristö, en ole tavannut täällä yhtään epäystävällistä työkaveria. (Hyvä) työympäristö (ilmapiiri)
on tietysti erityisen tärkeä. ... (Toivon), että sairauteni pysyisi tällaisena eikä
pahentuisi, että voisin toimia niin kuin tähänkin asti. ... Että perheeni pysyisi
terveenä ja voisi tukea minua, että minä saisin jäädä (tähän toimistoon töihin
koulutuksen jälkeen) eikä tarvitsisi lähteä muualle. (N 27D 4.3.2016.)
Meillä tehtaalla on jo paljon fiksuja vaikeavammaisia työkavereita töissä.
Mutta toivon, että tulevaisuudessa tänne otettaisiin lisää (vammaisia) ja lisää
oppisopimuskoulutukseen. Että meihin luotettaisiin. Koska kiintiöt (vammaisia), joita yritykset nyt ottavat töihin, ovat aivan liian alhaisia. ... Ne maksavat
mieluummin niitä sakkomaksuja (kun eivät noudata kiintiölakia). (M17D
7.1.2016.)
Suomalaisella tuetun oppisopimuskoulutuksen suorittaneella oli ensimmäisessä
työpaikassaan vaikeuksia työyhteisönsä muiden jäsenten kanssa. Hän koki, että
häntä ei hyväksytty joukkoon ja hän tunsi itsensä ulkopuoliseksi. Hän halusi vain
olla kuin muut – yhdenvertainen.
Siinä mielessä se (oppisopimuskoulutus) on mukava, että saa palkankin. ... Mut
siellä töissä mää toivon, että niin jokainen saa oikeaa kohtelua, että ei joutuis
niinku … tavallaan niinku silmätikuks. Tai sillain. ... Että otettais niinku huomioon … Otettais niinku ihmisenä eikä aateltais sitä, että se on kehitysvammanen. (N23F 1.2.2016.)
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Saksalainen 24-vuotias vaikeasti puhevammainen haastateltu valmistuu noin kahden kuukauden kuluttua metallityöntekijäksi ja on juuri saanut tiedon työpaikasta
metalliverstaalla, jossa työskennellyt oppisopimuskoulutuksen ajan.
Toiveenani on hyvä työilmapiiri, ystävälliset työkaverit ja ystävällinen vastaanotto ... Ujous (se on ongelmani). Olen ujo. ... Juuri niin, ehmm, enemmän
ulospäin, (haluaisin suuntautua) enemmän ulospäin. Teen kovasti töitä sen
eteen, että saan enemmän ystäviä. (M9D 6.11.2015.)
Ei minulla oikeastaan voisi mennä paremmin. ... (Oppisopimuskoulutus) se oli
tosi tärkeää. ... Oikeastaan minulla oli alusta alkaen tavoitteena, että kun pääsen peruskoulusta, menen oppisopimuskoulutukseen. ... En olisi muuten
tässä. ... Koska tunnen monia, joilla ei ole mitään. Ja ne valittavat, että ei ole
mitään tekemistä. Sitä en haluaisi (itselleni). (M17D 7.1.2016.)
Samoin suomalainen maatilalla avotyössä työskentelevä nuorimies arvostaa sitä,
että saa käydä töissä.
Ei sitä osaa olla kotona (työttömänä). ... Joo. Joka aamu mielellään lähtee
(lähden) töihin. ... Ei kai sitä kauaa osaa. Varmaan sen kuukauden menee kotona, mutta on sen jälkeen pakko (lähteä johonkin). ... No on siinä kaks kaveria
(minulla), joka on, onko se pari vuotta ollu jo kotona. Istunu ja ihmetelly.
(M21F 15.1.2016.)
E) Maahanmuuttajat ja Saksa
Maahanmuuttajataustaiset saksalaiset korostivat maata ”hyvänä maana asua ja
elää”. Saksalainen 29-vuotias autotehtaan kuuro työntekijä muutti noin 7-vuotiaana
perheineen Valko-Venäjältä takaisin Saksaan. Perheen sukujuuret ovat saksalaisia.
Saksa (on hyvä maa asua). Tämä on turvallinen maa. ... Monissa maissa on
sotia, ongelmia, ihmiset lähtevät pakolaisiksi, todella huono tilanne. (Unelmani on) ensinnäkin edetä työssäni ryhmän pomoksi (Meister). ... Haluaisin
ostaa pienen omakotitalon, minulla on kaksi kissaa ja koira. ... Kuusi kuukautta
sitten olin pahassa kolarissa ... Pitäisi ostaa uusi auto. ... Ei ollut minun syyni
(se kolari kuorma-auton kanssa). ... Ilman työtä – olisipa vaikeaa, tosi vaikeaa.
Ei elämisen mahdollisuuksia (leben), minä (olisin) yksin, ilman autoja. Pitäisi
kaikki yrittää järjestää toisin (kuin nyt on). (M19D 7.1.2016.)
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Venäläistaustainen maahanmuuttaja, vakuutusyhtiön vaikeimmin vammainen virkailija arvostaa saksalaista järjestelmällisyyttä. Hän pääsi oppisopimuskoulutuksen
jälkeen vakinaiseen työsuhteeseen kyseiseen yhtiöön.
Sanoisin, että täällä Saksassa on kaikki hyvin organisoitua. Sitä kunnioitan ja
arvostan. Se ei tarkoita vain sitä, että täällä yritetään saada vammaiset töihin,
vaan ihan kaikki, miten täällä on kaikki rakennettu - oppisopimuskoulutus
(Duale System), jotta kaikilla olisi mahdollisuus löytää työtä avoimilta työmarkkinoilta. On kuitenkin sanottava, että ilman kaikkia näitä lakeja, mitkä
velvoittavat firmoja ottamaan määrätyn määrän vammaisia töihin, ei täältä
saisi työpaikkaa. Oppisopimuskoulutus yhdessä lainsäädännön kanssa, mahdollistaa tämän. Tosin muutamat määrätyn suuruiset yritykset ostavat itsensä
ulos tästä laista (maksavat mieluummin sakkomaksua). ... Minä en saa nyt mitään tukea valtiolta. Saan palkan firmasta. Kun olin vielä harjoittelija, firma
sai osan palkkakuluistani valtiolta. (M25D 2.3.2016.)
F) Ei sotia!
Muutamissa haastatteluissa nousi esille senhetkinen (lokakuu 2015–toukokuu 2016)
levoton tilanne Euroopassa ja sitä myöten pelot sotien syttymisestä. Kommentteja
tähän liittyen esittivät sekä suomalaiset että saksalaiset. Saksalainen, jolla on vaikea
puhevamma ja joka käyttää pyörätuolia, kommentoi näin ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita:
Siis toivoisin, että ei yhtään sotaa enää, ja työtä vammaisille! ... Työ on minulle
tärkeää, koska ilman työtä istuisin kadulla (kerjäämässä). Ei ole mukavaa (katsottavaa), kun vammainen istuu kadulla talvella. ... En tykkää myöskään siitä,
että vammaisille nauretaan. ... (Toivoisin), että maapallolla ei olisi enää yhtään sotaa ja että kaikki ihmiset olisivat onnellisia. ... Itselleni toivon enemmän
(oikeaa) työtä ja enemmän rahaa. ... Näyttäkää mielellään valokuvaani professorillenne! (M30D 12.5.2016.)
(Onko sinulla jäänyt jotakin mieleen viime aikojen yhteiskunnallisesta tilanteesta?) No, ehkä se … ryssätki hyökkäs sinne Ukrainaan nii, silloin, että saapa
nähä piankohan tule me-meidän alueelle, mutta eipä oo tullu, nii. ... (Tuntuuko
se jotenki pelottavalta?) No, ei, kö että … silloin rupesin seuraan, että o-että
tuleeko kutsuntoihin kirjettä, mutta eipä tullu. (Nii sä oot käyny armeijan?) Ei.
En oo kun nyt rauhanajaksi sain vapautuksen, nii.. sanoivat, et jos sota syttyy,
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nii ruvetaan kouluttamaan, mutta eipä oo tullu kirjettä. ... siinä (uutisissa) kö
luki, että seuraavana Suomi, nii siinä vaiheessa rupesin kat … rupesin seuraamaan, että onko tullu kirjettä, mutta eipä oo tullu, nii … (M1F 22.10.2015.)
G) Mikä motivoi ja mitä esteitä on?
Olin kiinnostunut myös siitä, mitkä asiat elämässä motivoivat haasteltaviani ja
mitkä olivat heidän kokemuksissaan esteitä siinä. Saksalainen kuuro lentokonemekaanikko kertoi kuurouden aiheuttamista esteistä elämässään.
Unelmoin saavutettavuudesta, esteettömyydestä. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa
se, että elokuvateattereiden elokuvat olisivat tekstitettyjä ... Toivon, ettei aina
tarvitsisi olla selittämässä mitä kuurous on ja kuinka kohdata kuuro. (M6D
5.11.2015.)
Vaikeaa elämässä se, ettei pysty kaikkea kunnolla suorittamaan (pyörätuolissa).
Ei monikaan asia onnistu vaikka yrittää vaatia itseltään sitä. Vaikeinta on olla
kuitenkin siihen tyytyväinen, mitä voi, ja tyytyä siihen mitä ei voi. (M25D
2.3.2016.)
Vaikeasti kuulovammainen saksalainen harmittelee sitä, että implanttileikkaus tehtiin hänelle vasta noin 30-vuotiaana. Se on helpottanut hänen elämäänsä. Kuulevat
pitävät vammaisia aina ”toisina”, hän toteaa.
Nuorena minulla oli ongelmia hyväksyä huonokuuloisuuteni. Halusin olla kuin
kuulevat ja minulla oli ongelmia ymmärtää kaikkea (mitä puhuttiin ja osata
vastata kysymyksiin). Kuulevat vain lohduttivat, että ei se (asia josta puhuttiin)
ollut niin tärkeää. ... Omista asioistani pystyn (nyt) huolehtimaan ilman ongelmia. Ongelmia syntyy ehkä vaikeissa kommunikaatiotilanteissa tai ennen kaikkea puhelimen kanssa. Puhelimessa puhuminen on tuskin minulle koskaan
mahdollista ... Erityisesti isossa ihmisjoukossa, kun en ymmärrä enkä pysty
seuraamaan (puhetta), minun pitää aina kysyä, mistä on kysymys ja mitä asia
koskee. Enkä päällekkäisistä keskusteluista (puheenvuoroista) saa juuri mitään
selvää. ... Kuulovammaisten ja muiden vammaisten on edelleen taisteltava hyväksymisensä (yhdenvertaisuuden) puolesta. Kuulevat pitävät joka tapauksessa vammaisia aina ”toisina” (betrachten Behinderte immer anders). (M28D
Kirjalliset vastaukset kysymyksiin 14.3. ja 13.4.2016.)
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Saksalainen kuuro toteaa, että kuulevien ja kuurojen välille ei saada koskaan täydellistä yhdenvertaisuutta. Tämän ei tarvitse kuitenkaan olla este kuurolle pyrkiä
eteenpäin elämässä.
Ei elämäni tietenkään aivan täydellistä ole. Esteitä tulee aina aika ajoin. Hyvin
tyypillistä on, että kohdatessani kuulevan hänellä tulee useimmiten ongelmaksi
se, kuinka minun kanssani tulisi kommunikoida. Ja kun haluan selvitellä jotain
asiaa, olen yhteydessä (tulkkikeskukseen), joka ottaa yhteyden haluamaani
paikkaan. Tämän systeemin välityksellä voisin hoitaa asioitani, mutta kun tämä
keskus on avoinna ainoastaan klo 14 alkaen – kun minä taas hoitaisin asiani
mieluummin jo heti aamusta! Tämä on kyllä aikamoinen este asioitteni hoitamiselle. ... Sähköpostiakin käytän välillä asioitteni hoitamiseen, mutta niihinkään ei yleensä saa vastauksia riittävän nopeasti! Ja sekin minua harmittaa,
kun jotkut työkavereistani eivät kysy minulta asioita suoraan, vaan he keskustelevat siitä keskenään, kun eivät jaksa asioitaan kirjoittaa (lapulle minulle) ...
En minä kuitenkaan valita! Kyllä minä olen elämääni tyytyväinen lukuun ottamatta näitä muutamia epäkohtia. Tähän (kuurouteen) vain täytyy tyytyä! ...
Kuurojen ja kuulevien välillä sitä (tasa-arvoa) ei ole. Me kuurot emme ole samassa asemassa kuulevien kanssa. (M7D 5.11.2015.)
H) Minä ja yhdenvertaisuus
Mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa vammaiselle Suomessa ja Saksassa? Se tarkoittaa
mahdollisimman itsenäistä elämää, johon saa apua tarvittaessa ja tarvittavassa määrin – eikä mitään sen enempää. Muutoin suomalainen ja saksalainen vammainen
haastateltu haluaa elää ihan kuin kaikki muutkin. Näin totesi 27-vuotias vaikeavammainen saksalaisen autotehtaan naistyöntekijä, joka työskentelee ainoana naisena 35:n eläkeikää lähestyvän miespuolisen työkaverinsa kanssa samassa työtiimissä.
Haluan selviytyä kaikesta itsenäisesti. ... Toiveenani on vain voida työskennellä
hyvin. Minulle tarjottiin mahdollisuutta vuonna 2013 edetä mestarikoulutukseen. ... Se suunnitelma ei ole vielä ihan valmis. ... Tai sitten suorittaa vielä
laiteteknikon tutkinto. ... Pääasia minulle on pärjätä hyvin työssä. (N16D
7.1.2016.)
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Joka tapauksessa (vammaisten) työhönottomäärät yrityksissä ovat vielä liian
alhaisia. ... Täällä Saksassa ollaan yhtä mieltä siitä, että tälle asialle, vammaisten työhönottamiselle, on tehty liian vähän. Se on edelleen tosiasia. ... Ne
(yritykset) maksavat mieluummin sakkomaksuja. (M17D 7.1.2016.)
Pyörätuolia käyttävä saksalainen vakuutusyhtiön virkailija on oppisopimuskoulutuksen jälkeen suoraan sijoittunut työelämään. Hän korostaa vammaisen oma-aloitteisuutta ja rohkeutta hakeutua aina uudelleen, jos ensimmäinen vaihtoehto ei onnistu.
Omalta osaltani on hyvä tilanne se, että olen saanut jonkinlaisen aseman tiimissäni ja esimiesten keskuudessa. Se on minulle voimavara luonnollisesti ....
He tietävät jo, mikä minä olen ja mitä minä osaan. ... (Työelämän inkluusiossa
on vammaisen itsensä kannalta tärkeää), että on rohkea löytääkseen oman
tiensä, kääntyy se sitten vasemmalle tai oikealle, ettei lannistu ja että hakee
tukea toisilta ja hyväksyy sen ja että itse pyrkii selviytymään. Joskus päämäärän löytää kiertoteitä pitkin. Että ei ajattele mustavalkoisesti ja pyrkii vain löytämään uusia keinoja. ... Minulle on ollut tärkeää, etten ole joku erityistapaus,
koska olen pyörätuolivammainen, että olisin joku sosiaaliprojekti. Että olen
kuin muutkin työkaverit. Tämä on minun toiveeni inkluusion suhteen. (M26D
2.3.2016.)
Suomalainen ahkera kouluttautuja toivoisi erityisopiskelijoille enemmän tukea jo
varhaiskasvatuksen ajoilta lähtien. Hänellä on erityiskoulun ajoilta kavereita, jotka
eivät ole sijoittuneet mihinkään vaan ovat ”ajelehtimassa” jossakin.
Ja mun mielestä ku, ol, niinku sitä mää oon miettiny monesti, ku just ajattelin
niinku mun ystäv- tai niinku vanhoja koulukavereita (erityiskoulusta tai -luokilta tai mukautetusta opetuksesta) tuolta … Just sieltä niinku peruskoulusta.
Nii ei oo niinku keksitty mukautetulle tällaiselle, ketkä on tarvinnu mukautusta
(opetuksessa) kouluihin, nii ei oo sellasta järjestelmää, että heitä niinku yritettäis auttaa jollain tavalla eteenpäin työelämässä. ... Nii. Että, et löytäis sellasen työpaikan, niinku, niinku ammatin edes, et, et … et se on vähän niinku lastenkengissä se homma. ... Nii, että löytäis sen (oman alansa) … Että mää oon
just miettiny, että … et, et nyt niinku niin moni on tuolla pyörimässä ilman
mitään ammattitutkintoo tällä hetkellä, että, ei, mä en nää siinä mitään niinku
ideaa enää, että. Et siihen … Et, et. Ku muutenki niitä vaikeuksia on, nii sitten
vois olla ihan siihen kouluun, jatkokoulutukseen vähän panostettais ... (M22F
21.1.2016.)
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Saksalainen nuorinainen on autotehtaan asenteiden muurinmurtaja. Hän oli aikanaan ensimmäinen naispuolinen vammainen, joka pääsi tehtaalle oppisopimuskoulutukseen ja sen jälkeen vakinaiseen työsuhteeseen. Hän on tähän mennessä nähnyt
monen vaikeastikin vammaisen selviävän tehtaan vaativissa tehtävissä.
Mielipiteeni on, että jokaisen ihmisen pitää voida työskennellä jossakin ammatissa (normaaleilla työpaikoilla). Minulla on työkaveri hallissa no 9, hänellä
on toisesta kädestä vain puolet jäljellä, ja hän kokoaa autonosia yhteen. Ja
toinen työkaveri, joka on pyörätuolissa ja työskentelee koneen ääressä. (Vaikea)vammaiset ihmiset voivat elää normaalisti (gut) ja he pystyvät siihen.
(N16D 7.1.2016.)
Useat tutkimuksen osallistujat kritisoivat muiden ihmisten asenteita. He toivoivat
ympäristönsä muuttavan niitä vammakeskeisyydestä ”vahvuusaluekeskeisyyteen”.
(Vrt. Hakala & Leivo 2015: 9.) He haluaisivat olla kuin kaikki muutkin.
Kummastuttaa se, että näin kuurona, kun haen työpaikkoja, koen että kuurouteni vuoksi minua ei haluta ottaa. Ulkomaalaisille, maahanmuuttajille, kyllä
on töitä, mutta ei meille kuuroille. Vaikka minäkin niin mielelläni vastaanottaisin töitä, niin ei minulle anneta! Tämä on minun mielestäni ongelma! 1980luvulla työnsaanti oli niin paljon helpompaa! En todellakaan ymmärrä tämän
hetken tilannetta! Minkä vuoksi meille (kuuroille) ei ole töitä. ... Enimmäkseen
täällä (alallani Suomessa) on niitä pienyrityksiä ja ne ovat juuri sellaisia, joihin en ole päässyt töihin vaikka olen yrittänyt. ... Olen (hakenut), vaikka kuinka
moneen paikkaan (kotikaupungissani), mutta ei ole tärpännyt. Pääsin kuitenkin tänne ja saan olla täällä ainakin toistaiseksi. (M14F 14.12.2015.)
Työskentely avotyössä heikensi muutamien haastateltujen taloudellisia resursseja
ja lisäsi riippuvuutta vanhempien tuesta ja yhteiskunnan avustusjärjestelmistä. Asia
on ajankohtainen keskustelun aihe sekä Suomessa että Saksassa. Erityiskoulun ja
monenlaisia ammatillisia opintoja suorittanut 31-vuotias suomalainen hakee sisukkaasti ulos työttömyyden, avotyön ja vapaaehtoistyön kahleista normaaliin palkkatyöhön. Hän on joutumassa työttömän peruspäivärahalle, joka ei riitä toimeentuloon. Hän pelkää muun muassa menettävänsä äidin hänelle hankkiman uudenuutukaisen asumisoikeusasunnon, josta hän on ylpeä.
(Työnantaja) näkee heti niinkö CV:stä, että missä (erityiskouluissa) sitä on jo
oltu, nii nehän tiet- siitä jo vähän tietää, että joo, että. Ei tää henkilö ihan
täysillä käykään, nii se voi olla monille ehkä pelote sitte. ... Oon mä ihan
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päässy kahteen haastatteluun peräti jo, että ne olis tietyt firmat ollu jo sen verran kiinnostuneita, mutta ylempi pomo ei vaan harmi kyllä sitten mua valinnut,
että ... Ja totta kai mää yritän edelleen ... Emmää jää niinkö tuleen makaamaan,
että emmää mikään semmonen oo, että no voi harmi, ku ei saa mittään hommaa
ja näin poispäin ... että siinä mo-moni nykynuoriso sais melkein ottaa minusta
mallia, että ei saa niinku luovuttaa. (M10F 12.11.2015.)
Saksassa tapasin haastateltavan, joka selkeästi oli syrjäytetty sekä koulutuksesta
että normaalista palkkatyöstä mutta myös itsenäisestä asumisesta. Hän asuu ryhmäkodissa ilman omaa rauhaa ja itsenäisyyttä. Hänkin kuitenkin arvostaa sitä, että
on edes avotyötä eikä elämä ole vain pitkäveteistä toimettomuutta ja ”seiniensä
katselua”. Tämä pyörätuolia käyttävä 31-vuotias asuu ryhmäkodilla ja käy päivittäin työkeskuksessa avotyössä kahdeksan tuntia päivässä. Kävin tutustumassa hänen työpisteeseensä.
(Peruskoulun jälkeen) tulin suoraan tänne työkeskukseen töihin (vuonna 2003).
Sitä ennen olin kaksi vuotta ammatillisessa valmennuksessa). ... Olin silloin
19–20-vuotias. ... Taksi hakee minut klo 7.10 ryhmäkodilta tänne. Pakkaamme
rasioihin (kosmetiikka-alan firman) näytepakkauksia. Se firma (joka käyttää
tuotteisiin merivettä) on tuolla (naapurikaupungissa), joka tuottaa tuotteita apteekkeihin myytäviksi. ... (Kun tulin tänne) pakkasin aluksi käsipyyhkeitä, lateksikäsipyyhkeitä. ... Sitten saimme tänne uusia työtilauksia. Tällä hetkellä
meillä on kolme tilaustyötä, yksi on tämä (kosmetiikkafirma), toinen nämä käsipyyhkeet ja kolmas saksalaiselle (merenkulkuyhtiölle) naruihin solmujen sitominen, kalastusverkkoihin. (Tyhjäkäyntiä), täällä on mutta harvoin. Jos on,
pitää mennä tekemään toiseen ryhmään muuta työtä. ... Joskus jutellaan keskenään, joskus otetaan kotoa kirja mukaan, tai tehdään ristisanatehtäviä. ...
Minusta on tärkeää, että on tekemistä, muuten sitä istuisi ja pyörisi kotonaan
ja pitkästyisi. ... Tasan klo 16.00 taksi hakee minut takaisin ryhmäkodille.
(N29D 12.5.2016.)
Suomalaista lievästi kehitysvammaista luonnehtisin osalliseksi monilla muilla elämän osa-alueilla mutta syrjäytetyksi oikeudestaan työkansalaisuuteen. Hän työskentelee avotyössä oppisopimuskoulutuksen aikaisen työsuhteen jälkeen. Hänen
toimeentulonsa tasoa ”määritteli” työnantaja haastatellun puolesta. Nuorimies asuu
isänsä kanssa ja ymmärsin, että omasta tahdostaan. Hän työskentelee yhteensä
240 ”päätä” omistavalla maatilalla aamuin illoin yhteensä noin seitsemän tuntia
päivässä.
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Meen tuonne navettaan, vaihdan vaatteet ja nostan rehut nenän (lehmien) etteen. Sitten tuun tuohon, juotan vasikat, puhdistan ritilät ja, no kannan rehut
tonne nenän etteen. Ja sitten vielä harjaan ritilät ja kuivitan. Siinä se oli. ... Nii
(minulla on niinku omat tehtävät, mitkä huolehdin). (Sitten kun tulen klo 16
uudelleen tänne maatilalle) melkei samat. Että puhistan tuolla uudestaan. Ritilät, parret. ... Kyllä kai ne (lehmät) tuntee (minut). (M21F 15.1.2016.)
6.8

Vammaisten haastateltujen opintopolkuja Suomessa ja
Saksassa – yhteenveto eroista ja yhtäläisyyksistä

Vertailevan sosiologisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yhteiskunnallista ilmiötä tavallisimmin kahdessa eri maassa ja kulttuurissa (Melin 2005: 53–58). Tutkimuksessani olen ollut kiinnostunut siitä, miten oppisopimuskoulutuksen erityisopiskelijoiden arjen kokemukset Suomessa ja Saksassa eroavat toisistaan. Mitkä
tekijät heidän lapsuudessaan tai aikana ennen kyseisen koulutuksen aloittamista
ovat vaikuttaneet heidän koulutusvalintoihinsa? Miten koulutuksen suorittaminen
on vaikuttanut vammaisten tai osatyökykyisten henkilöiden toimintaan ja elämään
kummassakin maassa? Minkälaisia mahdollisuuksia he näkevät tulevaisuudessaan?
Niin kuin Melin (2005: 53) toteaa, ilmiötä ei voi tutkia irrallaan kyseisten maiden muusta yhteiskunnallisesta kontekstista. Saksa on Euroopan unionin talousmahti, jonka alueella asuu yli 80 miljoonaa asukasta. Maan talousveturina toimii
suurteollisuus, erityisesti autotehtaat. Taloustilanne on ollut nousujohteista jo usean
viime vuoden ajan. Suomi on harvaanasuttu noin 5,6 miljoonan asukkaan kansakunta. Maassa on vallinnut yhtäjaksoinen taloudellinen laskukausi jo kahdeksan
viime vuoden ajan. Erityisesti pitkäaikais-, nuorten ja rakenteellinen työttömyystilanne ovat olleet yhteiskunnan sitkeimpiä ongelmia. Seurauksena on ollut muun
muassa se, että joka viides 20–35-vuotias nuorimies on ilman työtä ja koulutusta
(OECD 2016). Syrjäytymisen problematiikka on koko yhteiskunnan päällimmäisiä
uhkia, mutta keinoja sen nujertamiseksi ei tunnu löytyvän. Saksassa syrjäytymiseen
liittyvä keskustelu liittyy erityisesti vuodesta 2015 alkaen maahan tulleiden yli kahden miljoonan maahanmuuttajan kotouttamisen ongelmiin sekä nuoriin, syrjäytymisvaarassa oleviin.
Karkeasti arvioiden noin kymmenen (10) prosenttia väestöstä luetaan tavalla
tai toisella vammaisiin (Kivirauma 2015a: 12–13). Tällöin, riippuen luokittelutavasta, Suomen väestöstä runsaat 500 000 ja Saksassa yli kahdeksan (8) miljoonaa
asukasta voidaan lukea vammaisiin. Kyse on näin ollen lukumääräisesti aivan erisuuruisista väestöryhmistä. Saksa kuuluu Euroopan hyvinvoinnin maa-alueissa
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mannermaiseen hyvinvointiregiimiin ja Suomi taas ”pohjoismaisiin hyvinvointivaltioihin”, jolloin muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmät eivät
ole yhteneväisiä maiden kesken. (Ks. Bazant & Schubert 2009: 513–534, Saari
2015: 425–426.) Tällöin on kuitenkin huomattava, että Suomen asema ja maine
pohjoismaisena hyvinvointivaltiona on useiden hyvinvointimittareiden mukaan
edellä mainituista syistä monilta osin pudonnut varsin kauas taloudellisen nousukauden eli 1990-luvun loppu- ja 2000-luvun alkuvuosista. Saksan taloustilanteen
kehittyminen on taas ajallisesti ollut päinvastainen. Taloudellisesti vaikeat vuodet
ajoittuiv at siellä edellä mainittuun Suomen nousukauteen.
Edellä mainitut taustatekijät huomioon ottaen kokoan seuraavaksi yhteen haastatteluista tekemäni tutkimushavainnot yhtäläisyyksiä ja eroja etsien. Jaottelun olen
laatinut haastattelujen teemajaottelun (ks. Alaluku 6.1–6.7) mukaisesti.
Yleiset taustatekijät – kuka minä olen? (lapsuus, perhe ja muut
taustatekijät)
Merkittävin taustatekijä tutkimushavainnoilleni oli se, että vammaisille ja pitkäaikaissairaille tarkoitettu oppisopimuskoulutus ammatillisen koulutuksen muotona
on itsestäänselvyys Saksassa mutta Suomessa vähän käytetty, enemmänkin kokeilu- ja kehittämishankkeiden varassa toimiva koulutusmuoto. Tutkimuksen osallistujat, 15 suomalaista ja 15 saksalaista, olivat jo siitäkin syystä monilta osin varsin
heterogeeninen joukko. Perustiedot haastatelluista olen esittänyt taulukossa 3 (ks.
Alaluku 4.3.2). Naispuolisia haastateltavia oli yhdeksän (9) ja miehiä 21. Iältään
suurin ryhmä eli puolet koko joukosta oli sekä Suomessa että Saksassa nuoria aikuisia, 26–35-vuotiaita.
Vammaisuuden osalta enemmistö suomalaisista oli lievästi tai keskivaikeasti
kehitysvammaisia – saksalaista vain kaksi, mikä osaltaan on vaikuttanut ammatinvalinnan perusteisiin. Toisaalta suomalaista tuettua oppisopimuskoulutusta on kehitetty erityisesti tätä vammaisryhmää ajatellen. Enemmistö saksalaisista oli joko
synnynnäistä lihassairautta sairastavia, monivammaisia tai viittomakielisiä kuuroja.
Heistä monet motorisesti ja teknisesti ilmeisen lahjakkaina pystyivät muun muassa
autotehtaan nopeatempoiseen tiimityöhön ja vakuutusyhtiön asiakaspalveluun tai
toimistotehtäviin. Mitään itsensä vähättelyä tai vammansa tai sairautensa ”voivottelua” en kuullut missään haastattelussa, en kummassakaan maassa. Tämä siitä
huolimatta, että useat olivat käyneet läpi vaikeitakin, pitkiä sairaalajaksoja ja erilaisia lääketieteellisiä operaatioita. Haastatellut olivat selkeästi sinut vammansa
kanssa.
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Lapsuuden perheen ja erityisesti vanhempien kannustava tuki on ollut molempien maiden haastatelluille erityisen merkityksellistä (Peltola 2016: 227, 232). Mielenkiintoista oli, että useiden vastauksissa ilmeni merkittävimmän tuen tulleen nimenomaan toiselta vanhemmalta – isältä tai äidiltä. Selkeimmin tämä näkyi avioeroperheiden lapsissa, joita oli useita molemmissa maissa. Näin heidän osaltaan
voin alleviivata Meadowsin (2010: 106) toteamuksen, että isän ja äidin vanhemmuuden merkityksessä lapsen kehitykseen ei ole löydetty suuria eroavuuksia, ainakaan länsimaisissa järjestelmissä. Yllättävää oli, miten paljon vanhemmat olivat
kannustaneet vammaisia lapsiaan erityisesti urheilun pariin, niin Suomessa kuin
Saksassakin. En odottanut tapaavani molemmissa maissa jopa MM-tason vammaisurheilijoita, joille harrastus oli selkeästi antanut tärkeitä sosiaalisia verkostoja,
elämän sisältöä työn oheen ja erityisesti fyysistä kuntoa.
Koska joukossa oli useita viittomakielisiä kuuroja, yhteensä yhdeksän (9), perheen yhteisen kielen merkitys nousi merkittäväksi lapsuuden kannustavaksi tekijäksi sekä Suomessa että Saksassa. Tässäkin tuli esille, että joko viittomakieltä hallitsevasta äidistä tai isästä tuli merkittävä lapsuuden tuki, kun taas toinen heistä jäi
pysyvästikin etäisemmäksi. Maan kielen opiskelun merkitys tuli esille taas Saksaan
tulleiden maahanmuuttaneiden vammaisten kohdalta. Välittömästi maahan tulonsa
jälkeen he olivat aloittaneet kielen opiskelun. Eräs heistä oli työpaikan luottamusmiehen mukaan jo muutaman vuoden jälkeen melkoinen kielen sanataituri
(Schmidt 2016). Haastattelussa hän käytti todella kauniita kielikuvia, ehkä äidinkielensä, venäjän, ”tartuttamana”.
Yhteistä haastateltaville oli jo lapsuuden ajoilta kehittynyt sinnikkyys ja voimakas toiminnan tahtotila eli sisu. Vanhempien kannustavilla asenteilla näytti olevan tässäkin mielessä suuri merkitys. (Vrt. Lahti 2014: 318–319, Uusitalo-Malmivaara 2015.) Vaikka sisu liitetään yleisesti suomalaisuuteen, ilmiö korostui yhtä
hyvin myös saksalaisten haastatteluissa. Vanhemmat olivat myös vammaisen lapsensa yhdenvertaisuuden ja oikeuksien peräänantamattomia, sisukkaita ”asianajajia”. He edellyttivät inkluusiota jo ennen kuin asia oli yhteiskunnassa yleisesti esillä,
kuten eräs haastateltava kertoi äidistään. Sisu ja peräänantamattomuus näyttivät
olevan merkittävä edesauttava tekijä, jotta haastateltu pyrki ja pääsi oppisopimuskoulutukseen sekä työllistymään avoimille työmarkkinoille. Muutamilla suomalaisilla, erityisesti avotyössä olevilla, saksalaisiin verrattavaa lujatahtoista pyrkimystä
tavoitteisiin en havainnut. Monella, päinvastoin, heijastui jonkinlainen alistuneisuus ja tuen puute. ”Olen tässä enkä muutakaan voi”, kuvaa heidän tilannettaan.
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Kouluaika ennen oppisopimuskoulutusta (peruskoulun ja muun
koulutuksen aika)
Oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden tai sitä parhaillaan suorittavien vammaisten kouluaikaa ennen ammatillista koulutusta leimaa monipolvinen ja -vaiheinen
peruskoulutuksen aika, useilla ja molemmissa maissa kaukana kotoa erityiskoulussa. Kotoa irtaantuminen tapahtui siis normaalia aiemmin. Yllättävää oli, että
juuri mitään negatiivisia puolia he eivät kyseisestä ajasta ottaneet esille. Monille
peruskoulun aika toisella paikkakunnalla oli pikemminkin oman vertaisryhmän ja
identiteetin löytämistä, kuten eräs saksalainen haastateltu kertoi.
Suomalaisilla peruskoulun jälkeistä aikaa ennen oppisopimuskoulutusta leimaa monimutkainen siirtyminen valmentavasta ja kuntouttavasta koulutuksesta
edestakaisin ammatilliseen tutkintoon, jopa kahteen sellaiseen. Tuntuu, että he joutuvat ”harhailemaan hakuammuntana” koulutuksesta toiseen ilman, että mikään
taho ottaisi heistä ”koppia”, perehtyisi ja selvittäisi alun perin perusteellisesti vammaisen todellisen kiinnostuksen, taipumukset ja osaamisen. Näin nuoren elämästä ”menee hukkaan” useita vuosia. Hän olisi voinut olla jo paljon aikaisemmin
työllistettynä ja yhteiskunnan yhdenvertaisena jäsenenä. 30 vuotta täyttäneellä suomalaisella on takanaan pitkä ja monivaiheinen koulutus erilaisissa ”erillisjärjestelmissä”. Hän kokee, että hänenlaisensa on vaikea työllistyä, koska ”kyllähän se
työnantaja näkee papereista, että jotakin on vialla” (M10F). Monenlaiset koulutukset voivat vammaisella näin ollen olla enemmän rasitteena kuin plussana CV:ssä.
Oppisopimuskoulutuksen aika ja sen merkitys
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen eroaa
merkittävästi Suomessa ja Saksassa johtuen nimenomaan koulutuksen pääsyn peruslähtökohdista. Suomalaiset lievästi kehitysvammaiset, 10 haastateltavaa 15:stä,
olivat päässeet koulutukseen ammatillisen erityisoppilaitoksen ja sen yhteistyökumppanien järjestämien tuetun oppisopimuskoulutuksen kokeilu- ja kehittämishankkeiden avulla. Heille järjestettiin kyseisen menetelmän edellyttämät ryhmäkohtaisen työhönvalmentajan palvelut erona normaaliin oppisopimuskoulutukseen.
Lisäksi teoriaopetus tapahtui samassa pienryhmässä (6–8 osallistujaa), joissa työhönvalmentaja oli myös mukana. Tulokset kokeiluhankkeiden osalta ovat rohkaisevia. Useat koulutetut ovat sijoittuneet työelämään, erityisesti osa-aikatyöhön. He
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ansaitsevat palkkatuloja työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi määrättyyn ansiotulorajaan saakka kuukaudessa. Ongelmana Suomessa on muun muassa kehittämishankkeiden rahoituksen epävarmuus ja myös kyseisen lainsäädännön määräaikaisuus.
Saksalaiset vammaiset olivat hakeutuneet ja päässeet oppisopimuskoulutukseen ”normaalia tietä” eli esimerkiksi ammatinvalintaviranomaisten tai työvoimatoimiston työnvälittäjän (Jobmittler) tai BBW:n työhönvalmentajan avustamana,
lähettämällä useitakin hakemuksia eri työpaikkoihin tai esimerkiksi kyseisellä tehtaalla työskentelevän sukulaisen välityksellä. Monet kokivat, että vammaisena työpaikan asennemuurin murtaminen oli vaikeaa ja vaati peräänantamattomuutta. He
olivat kokeneet, että kun yksi tavalla tai toisella vammainen edelläkävijä oli työllistynyt, muiden oli jo helpompi päästä alkuhaastatteluun ja myös työhön. Näin
kertoi esimerkiksi lääketieteellisen instituutin toimistotehtäviin työllistynyt oppisopimuskoulutettava (N27D), joka oli järjestyksessä toinen kyseisen työyhteisön
oppisopimuskoulutukseen otettu vammainen.
Oppisopimuskoulutuksen suorittamisessa Suomessa ja Saksassa ei ole paljon
eroavuuksia käytännön näkökulmasta tarkasteltuna. Molempien maiden prosessit
olen kuvannut luvussa 5. Yleisin malli Suomessa oli, että neljä (4) päivää viikosta
kukin työskenteli työpaikallaan ja yksi (1) päivä viikosta oli ammatillisessa erityisoppilaitoksessa toteutettu teoriaopetuksen päivä. Tällöin oli mahdollisuus tavata
viikoittain vertaisiaan opiskelijoita. Monet pitivät kyseisiä päiviä voimaannuttavina ja motivoivina. Saksalaisilla opiskelijoilla teoriaopetus tapahtui useimmiten
toisella paikkakunnalla olevassa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa jaksoittain.
Teoriaopetuksen merkitystä motivointitekijänä eivät saksalaiset juurikaan korostaneet. Molemmissa maissa kuitenkin psykososiaalisen ja muun tuen merkitys oli
olennaista opiskelun onnistumiseksi ja loppuunsaattamiseksi. Teoriaopetuksen vähäinen rooli Saksan oppisopimuskoulutuksessa tulikin esille myös näissä haastatteluissa. (Vrt. OECD 2010a.)
Tärkeää sekä Suomessa että Saksassa oli, sekä positiivisessa että negatiivisessa
mielessä, että työpaikalla on vammaiset hyväksyvä, myönteinen ilmapiiri. Alkuhankaluuksia ja negatiivisia asenteita opiskelijat olivat kokeneet molemmissa
maissa. Ilmapiiri tuntui useimpien kohdalla parantuneen aikaa myöten. Monen
mielestä heidän tuli osoittaa olevansa ”enemmän” kuin muut tullakseen hyväksytyksi työyhteisöön. Vaikeinta oli kahdella suomalaisella, joista toinen ahdistui ”ulkopuolisuuden” tunteestaan ja toinen menetti ainakin toistaiseksi uskonsa pärjätä
työelämässä työnantajan jätettyä hoitamatta oppisopimuskoulutukseen kuuluvat taloudelliset ja muut velvoitteensa.
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Suurin ero suomalaisten ja saksalaisten haastateltujen kesken olivat ammattialat ja ammatit, joihin he kouluttautuivat tai olivat juuri kouluttautumassa. Tässä
viittaan esittämääni yhteiskunnalliseen kontekstiin (vrt. Melin 2005), esimerkiksi
maiden taloustilanteiden eroavuuksiin. Tämä on otettava huomioon kummankin
maiden tuloksia vertailtaessa. Suurin osa haastatelluista saksalaisista työskenteli
kokopäivätyössä auto- ja lentokonetehtailla palkkauksen ja muiden työsuhdeetuuksien suhteen muiden työntekijöiden kanssa yhdenvertaisina. Useat korostivatkin, että he eivät tarvitse palkan lisäksi mitään vammaisuuteen liittyviä yhteiskunnan tukia. Vastaavasti suomalaisista haastatelluista useat työskentelivät osa-aikatyössä ja olivat oppisopimuskoulutuksen jälkeen hakeutuneet työn lisäksi työkyvyttömyyseläkkeelle. Kyseinen järjestelmä on sinänsä erittäin byrokraattinen ja
vaikeasti hoidettava sekä työntekijän että -antajan näkökulmasta, koska palkkatulo
lomakorvauksineen ei saa ylittää sallittua ylärajaa. Uhkana on tällöin työkyvyttömyyseläkkeen menettäminen.
Arki nyt (perhe ja asuminen, työ tai koulutus)
Arjesta ja koetusta elämänlaadusta kysyttäessä kyse oli luonnollisesti henkilön sillä
hetkellä ilmaisemasta kokemuksesta (vrt. Burr 2003, Kulmala 2006: 59, Murto ym.
2007: 54–66, Vehmas 2005: 203). Työn ja työpaikan merkitys elämässä arjen jäsentäjänä ja sosiaalisena ympäristönä oli kiistaton, myös palkattomassa avotyössä
työskentelevillä. ”En voi kuvitella elämää ilman työtä, sillä ilman työtä olisi tylsää”,
totesi eräs autotehtaalla työssään hyvin menestynyt vaikeavammainen (N16D).
Pettymystään tässä suhteessa ilmaisivat suomalaiset sekä oppisopimuskoulutuksessaan työnantajaan pettynyt että avotyön ja vapaaehtoistoiminnan kahleista irti pyrkivä huippu-urheilija. Heidän kertomuksissaan tuli esille turhautumista ja huonommuuden tunnetta työpaikan puuttumisen vuoksi.
Ainoa haastatelluista, joka kritisoi työtään, tässä tapauksessa työnsä yksitoikkoisuutta, oli saksalainen kuuro vakuutusyhtiön virkailija. Hän ei ollut tyytyväinen
nykyisiin työtehtäviinsä. Hän koki, että hänen työnsä monipuolisuutta oli kavennettu aikaa myöten liian paljon. Merkityksellistä kaikille työllistyneille molemmissa maissa oli työpaikan ilmapiiri ja Saksassa myös vertaisten tuki, vammaisten
omat luottamusmiehet ja yhteiset kokoontumiset. Monet totesivat myös, että itse
kunkin on kannettava myös oma vastuunsa työyhteisön jäsenenä ja sen ilmapiirin
muotoutumisessa. Kuurot saksalaiset saavat muun muassa autotehtaalla viikoittain
ja sen lisäksi aina tarvittaessa tulkin avukseen. Tällaista järjestelmää ”automaattina”
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ei Suomessa tunneta. Se oli ja on sidoksissa tässä tapauksessa työpaikan kulttuuriseen ympäristöön ja sen arvoihin. (Vrt. Allardt 1988: 24–25, Eriksson 2008: 8.)
Tutkimusta aloittaessani en luullut törmääväni Saksassa avotyön eli saksalaisittain Werkstätte (työkeskukset)-problematiikkaan (vrt. Paanetoja 2013). Ennakko-oletukseni oli, että maassa ollaan jo niin paljon pidemmällä matkalla kohti
inkluusiota, että suurteollisuus pystyy työllistämään kaikki kynnelle kykenevät,
vammaisetkin. Niin vain kävi, että räikeimmät tapaukset tapasin juuri Saksassa.
Oppisopimuskoulutuksen jälkeen avotyöhön siirtyneet suomalaiset olivat ”sinuja”
tilanteensa kanssa, kun taas saksalaiset – oikeutetusti – kapinoivat tilannettaan vastaan. Maan hyvin menestyvä suurteollisuus selkeästi hyötyy tästä ilmaistyövoimajoukosta ja heidän tuotantopanoksestaan. Tältä osin kyseisiltä haastatelluilta ei voi
edellyttää Dowrickin (2005: 4–5, 90) mukaista myönteistä asennetta itseä ja muita
kohtaan ja pelkästään sitä kautta ”onnellisen elämän” tai onnen saavuttamista. Heidän elämäänsä ei voi kuvata myöskään ”hyväksi elämäksi” (vrt. Ojanen 2006: 50),
koska heidät on syrjäytetty yhdestä tai jopa useammasta perusoikeudesta.
Haastatelluista suomalaisista ja saksalaisista, vaikka suurin osa oli nuoria aikuisia, yllättävän harvat olivat perheellisiä. Muutamat ilmoittivat, että eivät haluakaan sitoutua ainakaan toistaiseksi parisuhteeseen (vrt. Klinenberg 2013). Saksalaisista useat asuivat vielä vanhempiensa luona, kun taas suurin osa suomalaisista
itsenäisesti vuokra- tai omistusasunnossaan. Ryhmäkodin asukkaita oli joukossa
vain kaksi saksalaista. Tuloksissa näkyi, että Suomessa on vammaisten itsenäiseen
asumiseen panostettu viime vuosina merkittävästi, kun taas Saksassa painopiste on
ollut heidän työllistymisessään.
Raha-asiat tuntuivat haastateltavilla olevan yleisesti ottaen kunnossa. Tilannettaan siinä mielessä eivät valittaneet suomalaiset osa-aikatyötä tekevät eivätkä varsinkaan saksalaiset kokopäivätyössä käyvät. Koskettavan puheenvuoron
tästä ”käytti” saksalainen avotyössä työskentelevä, vaikeavammainen puutarhatyöntekijä (M30D). Hän halusi jonkun poliitikon paikalleen tienaamaan kahdeksan
tunnin työpäivästä 200 euroa kuukausirahaa. Yhdenvertaisuus palkassa ja muissa
työsuhde-eduissa oli todella tärkeä asia muun muassa autotehtaan kaikille vammaisille työntekijöille.
Elämänkulku ja sen merkittävimmät taitekohdat
Molemmissa maissa tulivat esille tähänastisen elämän merkittävinä taitekohtina eri
kouluasteiden aloittaminen, aina varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta oppisopi282

muskoulutukseen. Uuden kouluasteen aloittaminen oli aina merkittävä elämän taitekohta. (Vrt. McMaugh 2011: 863.) Useat saksalaiset ottivat esille lapsuutensa ja
kertoivat lastentarha-ajastaan, suomalaiset eivät niinkään. Merkittäviä taitekohtia
olivat myös itsenäistyminen ja omaan asuntoon siirtyminen sekä työllistymisen eri
vaiheet. Maahanmuuttajataustaisilla elämän merkittävin taitekohta oli eittämättä
Saksaan muuttaminen ja maahan kotoutuminen. He kertoivat tuosta elämänsä vaiheesta hyvinkin perusteellisesti.
Pääsy oppisopimuskoulutukseen oli erityisesti suomalaisille vammaisille haastatelluille ylpeyden aihe. He olivat tietoisia siitä, miten pieneen joukkoon he tässä
mielessä Suomessa kuuluvat. He kokivat itsetuntonsa kehittyneen myönteisesti,
kun olivat selvinneet vaativasta koulutuksesta. Kuvaavaa oli, miten suomalainen
kuuro (M14F) suutelemalla paperinkulmaa näytti, kuinka tärkeä oppisopimuskoulutuksesta saatu todistus oli hänelle. Saksalaisten joukossa oli muun muassa niin
vaikeavammaisia autotehtaalle työllistyneitä, että oppisopimuskoulutuksen arvo ja
merkitys valaistuivat tutkijalle jo siitä syystä. Erityisesti tämä tuli esille ”edelläkävijöillä”. He olivat murtaneet asennemuurin ja saivat tai ovat saamassa työkavereikseen muita vertaisiaan. Ensimmäinen kuuro työntekijä (M7D) lentokonetehtaalla oli ”vetänyt perässään” jo 20 muuta viittomakielistä.
Toiminnot ja kyvyt (koettu elämänlaatu, mahdollisuudet ja vapaudet,
ystävät, harrastukset)
Identiteettinsä, mitä he ovat ja haluavat olla suhteessa ympäristöönsä (vrt. Martin
2016: 38), osalta suomalaisilla ja saksalaisilla haastatelluilla oli tutkijalle selkeä
viesti: haluan olla kuten kaikki muutkin, hyväksyttynä yhdenvertaiseksi muiden
kanssa. Ei mitään sen enempää eikä vähempää. He haluavat ja voivat päättää omista
asioistaan. Joillakin oli muun muassa taloudellista riippuvuutta vanhemmista,
mutta ymmärsin sen olevan henkilön oman tahdon mukaista. Koin tutkimuksen
osallistujien edustavan modernia vammaisen identiteettiä, jossa vamman tai sairauden piilotteluun tai salailuun ei ole mitään syytä (vrt. Amsterdam ym. 2015: 158–
161). He haluavat selvitä niin pitkälle kuin mahdollista omin avuin ilman tukipalveluja ja käyttää esimerkiksi avustajia vain välttämättömissä tilanteissa. He olivat
jo varhain hyväksyneet vammansa tai sairautensa ja kokivat elämänsä olevan kunnossa.
Haastatellut olivat aktiivisia monen lajin harrastajia. Urheilu kunnon ylläpitäjänä mutta toisaalta tärkeimpänä harrastuksena jopa kilpatasolla oli yllättävänkin
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yleistä, erityisesti saksalaisten keskuudessa. Liitän tämän ilmiön sisuun ja sen ilmenemiseen muun muassa huippu-urheilussa (vrt. Lahti 2014). Harrastusten kautta
heille oli muodostunut oma sosiaalinen verkostonsa muun ystäväpiirin lisäksi. Perinteinen yhdistystoiminta ei kiinnosta, kummassakaan maassa, eivät myöskään yhteiskunnalliset asiat. Politiikasta tuli samanlaisia kommentteja molemmissa maissa:
ei poliitikkoihin eikä politiikkaan voi luottaa. ”Siellä ajetaan vain omia etuja!” Yksinäisyys oli ongelmana muutamalle haastatellulle. Yksinäisyydestä kertovien joukossa oli suomalainen ja pari saksalaista. Suomalaisen tilanne liittyi pitkälti asuinja työskentelypaikkakuntaan, joka vaikutti haastattelijankin silmiin todella masentavalta ”keskellä ei mitään”. Useimmat asuvat yksin mutta eivät kuitenkaan koe
olevansa yksinäisiä. Saksalaisilla yksinäisyys liittyi vaikeavammaisuuteen ja sitä
myöten kommunikointivaikeuksiin, tai pitkiin sairaalajaksoihin, joiden aikana ystävät etääntyivät.
Tulevaisuus (toiveet ja unelmat sekä motiivit ja esteet, minä ja
yhdenvertaisuus)
Haastattelemillani vammaisilla ja pitkäaikaissairailla oppisopimuskoulutuksen
suorittaneilla oli samanlaisia toiveita ja unelmia kuin kellä tahansa ikäisellään –
että saa käydä töissä, ansaita itse elantonsa, hankkia oma asunto tai nykyistä itsenäisempi asumismuoto, perheen perustaminen, hyvien ystävien saaminen ja mahdollisuus matkusteluun. Koska useimmat haastateltavat kokivat saaneensa esimerkiksi työhönvalmentajaltaan paljon tukea ja apua, he toivoivat myös tuleville oppisopimuskoulutuksen erityisopiskelijoille riittäviä tukipalveluja. Maahanmuuttajataustaisten vammaisten puheissa tuli vahvasti esille kiitollisuus siitä, että he olivat
voineet asettua asumaan Saksaan ja saavuttaa kaiken sen, mikä heille vaikeavammaisina oli ylipäätänsä missään yhteiskunnassa mahdollista. ”Tiedän, että monilla,
joilla on tämä sama sairaus, menee paljon huonommin”, totesi Kazakstanista Saksaan muuttanut vaikeavammainen vakuutusyhtiön virkailija (M25D).
Haastateltujen puheissa heijastui myös kyseisenä ajankohtana ja edelleen Euroopassakin vallitseva poliittinen epävarmuus ja levottomuus. Tilanne on selvästi
aiheuttanut heissä sodan pelkoa ja huolta myös omasta turvallisuudesta. Erityisiä
toiveita vammaisten mahdollisesta täydellisestä inkluusiosta haastateltavat eivät
juurikaan esittäneet. Ymmärsin, että heille riittää, kunhan he tulevat kohdelluiksi
sellaisinaan, ilman sen suurempia myönnytyksiä, yhdenvertaisina kaikkien muiden
kanssa. Haastattelijana eniten toiveita asettaisin saksalaisen osanottajan, sekä ansiotyöstä, riittävästä toimeentulosta että itsenäisestä asumisesta syrjäytetyn, nuoren
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miehen (M30D) osalle. Hän teki tuottavaa työtä puutarhalla ja asui haastattelun
aikaan Punaisen Ristin asumisyksikön soluasunnossa niukan toimeentulon turvin.
Oikeudestaan työkansalaisuuteen syrjäytettyjä olivat myös kaikki sekä suomalaiset
ja saksalaiset oppisopimuskoulutuksen jälkeen avotyöhön sijoitetut vammaiset,
joille kuitenkin oli tärkeää saada aamulla lähteä jonnekin, tekemään jotakin hyödyllistä ja merkittävää, ja palata sieltä työpäivän jälkeen. Tässä yhteydessä viittaan
Sennetin (2004: 200–201) toteamukseen, että yksilölle ei ole niinkään tärkeää olla
arvokas jollekin työyhteisölle vaan se, että hän saa tehdä jotakin hyödyllistä.
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7

Tyyppikertomukset

Edellä kokoamani tutkimusaineiston perusteella olen laatinut Fraserin (2004) mallin mukaiset tyyppikertomukset sen vaihetta 7 soveltaen. Aineiston perusteella olen
tyypitellyt haastateltavani neljään (4) ryhmään. Olen sisällyttänyt tyyppeihin sekä
suomalaisten että saksalaisten haastateltujen kertomuksia eli luonut ryhmälle yhteisistä ominaispiirteistä neljä erilaista tyyppiä. Kriteerit luokittelulle olen ottanut
tutkimukseni teoriaosuudesta, erityisesti luvuista 1 ja 2 eli ”Vammaisuus ja osallisuus” sekä ”Hyvinvointi ja arki”. Löysin molemmista maista yllättävänkin samanlaisessa elämäntilanteessa eläviä ja samantyyppisiä kokemuksia omaavia, vaikka
henkilöt olivat tulleet haastateltavikseni omasta näkökulmastani aivan sattumanvaraisesti.
7.1

Osallinen – ja enemmänkin

Haastattelemieni suomalaisten ja saksalaisten joukossa oli useita, joita voisi luonnehtia osallisiksi yhteiskunnassa niin koulutuksen, työelämän, asumisen kuin terveydenkin suhteen. Heillä olivat elämän perusasiat kunnossa. He osoittivat tyytyväisyyttä elämäänsä kohtaan, vaikka useat olivat kokeneet myös vaikeita jaksoja
tähänastisessa elämänkulussaan. Heidän kokemansa arki on jotakin Knuuttilan
(2014: 265–266) ”tavallisuutta”, hallittuna olemista, tai Siltalan (2007: 704) ”aikahyvinvointia” eli kaikelle on oma aikansa ja ”asiat saa tehdä niille kuuluvassa tahdissa”.
Joitakin tähän ryhmään kuuluvia voisin kuvata ”osallisiksi ja enemmänkin” -tyypeiksi. He olivat periksiantamattomia vammaisia tai pitkäaikaissairaita,
muutamat maahanmuuttajataustaisia. He olivat kulkeneet monipolvisen tien jo peruskoulussa, useat kaukana vanhemmistaan ja lapsuudenperheestään. Kaikkia heitä
on leimannut rohkeus ja kova pyrkimys päästä tavoitteisiin jo peruskoulun ja sen
jälkeisen koulutuksen aikana. Heillä on vahva itsetunto, ja he ovat vammaisen identiteettinsä kanssa tasapainossa myös sosiaalisesti. Heillä on ollut vahva tuki perheestä, myös yhden vanhemman perheessä kasvaneilla. Suurin osa heistä oli kotoisin ”ihan tavallisista perheistä”. Useat ovat sitä mieltä, että ilman vanhempien tukea
ja sinnikkyyttä he eivät olisi onnistuneet niin hyvin kuin tähän mennessä on tapahtunut. Tässä ryhmässä useat saksalaiset olivat pyörätuolissa istuvia vammaisia.
Haastatteluhetkellä tähän ryhmään luokittelemani asuivat itsenäisesti tai muutamat vielä vanhempien luona, useat kuitenkin ilmiselvästi omasta tahdostaan.
Heillä on ystäviä ja harvinaisenkin paljon harrastuksia, erityisesti urheilun parissa,
287

ja sitä kautta myös sosiaalista elämää. Osa elää parisuhteessa ja muutamalla oli
perheessään lapsia. He ovat sijoittuneet oppisopimuskoulutuksen jälkeen Saksassa
kokopäivätyöhön ja useimmat Suomessa osa-aikatyöhön, jossa he saavat ansaita
lain (Laki 738/2009) salliman määrän kuukaudessa menettämättä eläkettään. Monille näistä suomalaisille kokopäivätyö tuntui olevan liian vaativa vaihtoehto vammaisuudesta tai pitkäaikaissairaudesta johtuen (vrt. Paanetoja 2014). Osa-aikatyössä he kokivat joka tapauksessa olevansa yhdenvertaisia – heillä oli paikka,
minne mennä ja mistä palata kotiin jotakin hyödyllistä aikaansaaneena. Toimeentulokin on tällöin parempi kuin pelkällä peruseläkkeellä eläessä. Saksassa en tavannut yhtään osa-aikatyötä tekevää haastateltavaa. Kaikki, jotka olivat työssä tai vielä
oppisopimuskoulutuksessa, tekivät suomalaiseen käytäntöön verrattuna pitkää työpäivää, seitsemästä kahdeksaan tuntia päivässä, muutamat lisäksi vuoro- tai pelkästään yötyötä. Suomalaisessa erityisopiskelijoiden oppisopimuskoulutuksessa työpäivä on keskimäärin kuusi tuntia ja varsinaisesti työelämässä noin 7,5 tuntia.
Olen luokitellut tähän ryhmään myös muutamia avotyössä olevia. Vaikka heillä
oikeus varsinaiseen työkansalaisuuteen ei ole toteutunut, heillä on sitäkin enemmän
osallisuutta useilla muilla hyvinvoinnin osa-alueilla. Muutamilla on paljon ystäviä
ja tukijoukkoja sekä harrastuksia. Sosiaaliskonstruktivisesta näkökulmasta heidän
vammansa, identiteettinsä ja kokemansa hyvinvointi ovat tasapainossa ympäristön
kanssa. Myönteinen elämänasenne ja tyytyväisyys elämäntilanteeseen tuntuvat antavan paljon voimaa myös kohdata vaikeuksia (vrt. Ojanen 2009). Joukossa oli
haastateltavia, joiden elämänkulun taitekohdissa tuli selkeästi esille omat valinnat.
He olivat eri vaiheissa itse päättäneet seuraavista ”askeleista”, esimerkiksi sanoutua
irti osa-aikaisesta työstä tai työskennellä maatilalla ahkeruusrahalla mutta selkeästi
ylpeänä omasta ammattitaidostaan ja mielenkiintoisesta työstään. Kaikkia tämän
ryhmän haastateltuja leimasi jonkinlainen elämän tasapaino ja seesteisyys, sisäinen
levollisuus (vrt. Uusikylä 2016). Oppisopimuskoulutus tai siihen pääseminen oli
ollut ponnahduslauta nykyisen arkipäivän osa-alueiden tasapainoon. Toisaalta
heillä oli katse tulevaisuuteen, selkeitä suunnitelmia ja tavoitteellisuutta, miten
tästä etenen ja mitä otan seuraavina askeleinani. Tämä joukko oli tulkintani mukaan
suurin ryhmä Onnelliset-ryhmän (ks. Alaluku 7.4) ohella.
7.2

Syrjässä – oikeuksistaan

Ryhmään ”Syrjässä – oikeuksistaan” kuuluviksi tulkitsin muutamia haastateltuja
molemmista maista. Joukossa ei ollut sellaisia, jotka olisivat ikään kuin menettäneet kokonaan otteensa elämään tai elämänhallintansa. Ketään heistä en voisi siis
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luonnehtia täysin ”syrjäytyneeksi”, mikä tarkoittaisi tavalla tai toisella eristäytymistä tai vieraantumista normaalin elämän kaikilta tärkeimmiltä osa-alueilta (vrt.
Lämsä 2009: 29, Ojanen 2009: 28). Perustan näkemykseni siihen, että vammainen
yksilö voi olla resurssiensa suhteen huono-osainen, mutta se ei välttämättä merkitse
huono-osaisuuden identiteettiä suhteessa sosiaaliseen ympäristöön (vrt. Vehkakoski 2015: 218). Kaikilla heistä oli toimijuutta ja sosiaalista elämää, harrastuksia
ja ainakin joitakin ystäviä. Kahdella suhteet lapsuudenperheeseen olivat etääntyneet, ilmeisesti ainakin osittain maantieteellisten etäisyyksien vuoksi. B-SEM-matriisin mukaan (Mack 2016) heidän syrjäytymisensä kohdistuu, ei niinkään heidän
omien resurssiensa tai välttämättä elämänlaatunsa osatekijöihin vaan ennen kaikkea syrjäytymiseen osallisuudesta ja siinä erityisesti työkansalaisuuden suhteen.
Ryhmään kuuluvat ovat saaneet mahdollisuuden kouluttautua eli eivät ole siinä
mielessä Nussbaumin (1990:5) mukaisen ”yhteiskunnan suurimman rikoksen” eli
koulutuksesta ulosjäämisen uhreja. Kaikilla oli jonkinlaisia suunnitelmia tulevaisuuden suhteen, esimerkiksi muuttaa paikkakunnalta tai hakeutua itsenäisempään
asuntoon. Kukaan heistä ei valittanut terveydenhuollon järjestelmiä tai sitä, etteikö
saisi apua terveydellisiin tai vammaansa liittyviin kysymyksiin. Sen sijaan muutamat kokivat olevansa yleisten asenteiden vankina. Osa oli syrjässä, ”syrjäytettyjä”
(vrt. Kivistö 2014: 70), esimerkiksi työelämästä, mikäli he eivät ammattitaidostaan
tai -kokemuksestaan huolimatta olleet sijoittuneet avoimille työmarkkinoille. Joillakin oli toiveita saada koulutusta aivan uudelle alalle tai itsenäisempi asumismuoto
kuin mikä tilanne nyt oli.
Ryhmään tulkitsemilleni oli kuitenkin yhteistä jonkinlainen apaattisuus – ikään
kuin kukaan tai mikään taho ei olisi kiinnostunut auttamaan heitä, jotta elämään
saisi uutta mielekkyyttä ja koettu hyvinvointi olisi parempi. Haastattelun aikana
tunsin jonkinlaista neuvottomuutta. Toisaalta ryhmään luokittelemillani on mielekästä toimintaa, avotyötä tai palkkatyötä osa-aikaisesti eli osallisuutta ja sosiaalisuutta sen antamissa puitteissa. Jollakin tutkimuksen osallistujalla oli selkeästi työn
ulkopuolella elämänhallinnan puutteita, sosiaalista puutetilaa (vrt. Ulvinen 2014:
104). Hän ei ollut tietoinen omista raha-asioistaan. Asunto ja asuinympäristö, joissa
vierailin, olivat ankeat – siis oman tulkintani mukaan. Se, mikä tämän ryhmän haastateltuja yhdisti, oli ”alistuva sopeutuminen” tilanteeseen. Joiltakin osin tuli esiin
kokemuksia ja niihin liittyviä ilmauksia ystävien ja riittävän tukiverkoston puuttumisesta. Tunnelma haastattelutilanteissa oli tavalla tai toisella ”toiseuden” ja ”ulkopuolelle suljetun” tunnelma. Haastatellut olivat tavalla tai toisella tyytyneet elämäntilanteeseensa. (Vrt. Gray 2000: 24, Levitas 2006: 128–129, Lämsä 2009: 29.)
Heidän kohdallaan ei ainakaan sillä hetkellä ollut toteutunut Sihvolan (2004: 64,
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214) hyvälle elämälle määrittämät kriteerit voida toteuttaa kykyjensä mukaista taloudellista toimintaa tai tulla tunnustetuksi itsessään arvokkaana päämääränä.
Fraser (2004) muistuttaa tyyppikertomusten kirjoittajaa siitä, että kertomuksissa tulee olla osallistujia kohtaan oikeudenmukainen ja kunnioittava sävy. Kaiken
kaikkiaan, koska en voi tietää, minkä verran kyse oli ollut ja on haastatellun omista
valinnoista elämänkulun tähänastisissa vaiheissa, en voi nimetä tähän ryhmään tulkitsemiani syrjäytyneiksi ”ajelehtijoiksi” (vrt. Mäki-Ketelä 2012), kaikilta hyvinvoinnin osa-alueilta ”osattomiksi” tai ympäristöstään vieraantuneiksi (vrt. Mack
2016, Ojanen 2009: 28). Mieluummin tulkitsen, että monen heidän osalta esimerkiksi avotyö omalta osaltaan estää syrjäytymistä.
7.3

Marginaalissa – järjestelmien alistamat

Marginaalissa elävien haastateltavien ryhmä oli kaksijakoinen. Ryhmään luokittelen muun muassa saksalaisen psyykkisesti hauraan nuoren, jolla on todella vaikeita
jaksoja takana elämässään ja joka pyrkii nyt oppisopimuskoulutuksen ja joukkueurheilun avulla kiinni ammattiin. Häneen soveltuisi esimerkiksi Mäki-Ketelän
(2012: 49) määritelmä marginaalisuudesta, rajalla olemisesta. Sen mukaan tällä
nuorella oli vaikea vaihe takana mutta enemmän toivoa edessäpäin kuin varsinaisesti ”syrjäytyneellä”. Marginaalisuus ei tässä tapauksessa liity niinkään järjestelmiin vaan omaan jaksamiseen ja omiin voimavaroihin. Tulkitsen kyseisen haastatellun olevan nimenomaan onnistumisen ja epäonnistumisen rajamailla. Hänelle
toivoisi paljon onnistumisen kokemuksia, jotta hän pystyisi eheytymään sisäisesti
ja toivomuksensa mukaisesti itsenäistymään. Hän oli sinänsä mielenkiintoinen tutkimukseni ja oppisopimuskoulutuksen kehittämisen kannalta, koska hänenlaisiaan
on sekä Suomen että Saksan nuorten joukossa yhä kasvava joukko. Hän on paljon
henkilökohtaista tukea tarvitseva nuori, jonkalaiset edellyttävät nimenomaan työhönvalmentajien, sosiaalipedagogien ja muiden tukipalveluiden intensiivistä läsnäoloa. Haastattelemani vakuutusyhtiön luottamusmies (Schmidt 2016) totesi, että
Saksassa on vahvistettu lainsäädännöllä nimenomaan mielenterveyskuntoutujien
työoikeudellista asemaa niin, että heidät voidaan luokitella vaikeavammaisiin. Hän
piti tätä jo vuonna 2000 toteutettua uudistusta edelleen ainutlaatuisena Euroopassa.
Muita tähän ryhmään kuuluvia marginaalissa eläviä kuvaisin marginaalisiksi
näköalojen suhteen ja järjestelmien alistamiksi. Toiset ihmiset ja tahot ovat ajaneet
heidät syrjään oikeuksistaan. Heihin tulkitsen soveltuvaksi Youngin (1990: 3–12)
määritelmän marginaalisuudesta ”sorron pahimpana muotona”. Marginalisointi tapahtuu näennäisesti hyvää tarkoittavien järjestelmien, esimerkiksi avotyön, kautta
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ja johtaa avuttomuuteen ja riippuvuuteen. Näin ollen katson tämän ryhmän haastateltujen ”huono-osaisimmaksi” ryhmäksi (vrt. Saari 2015). Erotan heidät oikeuksistaan syrjäytyneiden ryhmästä (ks. Alaluku 7.2) nimenomaan epäselvän ja epävarmuutta täynnä olevan tulevaisuuden vuoksi. Yhteiskunnan järjestelmät ovat vieneet heidät Siltalan (2007: 318) nimeämään rakenteelliseen riippuvuusloukkuun.
Ryhmään kuuluvat elävät jatkuvassa odottamisessa, josko tulevaisuus toisi heidän elämäänsä jotakin parempaa tai sitten ei. He eivät ole ”sopeutuneet” tilanteeseen kuten syrjäytyneiden ryhmässä ilmeni. Heille ei ole suotu mahdollisuutta tavoitella onnistuneesti mahdollisuuksia, jotka ovat hyviä tai parhaita. Kysymys ei
ole ollut haastateltujen omasta tahdosta tehdä esimerkiksi raskasta maataloustyötä
ahkeruusrahalla. Tähän ryhmään kuuluu haastateltuja, joille ei työelämällä ole tarjota sellaista työtä, jossa he voisivat onnistua ja kokea onnistumista motivoituakseen edelleen uusiin pyrkimyksiin. (Vrt. Vehmas 2005: 172–174.) Useat epäonnistumiset työssä heikentävät motivaatiota pikkuhiljaa. ”Olenko niin huono, että minua ei kukaan työnantaja tarvitse?” (M10F).
Tähän ryhmään kuuluvista muutamat kertoivat myös yksinäisyydestään. He
ovat mahdollisesti ”ujoja” ja toivoisivat enemmän ystävyyssuhteita. Muutamat olivat yhdenhuoltajan perheestä ja yhteydet muualla asuvaan vanhempaan olivat ainakin ajoittain vähäisiä tai niitä ei ollut lainkaan. Muutamille heistä tuli nimenomaan oppisopimuskoulutuksen henkilökunta tärkeäksi tukijaksi, esimerkiksi työpaikkakouluttaja (Ausbilder), BBW:n henkilökunta, opettajat ja sosiaalipedagogi.
Joidenkin haastateltavien, erityisesti suomalaisten, oli todella vaikea saada työpaikkaa huolimatta siitä, että heillä on monta ammatillista tutkintoa ja monenkinlaista
työkokemusta jo takanaan. Muutamalla tuli esille toive erilaisuuden paremmasta
sietämisestä työpaikoilla. Työpaikkojen pitäisi voida kehittyä ”me kaikki olemme
tavalla tai toisella erilaisia” -kulttuuriin (N23F). ”Normaalista kaavasta” poikkeavien, esimerkiksi kehitysvammaisten, on vaikea murtaa asennemuuria työhön
hakiessaan. Silloin tarvitaan ”edelläkävijöitä”, jotka ovat jo muuttaneet työyhteisön
ilmapiiriä aiempaa suvaitsevammaksi vammaisia työtovereita kohtaan.
Ryhmään kuuluva tekee esimerkiksi monipuolisia töitä keittiöllä, vaikka
on ”vain avustava työntekijä”. Tai hän on suomalainen vammainen, joka asuu vanhempien kanssa samassa pihapiirissä ja käy avotyössä kolmena päivänä viikosta
viisi tuntia kerrallaan. Hän pitää työtä kuitenkin tärkeimpänä asiana elämässä. Hän
on vähävarainen ja ilmeisen riippuvainen vanhemmistaan myös taloudellisesti. Hänellä olisi ilmeisesti valmiudet itsenäisempäänkin elämään. Hänellä on kuitenkin
muutamia kavereita ja bändi, jossa hän soittaa. Hän hoitaa omat raha-asiansa. Hän
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asuu kaupungissa mutta maaseutumaisessa ympäristössä, kaukana kaupungin keskustasta. Häntä en voisi kuvata syrjäytyneeksi vaan järjestelmän alistamaksi.
Toinen tähän ryhmään kuuluva on esimerkiksi saksalainen avotyössä kahdeksan tuntia työskentelevä haastateltu. Hän on käynyt peruskoulun sisäoppilaitoksessa ja aloittanut sen 7-vuotiaana. Hän kertoo, että kouluaika oli yksinkertaisesti ”wunderbar”, mahtavaa. Kouluaikana hän tuli kotiin viikonlopuksi yksin junalla. Koulu päättyi, kun hän oli 18-vuotias. Peruskoulun jälkeen hän on suorittanut
noin kolme vuotta kestäneen oppisopimuskoulutuksen. Tämän jälkeen hänet sijoitettiin samaan paikkaan mutta avotyöhön. Hän saa kuukausirahaa (Monatsgeld)
200 euroa korvauksena pitkistä työpäivistään viitenä päivänä viikossa. Pyörätuolin
varassa oleva haastateltu käyttää pitkän työpäivän lisäksi noin kolme tuntia päivästä työmatkoihin. Hän toimii vapaa-ajallaan vapaaehtoistyöntekijänä. Hän haluaa auttaa toisia, vaikka on itse todella vaikeavammainen. Hänen elää Seligmanin
(2002) nimittämää merkityksellistä elämää (Meaningful Life), jossa ihminen käyttää kykyjään altruistisesti itseään korkeampiin tavoitteisiin. Tämä kaikki tapahtuu,
jotta hän tuntisi tarkoituksellisuutta ja yhteisyyden tunnetta. Durkheimin (1980:
371–398) mukaan tunne kuulumisesta johonkin yhteisöön on välttämätöntä ja yksilön elämän tärkein voimanlähde.
7.4

Onnellinen – olen saavuttanut paljon!

Tulin itsekin onnelliseksi tavatessani haastattelemiani onnellisten ryhmään luokittelemiani sekä Suomessa että Saksassa. Ryhmään luen kuuluvaksi suunnilleen yhtä
suuren joukon heistä kuin ensimmäiseenkin eli Osallinen ja enemmänkin -ryhmään
(ks. Alaluku 7.1). Molemmissa joukoissa oli paljon samoja piirteitä. Onnellisista
välittyi kuitenkin muiden edellä kerrottujen piirteiden lisäksi valtava elämänilo ja
suuret onnistumisen kokemukset. Tunnelma oli monissa tilanteissa: ”Olen saavuttanut niin paljon vammastani huolimatta”. Niin kuin eräs haastateltava (M19D) sen
ilmaisi: ”Minullahan on kaikkea!” Tai toinen erittäin vaikeavammainen: ”En todellakaan voi olla elämälle vihainen!” (M25D). Kertoessaan kokemuksistaan heillä
varmaan palautui mieleen ne onnistumiset, joita monet heistä olivat voineet kokea
suurten vaikeuksien jälkeen.
Sekä suomalaisten että saksalaisten joukossa oli muutamia, jotka ilmiselvästi
valloittavat positiivisella elämänasenteellaan ihmiset ympärillään! He ovat sosiaalisia ja ilmiselvästi työpaikkansa ”ilopillereitä”. Heillä menestyminen oli, totta tosiaan, itsestäkin kiinni. Loisto tyyppi, kuvaisin esimerkiksi yhdenvertaisuuteen
ponnistellutta ja sen tavoittanutta autotehtaan työntekijää. Hän on erittäin vaikeasti
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puhevammainen. Samoilla sanoilla kuvaisin suomalaista iloa pursuavaa, vielä oppisopimuskoulutusta suorittavaa aikuisopiskelijaa. Lieneeköhän kyse ollut euforisista, voimakkaista onnellisuuden tuntemuksista saada kerrata ja elää niitä uudelleen kertomalla? (Vrt. Hecht 2007: 10–11.) He olivat voineet itse pitkälti toimia
itseohjautuvasti, tehdä omia valintojaan kohti hyvää itsetuntoa, myönteistä minäkäsitystä arkipäivän eri osa-alueilla sekä nyt koettua hyvinvointia. (Vrt. Martin
2016: 34). Joukossa oli vaikeavammaisia mutta periksiantamattomuudessaan esimerkillisiä vammaisia. Toisaalta pohdin heidän osaltaan Ojasen (2009: 106–107,
197) väittämää, että myönteisiä tunteita ilmaisevat ihmiset kestävät vaikeuksia
muita paremmin ja osaavat myös nauttia onnistumisistaan.
Onnellisten ryhmän haastatelluilla olivat sosiaaliset suhteet kohdallaan. He
voivat toteuttaa useimpia ihmisen elämään kuuluvia toimintoja ja osallisuutta. He
ovat voineet saavuttaa elämäänsä järjestäytyneen kokonaisuuden niin koulutuksen,
työn, perheen ja muunkin sosiaalisen elämän suhteen. (Vrt. Sihvola 2004: 215.)
Heillä oli oma perhe, tyttöystävä tai lapsuudenperhe vahvana tukena. Ryhmään tulkitsemani ovat aktiivisesti mukana erityisesti urheilussa. Liikunta ja urheilu olivat
selkeästi vahvistaneet heidän itsetuntoaan ja minäkäsitystään. He ovat myös työyhteisössään aktiivisia ja tuntevat myös oman vastuunsa hyvän työilmapiirin luomisessa. Kuvaisin heitä valoisiksi onnistujiksi, yhdenvertaisiksi. Kaiken kaikkiaan
heille oli yhteistä vahva luottamus omiin kykyihin. Tähän ryhmään kuuluvilla hyvinvointi ja vammaisuus ovat sopusoinnussa myös ympäristön suhteen (vrt. Vehmas 2005: 179–181). Elämän peruskokemusalueet ovat heidän kohdallaan tasapainossa (vrt. Nussbaum 1990: 217–224).
Suomalainen uudelleenkouluttautuja oli todella onnellinen, että oli monien ja
monipuolisten työkokemusten jälkeen vihdoinkin saamassa elämänsä ensimmäisen
ammatillisen tutkinnon suoritetuksi oppisopimuskoulutuksena ja kaiken lisäksi ”unelmatyössään”. Häntä ei todellakaan voisi luonnehtia ”sisäisesti levolliseksi” (vrt. Uusikylä 2016) vaan superonnelliseksi! ”Onnellinen” on elämässään
tavoitteellinen ja yritteliäs. Häntä eivät ongelmat ole lannistaneet tai lannista. ”Työkavereiden kanssa vietämme joulujuhlat ja menemme syysmarkkinoille yksinkertaisesti vain pitämään hauskaa! Arvostan Saksaa asuinmaana. Tämä on turvallinen
maa ja antaa mahdollisuuksia hyvään elämään”, totesi eräs saksalainen onnellinen
(M19D).
Tähän ryhmään tulkitsemani, erityisesti saksalaiset, kokivat nimenomaan yhdenvertaisuuden ja osallisuuden mukanaan tuomaa onnellisuutta niin työssään kuin
muutoinkin elämässään. He antoivat vastausta eräälle tutkimukseni lähtökohdalle,
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jossa totean Bertelsmann Stiftung -säätiön (Linten & Prüstel 2015: 4) kriitikin Saksan ammatillisen koulutuksen hitaasta inkluusiokehityksestä. Onnelliset-ryhmään
tulkitsemani kuuluivat selkeästi siihen onnekkaiden erityisen tuen tarpeessa olleiden opiskelijoiden joukkoon, jotka olivat päässeet oppisopimuskoulutukseen ja sitä
kautta työelämäosallisuuteen. He osaltaan osoittavat mitä selkeimmin, että ponnistelut tällä tiellä ovat tuloksellisia ja aiheellisia sekä Saksassa että myös Suomessa.
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8

Tulosten tarkastelu

Vastaukset luvussa 1 oleviin tutkimuskysymyksiini esitän yhteenvedon omaisesti
tässä luvussa. Olen jakanut sen tutkimuskysymysten mukaan. Ensimmäisessä alaluvussa 8.1 vertaan suomalaisen ja saksalaisen oppisopimuskoulutuksen periaatteellisia ja institutionaalisia eroja. Järjestelmien yksityiskohtaisia ja käytäntöihin
liittyviä eroja olen esitellyt jo luvussa 5. Tulkitsen tässä myös suomalaisten ja saksalaisten vammaisten haastatteluista saamiini aineistoihin sisältyviä merkityksiä.
Minun on luonnollisesti otettava huomioon, että käsittelen niitä kahdessa maassa
ja kulttuurissa asuvien ihmisten sekä heidän haastattelutilanteessa kertomiensa kokemusten perusteella. Tältä osin on otettava myös huomioon, että suoritin haastattelut Pohjois-Saksassa. Termistöt, käytännöt, määräykset ja lait vaihtelevat jonkin
verran eri osavaltioiden kesken.
8.1

Miten Suomen ja Saksan ammatillisen koulutuksen
erityisopiskelijoille tarkoitetut
oppisopimuskoulutusjärjestelmät eroavat institutionaalisilta
rakenteiltaan toisistaan?

Erityisopiskelijoiden oppisopimuskoulutuksen eroavuudet Suomessa ja Saksassa
perustuvat ennen kaikkea historiaan. 1950-luvulla alkanut kehitys Suomessa vei
maat tässä mielessä eri suuntiin. Sitä ennen myös meillä työssä oppiminen mestarikisälli-oppipoika-järjestelmineen oli pääasiallinen ammatilliseen koulutukseen
verrattava tapa hankkia ammattitaito sekä sitä myöten elanto itselle ja perheelleen
(Niemelä 2002). Viittomakielinen kuuro isäni on käytännön esimerkki tuolta ajalta.
Hänestä tuli Oulussa pienimuotoisesti toimineen Nuorten Ystävien Tuiran Veistokoulun ja työpaikalla tapahtuneen oppimisen avulla lyhyen, mutta ilmeisen tehokkaan koulutuksen avulla taitava puuseppä, myöhemmin huippuammattilainen alallaan. Ammatilliset tutkinnot on suoritettu ja suoritetaan meillä yleisimmin laitosmaisissa koulumiljöissä. Niihin on kuitenkin systemaattisesti lisätty ja lisätään
edelleen työpaikalla oppimisen ja harjoittelujaksoja. Varsinainen oppisopimuskoulutus on ollut Suomessa aivan viime vuosiin saakka ”piilossa oleva” vaihtoehto
ammatillisen tutkinnon suorittamiselle. Tämä on koskenut erityisesti erityisopiskelijoita. Esimerkiksi tuetun oppisopimuskoulutuksen vaihtoehtoa ei yleisesti meillä
tunneta, eikä se ole vakiintunut malli edelleenkään Suomessa (ks. Alaluku 5.1.4).
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Saksassa taas työpaikkakohtainen työssä oppiminen ja oppisopimuskoulutus ”kohtaantokoulutuksena” ovat aina olleet pääasiallisia ammatillisen koulutuksen muotoja (vrt. Vartiainen & Viinisalo 2009: 4). Oppisopimuskoulutusta on kehitetty niin taloudellisesti huonoina kuin hyvinäkin aikoina (vrt. OECD 2010a). Saksassa ammatillisesta koulutuksesta puhuttaessa se ymmärretään nimenomaan oppisopimuskoulutukseksi (Ausbildung), monin eri tavoin toteutetuksi ammattiosaamisen ja -taidon hankkimiseksi aidoissa työpaikkaympäristöissä. Muista vaihtoehdoista siellä ei juuri kuule puhuttavankaan, ei myöskään erityisopiskelijoiden osalta.
(Vrt. Kämäräinen 2014.) Tutkimukseeni liittyneiden Saksan matkojen, niiden aikana käymieni keskustelujen aikana tai haastattelujen yhteydessä en kuullut yhtään
kertaa enkä kenenkään puhuvan muusta ammatillisen koulutuksen menetelmästä
kuin nimenomaan oppisopimuskoulutuksesta. Yksi haastateltavani sen sijaan harmitteli sitä, että hän ei mielestään ollut älyllisesti riittävän vahva sitä suorittamaan.
Hän tunsi jääneensä siltä osin ”paitsioon”.
Suomalainen ammatillisen koulutuksen järjestelmä käynnistettiin 1950-luvulla.
Tällöin perustettiin koululaitoskokonaisuuksia kaikille suurimmille paikkakunnille
voimakkaan teollistumiskehityksen myötä ja suurten teollisuuslaitosten työvoimatarpeita varten. Tuolloin työelämä ja ammatillinen koulutus etääntyivät toisistaan.
Oppisopimuskoulutus otti meillä pitkiä taka-askeleita. Myöhemmin eri toimija- ja
vastuutahojen, laitosmaisen ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kannattajien,
välille on muodostunut intressiristiriitoja ja omien etujen valvomista. Askelia
eteenpäin on sen jälkeen otettu vaivalloisesti. Erityisesti työpaikat ja työnantajat
etääntyivät mahdollisuudesta toimia ammatillisen koulutuksen ”palvelujentuottajina” (Norontaus 2016). Ammatillisen koulutuksen paluusta nykyistä enemmän
työelämälähtöiseksi ja työpaikoilla tapahtuvaksi oppimiseksi on kuitenkin maassamme puhuttu kaikkien viime vuosien ajan yhä enenevässä määrin. On alettu vaatia enemmän oppisopimuskoulutusta ja peräänkuulutettu erityisesti mallien ottamista saksalaisista järjestelmistä. Nykyisten massiivisten laitosrakenteiden purkaminen olisi kuitenkin valtavan työn takana ja vaikeaa erityisesti lujaan iskostuneiden asenteiden vuoksi. Vastuuta koulutusmallin kehittämisestä heitetään muille
osapuolille: ”Työelämä määrittää, kuinka paljon työssä oppiminen voi lisääntyä”
(ks. Pastila-Eklund 2016). OECD:n (2010a) kiittelemästä saksalaisesta, eri osapuolten yhteisestä kehittämishengestä ollaan siis, kyseistä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajan lausuntoa tulkittaessa, varsin kaukana. (Vrt. Kämäräinen 2014,
Leino 2011.)
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Edellä mainitut historialliset erot näkyvät selvästi tutkimukseni tuloksissa. Erityisopiskelijoiden oppisopimuskoulutus on Suomessa vähäistä, pienimuotoista kehittämis- ja kokeilutoimintaa. Heille tarjottavien koulutusalojen valikoima on käytännössä suppea. Eräänä syynä ovat mainitut historian edestakaiset liikkeet parempaan ja huonompaan. Pysyvää kehittymistä ei ole näin ollen voinut tapahtua. (Vrt.
Leino 2011: 18.) Kokeiluista on saatu hyviä tuloksia yksittäisten vammaisten työllistymiseksi mutta varsinaisia päätöksiä ja erityisesti lainsäädännöllä vahvistettavia
malleja meillä saadaan odottaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli luvannut jälleen
julkistaa tuloksia kokeiluista vuoden 2016 lopulla.
Miten siis ammatillisen koulutuksen ja erityisesti sen oppisopimuskoulutuksen
rakenteet vaikuttavat opiskelijoiden kokemuksiin? Se, että kehittämishankkeet ja
kokeilut johtaisivat meillä varsinaiseen, pysyvään toimintaan, on suomalaisen vammaisille, pitkäaikaissairaille ja osatyökykyisille tarkoitetun tuetun oppisopimuskoulutuksen merkittävin haaste. Oppisopimuskoulutuksen poukkoileva kehittäminen on johtanut sen ”vieraantumiseen” työantajista ja työpaikoista. Opiskelijoista
ja harjoittelijoista on monilla työpaikoilla tullut enemmän rasite, muille työntekijöille aiheutuva lisäkuorma ja ennen kaikkea kustannusrasitus. Näin on tapahtunut
sen sijaan, että heitä hyödynnettäisiin tulevaisuuden osaajina ja työvoiman saatavuuden varmistajina, kuten Saksassa on tapahtunut. Tämä kaikki on tarkoittanut
Suomessa erityisesti työnhakijajonojen viimeisinä oleville vammaisille vähäisiä
mahdollisuuksia kouluttautua suoraan työpaikoilla ja päästä näin osallisiksi työkansalaisuuteen. Viime vuosina jatkunut taloudellinen laskukausi Suomessa on
vain vaikeuttanut tilannetta, kun taas Saksassa kehitys on ollut täysin päinvastainen.
Saksassa koko yhteiskuntaa leimaa huoli kasvavasta työvoimapulasta monilla
aloilla. Erityisesti vuonna 2015 alkaneesta massiivisesta maahanmuuttoliikkeestä
ja sen mukana tulleesta työvoimapotentiaalista halutaan ottaa kaikki irti.
Oppisopimuskoulutuksen erityisopiskelijoilla, niin suomalaisilla kuin saksalaisillakin, kyse on ennen kaikkea järjestelmään olennaisina osina kuuluvien, riittävien tukipalveluiden järjestämisestä ja niiden kustannusten kattamisesta. Tukipalvelut on hoidettu Suomessa yleensä määräaikaisesti ilman pysyvyyden turvaa, esimerkiksi erilaisilla Raha-automaattiyhdistyksen tai EU-hankkeiden rahoituksilla.
Eri kansalaisjärjestöt ovat esittäneet vuosien varrella lukuisia laskelmia, miten
vammaisten tukipalveluihin panostamalla yhteiskunta säästää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista jatkossa. Pohjois-Suomen muutamissa kunnissa ylläpidetty lievästi kehitysvammaisten tuettu oppisopimuskoulutus on esimerkiksi tarkoittanut yksinkertaistaen yhden lisätyöntekijän, työhönvalmentajan, palkkaamista
noin kuutta opiskelijaa kohti.
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Suurin osa suomalaisista erityisopiskelijoina oppisopimuskoulutuksen suorittaneista on sijoittunut normaaliin työelämään, pääasiassa osa-aikatyöhön ja muutamat avotyöhön. Osa-aikatyöhön työllistyneet tuntevat olevansa hyödyllisiä yhteiskunnan rakentajia, kuuluvansa työkavereidensa joukkoon, saavat monenlaista iloa
siitä, että voivat lähteä töihin ja palata töistä kotiin. Taloudellinen toimeentulo on
aiempaa parempi ja osa-aikatyön osuudelta he kerryttävät itselleen nykyistä parempaa eläkettä vanhuuden vuosille. Yhdenvertaisuuden kokemus jo osa-aikatyöstä on
yksilölle merkittävä. Se vaikuttaa monin tavoin hänen muihinkin tavanomaisen elämän osa-alueisiin, arjen jäsentymiseen ja koettuun hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti.
Myös Saksassa erityisopiskelijoiden oppisopimuskoulutus ja sen onnistuminen
perustuvat nimenomaan koulutukseen kuuluviin, esimerkiksi ammatillisten koulutuskeskusten (BBW) ja integraatiovirastojen toimesta järjestettäviin tukipalveluihin työpaikoilla ja niiden ulkopuolella. Vammainen opiskelija saa niin paljon ja
sellaista tukea, että hän selviää opiskelustaan. Suurilla työpaikoilla on paljon vammaisia työntekijöitä, ja opiskelijalla on näin ollen vertaistukea saatavilla paikan
päällä oikea-aikaisesti. Lisäksi maassa on työpaikkoja koskeva lakisääteinen vammaisten oma luottamusmiesjärjestelmä sekä muun muassa kuuroille järjestetyt
säännölliset tulkkipalvelut, jotka auttavat ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.
Suuret työpaikat, muun muassa auto- ja lentokonetehtaat, ovat Saksassa selkeästi edelläkävijöitä työelämän inkluusiokehityksessä, toisin kuin Suomessa. Pienemmät työyhteisöt tulevat siellä perässä. Pienin työyhteisö, jossa haastattelin
vammaista oppisopimusopiskelijaa, oli noin 250 henkeä työllistävä lääketieteellinen tutkimuskeskus. Haastateltu (N27D) oli ylpeä siitä, että hän oli onnistunut pääsemään järjestyksessä toisena vammaisena kyseiseen työyhteisöön koulutettavaksi. ”Hän oli meille loistovalinta”, totesi hänen esimiehensä minulle ennen haastattelua tyytyväisenä.
Vierailujeni kohteena olleiden työpaikkojen ilmapiiriä Saksassa en kuvaisi
niinkään ”yhteiskuntavastuulliseksi” vaan sitä leimasi enemmänkin jo normalisoitunut tapa rekrytoida työvoimaa. Sain seurata muun muassa autotehtaan tuotantoprosessia alusta loppuun, robottien avustaman liukuhihnan kulkua pienistä alkuosasista aina valmiin auton siirtymiseen pihalla kiertävälle koeajoradalle. Pitkin
tuotantoprosessia en todellakaan voinut erottaa, missä tiimissä oli yksi tai enemmän
vammaisia työntekijöitä. Koko ajan liikkuva liukuhihna ei tunnista vammaista tai
vammatonta. Se liikkuu joka tapauksessa vääjäämättä eteenpäin.
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Suomessa on puhuttu yritysten yhteiskuntavastuusta jo parin vuosikymmenen
ajan. Keskustelu on hiipunut viime vuosina ilmeisesti taloudellisesti huonojen aikojen takia. Suomalaiset yritykset eivät tunnu ottavan yhteiskuntavastuuta nuorten
työllistämiseksi esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen (ks. Norontaus 2016: 171).
Muutamat suomalaiset haastattelemani olivat kuitenkin onnistuneet tavoittamaan
yleensä pienen yrityksen työantajan, joka oli valmis ottamaan vammaisen oppisopimuskoulutukseen, mahdollisesti omien kokemustensa ja arvojensa perusteella
(vrt. Lehtonen 2016a, 2016b). Vammaisten oppisopimuskoulutuksen markkinointia
tulisikin suunnata Suomessa erityisesti suurten työnantajien suuntaan. Niillä on
joka tapauksessa vahvemmat resurssit kuin pienillä toteuttaa koulutusta työyhteisössään (vrt. Leino 2011).
8.2

Miten haastatellut Suomessa ja Saksassa ovat kokeneet
lapsuus- ja nuoruusiän eri osatekijöiden määrittäneen heidän
kasvuaan ammatilliseen koulutukseen ja sen jälkeen
työelämään?

Tutkimukseeni osallistuneiden kokemusten mukaan lapsuuden perheellä, myös yhden vanhemman perheellä, ja vanhemmilla on ollut merkittävä vaikutus peruskouluaikana, muun oppisopimuskoulutusta edeltäneen koulutuksen kuluessa sekä oppisopimuskoulutuksen aikana. Kuten Peltola (2016: 227, 232) toteaa, kiintymyssuhde vanhempiin luo pohjaa yksilön tulevaisuudelle, kykyyn luottaa, rakastaa ja
luoda myöhemmin omia kiintymyssuhteita. Vanhempien ero ja etääntymiset esimerkiksi toisesta vanhemmasta eivät näytä heikentäneen haastateltujen pyrkimyksiä kouluttautua ja työllistyä. Myös muu lähiyhteisö on ollut heille tärkeänä tukena.
Perheen sisäinen vuorovaikutus näyttää olleen merkittävä tekijä. Perheen yhteisen
kielen merkitys tuli esille molemmissa maissa erityisesti kuurojen haastateltujen
kohdalla.
Oppisopimuskoulutus oli ollut jo valmistuneille ja työelämässä oleville vaativa
elämänvaihe. Se ei olisi onnistunut, jos opiskelijan itsetunto ja motivaatio eivät
olisi olleet riittävän lujalla pohjalla. Epäonnistumiset esimerkiksi työpaikan saamisessa eivät ole olleet niinkään kyseisistä tekijöistä kiinni vaan erityisesti yhteiskunnan järjestelmistä. Esimerkiksi Suomen huono työllisyystilanne ei ole antanut mahdollisuuksia kaikille työllistyä koulutuksensa mukaiseen työhön. Toisaalta muutamilla oli jaksamisen puutteita niin, että he eivät kykenisi suoriutumaan kokopäivätyöstä. Heidät tulkitsen osatyökykyisiksi. Heille osa-aikatyön mahdollisuus on oiva
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tie osallisuuteen työelämässä ja sitä kautta muutoinkin laajemmin yksilöä tyydyttävään elämänlaatuun.
Yhteistä kaikille haastatelluille olivat sisu ja sinnikkyys, mihin he ilmiselvästi
ovat saaneet tukea ja kannustusta kotoa ja muusta lapsuudenympäristöstä. Niin
kuin Vuorinen ja Uusitalo-Malmivaara (2016) kirjoituksessaan toteavat, sinnikkyyden opetus on ”realistista tavoitteiden asettamista, pitkäjänteiseen harjoitteluun
kannustamista esimerkkien avulla sekä vastoinkäymisista toipumista turvallisessa
ympäristössä”. Monet kokevat, että myös lapsuuden kaveripiiri oli tärkeä tukija
ja ”hyväksyjä”. Heidän ei tarvinnut tuntea olevansa siinä ”toisia”. Peräänantamattomuus tulee ilmi muun muassa haastateltujen koulupolussa ennen oppisopimuskoulutusta. Monet ovat itsenäistyneet varhain siirtyessään toiselle paikkakunnalle
erityiskouluun. Useille heistä tämä on tuonut itsevarmuutta ja -luottamusta selviytyä sekä merkinnyt normaalia varhaisempaa itsenäistymistä. Juuri mitään negatiivista tästä, paljon ja laajasti alalla kritisoidusta järjestelmästä, en heiltä kuullut. Erityisesti muutamille kuuroille erityiskoulussa opiskelu oli myös oman viite- ja erityisesti kieli-identiteetin ”suurta löytämisen aikaa”. ”Kokemukset omista voimavaroista ja myönteisen sisupuheen kehittyminen” (Vuorinen & Uusitalo-Malmivaara
2016) kasvattivat ilmiselvästi heistä rohkeita ja pelottomia paikasta toiseen siirtyjiä.
Tämä on varmasti osaltaan ollut vaikuttimena myös aloittaa vaativa ja rankkakin
oppisopimuskoulutus sekä selvitä siitä loppuun asti.
Oma lukunsa peräänantamattomuudesta olivat saksalaiset maahanmuuttajataustaiset vaikeavammaiset. He olivat kaikki venäläisestä sukutaustasta tulevia.
Heillä oli uskomattoman monipolvinen kulku ensin Saksaan, siellä peruskielitaidon
opettelu, opiskelu ja ääretöntä sisua vaatinut työllistyminen. ”Haavoittumisen ja
epäonnistumisen kokemukset alentavat voimakkaasti elämänlaatua”, toteaa Saari
(2015: 201). Hänen mukaansa epäonnistumisen kokemukset, haavoittuneisuus, kehonkuva ja elämänhallinta eli neljä identiteetin ulottuvuutta korreloivat vahvasti
elämänlaadun kanssa. Tutkimukseni perusteella kyseenalaistan tuon ”vahvan korrelaation”. Sitä en ainakaan tässä, toki laadullisessa tutkimuksessa, enkä tähän tutkimukseen haastateltujen osalta havainnut. Väitän päinvastoin, myös perheenjäsenteni ja monien vammaisten ystävieni kokemusten pohjalta, että haavoittumisen ja
epäonnistumisen kokemuksista voi tulla myös vahva voimavara.
Tulin siis haastateltujeni osalta samaan lopputulemaan kuin Vehkakoski (2015:
218) tutkimuksessaan. Vaikeat elämänkulun vaiheet ja kokemukset eivät näyttäneet
suuremmin vaikuttaneen haastateltujen kokemaan nykytilanteeseen negatiivisesti.
Päinvastoin suurin osa heistä antoi minulle itsestään tasapainoisen ja sisäisesti le300

vollisen vaikutelman. Samaan tulokseen on tullut myös positiivisen psykologian ”sisututkija” Emilia Lahti (2014), joka on tutkinut sinnikkyyden, peräänantamattomuuden ja sisun olemusta. Hänen mukaansa sisu liittyy yksilön kykyyn selvitä haasteista, joista hänen ei oleteta selviävän fyysisesti tai psyykkisesti.
Vaikka sisu voi viitata toiminnan kestoon, ja sitä usein kuvataan kestävyytenä,
sen uniikki olemus tuntuu liittyvän enemmän kykyyn selvitä haasteista, jotka
ylittävät oletetut psyykkiset tai fyysiset resurssimme tietyssä hetkessä. Havainnollistavaa on kenties sanoa, että sisu alkaa siellä, missä sinnikkyys ja periksiantamattomuus loppuvat. (Lahti 2014.)
8.3

Minkälainen rooli oppisopimuskoulutuksella on tutkittavien
kokemuksille ja käsityksille nykyisestä elämänlaadusta ja
hyvinvoinnista?

Aloitteen oppisopimuskoulutukseen haastateltavat olivat saaneet hyvinkin eri tavoin. Saksalaisille se oli itsestäänselvä vaihtoehto ammatin ja työpaikan saamiseksi,
koska se on maassa lähes ainoa tapa edetä ammatillisessa koulutuksessa. Suomalaisille vammaisille oppisopimuskoulutus on yleisesti varsin tuntematon vaihtoehto,
koska sitä on ylläpidetty lähinnä kokeilu- ja kehittämishankkeina muutamilla paikkakunnilla maassamme. Koulutettavat olivat suuntautuneet hyvinkin erilaisille
aloille molemmissa maissa (ks. Taulukko 3, Alaluku 4.3.2). Kaikilla oli koulutusaika sujunut ilman suurempia ongelmia tai viivytyksiä. Monelle olivat ratkaisevana
apuna järjestelmään sisältyvät tukipalvelut ja niihin kuuluva henkilökunta.
Oppisopimuskoulutuksen käynnistymisen edellyttämää työpaikkaa ei ollut
helppo saada kummassakaan maassa. Asenteet työpaikoilla vammaisia työhönhakijoita kohtaan ovat epäileviä ja osittain negatiivisiakin. Erilaisuuden sietämisessä
yleisestikin on vielä paljon parantamisen varaa. Monet kokivat, että heidän on osoitettava ”olevansa enemmän”, jotta koulutukseen pääsy onnistui. Oppisopimuskoulutuksen aika oli useimmille haasteellista. Työn ja koulupäivien yhdistäminen sekä
iltaisin ja viikonloppuisin tehtävät kirjalliset työt vaativat sinnikkyyttä. Monet kokivat koulutukseen pakollisina sisältyvät näyttötilanteet haastaviksi erityisesti jännittämisen vuoksi. Työpaikan myönteinen ilmapiiri ja teoriatuntien aikainen hyvä
yhteishenki auttoivat heitä jaksamaan koulutuksen loppuun asti.
Oppisopimuskoulutuksen ja sitä kautta työllistymisen merkitykset nykyiselle
elämänlaadulle ja hyvinvoinnille olivat haastateltavilla kiistattomat, erityisesti ryh-
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miin Osallinen – ja enemmänkin sekä Onnellinen – olen saavuttanut paljon luokittelemillani haastateltavilla. Selvimmin tämä oli havaittavissa viimeksi mainitussa
ryhmässä, johon tulkitsin erityisesti saksalaisia autotehtaalla ja vakuutusyhtiössä
kokopäivätyössä työskenteleviä ja suomalaisen osa-aikatyössä työskentelevän toimitilahuoltajan (N3F). Useimmat olivat tyytyväisiä työpaikkaansa, sen vammaisia
hyväksyvään ilmapiiriin ja palkkaukseensa. Sekä suomalaisten osa-aikaisten että
saksalaisten täyttä työpäivää tekevien yleinen kommentti taloudelliseen toimeentuloonsa oli, että ”tulen oikein hyvin toimeen näillä tuloilla” (M25D).
Tärkeintä edellä mainittuihin ryhmiin tulkitsemillani kuitenkin oli yhdenvertaisuuden kokemus eli se, että vammaisille maksetaan samaa palkkaa kuin kaikille
muillekin vastaavista tehtävistä. He kokevat näin sekä täyttä osallisuuta että yhdenvertaisuutta työkavereidensa kanssa. Huomattavaa on, että myös suomalaiset osaaikatyötä tekevät ja samalla työkyvyttömyyseläkettä nauttivat, lähinnä lievästi kehitysvammaiset, käyttivät samantyyppisiä ilmauksia tyytyväisyydestään. Heille oli
merkityksellistä voida työskennellä nimenomaan avoimilla työmarkkinoilla ja
saada työstään sama korvaus, minkä kaikki muutkin kyseisestä työstä saavat. Heidän ansiotulonsa suunnilleen kaksinkertaistavat kuukausittain käytettävissä olevat
tulot silloin, kun he ovat työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi osa-aikatyössä. Joskin
tältä osin on otettava huomioon mahdolliset kannustinloukut eli kokonaistulojen
aleneminen esimerkiksi asumistuen alentumisen tai poistamisen vuoksi.
Minulle tutkijana oli yllättävää todeta, kuinka vähän haastatellut itse puhuivat
tai valittivat vammaisuuttaan tai sairauttaan. Ne olivat ikään kuin sivuseikka elämässä. He eivät kokeneet sen huonontavan heidän elämänlaatuaan. Ymmärsin, että
he saavat tarvitsemansa avun ja hoidon, jolloin niistä ei tarvitse sen enempää puhua.
Muut asiat ovat tärkeämpiä elämässä! Väistämättä tulin ajatelleeksi tässä yhteydessä ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen,
psyykkinen hyvinvointi fyysiseen ja toisinpäin. Monet totesivat itsetuntonsa parantuneen oppisopimuskoulutuksen myötä. Koska he olivat onnistuneet pääsemään
yhdenvertaisiksi työntekijöiksi vammattomien joukkoon, omaa vammaisuuttaan tai
sairauttaan ei tarvinnut sen kummemmin ajatella.
Useille haastatelluille työyhteisöstä oli tullut myös tärkeä ystävä- ja kaveriporukka, jonka kanssa voidaan viettää myös vapaa-aikaa. Monet haastatellut asuivat
vielä vanhempiensa luona. Useilla oli kuitenkin haaveena hankkia oma asunto tai
uusi auto. Yksin asuvia oli joukossa myös monta, mutta ymmärsin, että heidän
omasta vapaasta tahdostaan. Erilaiset yhteisöt, erityisesti urheiluun liittyvät, olivat
monille tärkeitä. Tapasin ennalta arvaamattoman määrän reippaita, aktiivisia vam302

maisurheilijoita, joiden lajien skaala oli laaja. Joukossa oli jopa maailmanmestaritason urheilijoita. Niin kuin eräs haastateltava totesi, urheilu vahvistaa vammaisen,
myös pyörätuolivammaisen, itsetuntoa. Yhteiskunnalliset asiat eivät juuri tutkimuksen osallistujia kiinnostaneet. He seuraavat päivän politiikkaa ja tapahtumia,
mutta negatiivinen asenne ja epäluottamus politiikkoja kohtaan tuli esille sekä Suomessa että Saksassa.
Useat suomalaiset ja muutamat saksalaiset olivat jääneet oppisopimuskoulutuksen jälkeen avotyön kahleisiin. Heidän nykytilanteensa tulkitsen kaksijakoiseksi.
Joukossa oli avotyössä olevia, jotka olivat selkeästi tyytyväisiä nykyiseen arkeensa.
Heillä on paljon sosiaalista elämää. He ovat tottuneet elämään säästeliäästi. He ovat
sopeutuneet tilanteeseen eivätkä osaa odottaakaan mitään muuta. Heillä oli ystäviä,
harrastuksia ja esimerkiksi oma perhe lähellä tukena. Toimeentulo työkyvyttömyyseläkkeellä ja avotyön päiväkohtaisella 0–12 euron ahkeruusrahalla on niukkaa
vuokran ja muiden pakollisten menojen jälkeen. Heidät oli ajettu riippuvuuteen toisista ihmisistä (vrt. Siltala 2007) ilman, että heillä on mahdollisuutta todelliseen
itsenäistymiseen, ja niin pitkäksi aikaa kuin vanhemmat pystyvät auttamaan tai yhteiskunta tulee vastaan erilaisilla sosiaaliturvan järjestelmillä. Osa heistä kapinoi
tilannettaan vastaan. Työttömänä työnhakijana tai pelkästään työkyvyttömyyseläkkeen ja asumistuen varassa oli kaksi suomalaista. Työtön (M10F) oli parhaillaan ”raivoisasti” hakemassa työpaikkaa ja ihmetteli, eikö kukaan työnantaja tarvitse monia eri koulutuksia suorittaneen, urheilevan, hyvävoimaisen, parhaassa
työiässä olevan miehen osaamista.
8.4

Mitä mahdollisuuksia haastatellut kokevat
oppisopimuskoulutuksen antaneen heidän tulevaisuuden
näkymiinsä?

Haastateltujen elämä näyttäytyi tutkijalle tyydyttävänä, ”hyvänä elämänä”, jos ja
kun heillä on mahdollisuus tavoitella parhaita, heille inhimilllisesti ottaen mahdollisia mahdollisuuksia elämässään (ks. Vehmas 2005: 172–174). Riittävä toimeentulo vaikuttaa luonnollisesti tulevaisuuden suunnitelmiin. Haastattelemillani työssä
käyvillä vammaisilla sekä Suomessa että Saksassa oli samanlaisia toiveita tulevaisuuden suhteen kuin kaikilla muillakin ikäisillään. Monet toivoivat terveyden säilymistä nykyisenlaisena, omaa perhettä, omistusasuntoa, työpaikan pysyvyyttä tai
vakinaisen työpaikan saamista. Toiveena oli myös päästä lomilla ulkomaanmatkoille. Kaiken kaikkiaan he toivoivat voivansa elää ihan kuin kaikki muutkin, yhdenvertaisina niin, että heidän vammaisuuteensa tai sairauteensa ei kiinnitettäisi
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sen kummempaa huomiota. Vahvana eetoksena heillä oli, että me kaikki olemme
joka tapauksessa erilaisia. Meillähän on samanlainen elämä kuin teillä muillakin,
totesi eräs suomalainen haastateltu (N23F) viisaasti.
Oppisopimuskoulutuksen jo suorittaneiden haastateltujen (24 kaikista 30:sta)
selkeä viesti oli, että koulutus antaa mahdollisuuksia edellä mainittujen toiveiden
toteutumiseen. He kokivat säännöllisen palkkatulon antavan mahdollisuuksia monenlaisille tulevaisuuden suunnitelmille. Palkan määriä tai tasoja emme juurikaan
ottaneet haastattelussa esille, mutta ykskantaan heidän, erityisesti saksalaisten, kertomuksissa tuli esille tärkeä asia, että he ovat palkkauksessa yhdenvertaisia muiden
kanssa. Samaa korostivat myös suomalaiset osa-aikatyötä tekevät. Työn ja työelämäosallisuuden merkitys, koulutuksen ohella, ei jäänyt haastatteluissa epäselväksi.
Normaaleille työpaikoille työllistyneet olivat selkeästi ylpeitä ja onnellisia siitä,
että olivat saavuttaneet jotakin sellaista, mikä ei ollut heille eikä muillekaan kaltaisille millään tavoin itsestäänselvää. He olivat päässeet asennemuurien läpi ja useat
heistä vetäneet perässään muita vammaisia samaan työpaikkaan. Tämä tuli luonnollisesti esille etenkin saksalaisilla työpaikoilla, mutta samaa onnea ja ylpeyttä
havaitsin myös suomalaisissa tavanomaisille työpaikoille työllistyneissä, riippumatta siitä, oliko kyse kokopäivä- tai osa-aikatyöstä. Siis – osallinen, syrjässä, onnellinen vaiko marginaalissa? Normaaleille työpaikoille työllistyneistä vammaisista ja osatyökykyisistä suurin osa oli selkeästi osallisia ja/tai onnellisia. Sain todeta, miten työllistyminen antoi heille valoisia näkymiä tulevaisuuteen, suunnitelmia ehkä uralla etenemisestä, lisäkoulutuksesta tai yleensä tasapainoisesta,
ihan ”normaalista” elämästä eli elämästä ”ilman kohtuuttomia vaaroja ja onnettomuuksia” ja niin, että saa hoivaa ja turvaa tarvitessaan (Sihvola 2004: 64, 214).
8.5

Minkälaisia mahdollisuuksia oppisopimuskoulutuksen valtaasema Saksan ammatillisessa koulutuksessa antaa
erityisopiskelijoille yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja koetun
hyvinvoinnin kannalta?

Kysyin tutkimusta aloittaessani, antaako oppisopimuskoulutuksen valta-asema
Saksassa myös sikäläisille erityisopiskelijoille yhdenvertaisia mahdollisuuksia kokopäivätyöhön. Samalla olin ihmetellyt maassa käynnissä olevaa voimakasta kritiikkiä inkluusiokehityksen hitautta kohtaan. Mikä onkaan lopputulos asiaa tutkittuani? Työelämäosallisuuden merkityksestä ihmisen kokonaishyvinvointiin minulle ei haastateltujen osalta jäänyt mitään epäselvää, ei millään elämän osa-alu304

eilla. Työssä käynti ja työyhteisössä mukanaolo oli kaikille arkielämän tärkein jäsentäjä, joka mahdollistaa osallisuutta myös muilla arjen osa-alueilla. Oppisopimuskoulutus on selkeästi ”kohtaantokoulutusta”, sillä siinä kohtaavat työpaikkojen
tarpeet ja opiskelijoiden mahdollisuudet siirtyä koulutuksen avulla suoraan työelämään. Saksan oppisopimuskoulutuksella, erityisesti vammaisten ja osatyökykyisten näkökulmasta, on seuraavat neljä vahvaa tukijalkaa.
–

–

–

–

Maassa on sinnikkäästi kehitetty oppisopimuskoulutusta jo vuosisatojen ajan,
myös taloudellisesti huonoina aikoina (OECD 2010a). Suomessa taas oppisopimuskoulutuksen rooli ammatillisessa koulutuksessa on vaihdellut eri aikoina
huomattavastikin. Tämä antaa Saksassa huomattavasti Suomen tilannetta paremmat mahdollisuudet oppisopimuskoulutukseen myös erityisopiskelijoille.
Maan talouden jo usean viime vuoden jatkunut hyvä tilanne on toinen tukijalka
vammaisten oppisopimuskoulutukselle. Erityisesti viime vuosina se on ollut
koko EU-alueen vahvinta ja työttömyysluvut ovat olemattomia toisin kuin
Suomessa. Työvoimalla on kysyntää. Kaikki työvoima, myös vammaisten ja
osatyökykyisten, tarvitaan vahvan teollisuuden, kaupan ja palveluiden ylläpitämiseen. Monilla aloilla on työvoimapula.
Erityisesti YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifioinnin myötä ja sen
seurauksena tapahtuneet lainsäädännölliset muutokset on toteutettu huomattavasti Suomen tilannetta nopeammin. Maahan on perustettu lainsäädännön
avulla integraatiovirastoja valvomaan inkluusioon tähtäävien lakien käytännön
seutukohtaista toteutumista. Yhdenvertaisuuslain (2002) toteutumisen seuranta
tapahtuu inkluusiota ajavien tahojen toimesta. Sekä vammaisten oikeuksien sopimuksen että yhdenvertaisuuslain toteutumisen seuranta on aktiivista ja kriittistä (ks. Linten & Prüstel 2015: 4, Theunissen & Schwalb 2013: 177–178).
Muutaman vuoden kokeilukauden jälkeen erilaisia kehittämishankkeita ja kokeiltuja menetelmiä on vahvistettu lainsäädännöllä ”virallisiksi”. Suomessa on
tapana perustaa päättyneen projektin jälkeen toinen projekti jatkamaan edellisen kokeiluja, ja vielä kolmaskin. Muutokset lainsäädännön kautta tapahtuvat
meillä tuskastuttavan hitaasti.
Saksalaisten erityisopiskelijoiden oppisopimuskoulutuksessa neljäs tukijalka
on tosiasia, että pitkän historian omaavan oppisopimuskoulutusjärjestelmän
myötä maassa on monipuolista kokemusta vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistämisestä, työmahdollisuuksien lisäämisestä sekä turvaamisesta
erityisesti lainsäädännön keinoin. Tämän totesi myös eräs saksalainen (M25D)
maahanmuuttajataustainen haastateltu. Vammaisten henkilöiden työllistymistä
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tuetaan Saksassa erityisin kiintiöin, mistä aiheesta Suomessa on jossain vaiheessa ollut julkista keskustelua mutta keskustelu on vaimentunut jo useita
vuosia sitten. Erinomainen esimerkki lain voimasta on nimenomaan Saksan
kiintiölaki.
Kiintiölaki yhdistettynä oppisopimuskoulutuksen valta-asemaan on se voimavara, johon erityisopiskelijoiden työllistymismahdollisuudet Saksassa vahvasti
perustuvat. Saksassa kiintiöiden puolesta ovat kaikki osapuolet vammaisjärjestöistä työnantajiin. Jo vuonna 1917 työnantajat määrättiin palkkaamaan
vähintään yksi vammainen henkilö 50 työntekijän yritykseen. ... Saksassa lainsäädännön vaikuttavuutta seurataan mm. tarkistamalla työllistämisprosentti
vuosittain. Julkisella sektorilla työllistämisprosentti on korkeampi kuin yksityisellä sektorilla. (Raivio & Nykänen 2014b.)
Lainsäädännöllä aikaansaatu oma luottamusmiesjärjestelmä työpaikalla on myös
merkittävä etu vammaisille työntekijöille. Tapasin kaksi luottamusmiestä ja olin
sen jälkeen vakuuttunut siitä, mitä haastateltavat olivat kertoneet heistä: Jos asia ei
muuten ratkea, luottamusmiehemme, herra X, taistelee niin kauan, että ratkaisu löytyy, siis meidän eduksemme! Molemmat luottamusmiehet olivat kaikessa ja selkeästi ”omiensa” puolella ja ovat varmasti edesauttamassa sitä, että kyseiset työpaikat
rekrytoivat jatkossakin yhä enemmän vammaisia työntekijöitä joukkoonsa.
Ammatillisessa jakaantumisessa suomalaisten ja saksalaisten kesken oli selkeitä eroja. On kuitenkin huomattava, että erot osittain johtuvat maiden erilaisesta
taloustilanteesta, yleisistä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan rakenteista sekä erityisesti Saksan suurteollisuuden vahvasta asemasta maan talouselämässä. Suomen
elinkeinoelämässä eletään parhaillaan murroksen aikaa. Nokialandia-imagon aika
on jäänyt taakse ja maahan kaivataan uusia talouden vetureita, erityisesti informaatiotekniikan alalta. Työttömyysluvut ovat maassamme hieman kohentuneet mutta
pitkäaikais- ja nuorten työttömyysluvut ovat edelleen korkealla (ks. Tilastokeskus
2016f). Luvuissa on myös ammattiryhmiä koskevia sekä alueellisesti merkittäviä
eroja maan eri osien kesken.
Ammatillisen jakaantumisen osalta on tutkimuksessani otettava huomioon
myös, että haastatellut olivat valikoituneet tutkimukseeni aivan sattumanvaraisesti.
En ole voinut vaikuttaa ryhmän homogeenisuuteen esimerkiksi vamman laadun,
iän tai sukupuolen mukaan. Toisaalta kun kyseessä on laadullinen tutkimus, en pyrikään yleistettävyyteen vaan teen johtopäätökseni nimenomaan näiden 30 vam-
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maisen osalta. Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa on otettu vuonna 2014 käyttöön kansainvälisen työjärjestö ILOn ISCO-ammattiluokitusjärjestelma.
Siinä ”työt määritellään työn vaativuuden ja vastuun perusteella ja ammatteja on
noin 1 100. Työt ryhmitellään ammateiksi ensisijaisesti taitotasojen, erikoistuneen
osaamisen ja koulutustason perusteella”. Luokituksen mukaisiin pääryhmiin kuuluvat muun muassa toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät, palvelu- ja myyntityöntekijät, maanviljelijät, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, prosessi- ja kuljetustyöntekijät, muut työntekijät ja ammatteihin luokittelemattomat ryhmät. (Työja elinkeinoministeriö 2014.)
Haastattelemistani saksalaisista suurin osa kuului edellä mainittuihin valmistus- ja palvelutyöntekijöiden ryhmiin. He työskentelivät suurteollisuuden tehtävissä, useimmat autojen kokoonpanolinjoilla tiimityössä ei-vammaisten kanssa yhdenvertaisina. Joitakin oli myös lentokoneteollisuuden palveluksessa esimerkiksi
sähkö- tai elektroniikka-asentajina. Saksassa haastattelin myös toimistotehtäviin
oppisopimuskoulutuksena kouluttautuvaa vaikeavammaista nuorta. Hänen tehtäviinsä kuuluivat erilaiset toimiston kirjoitus-, raportointi- ja sihteerin työhön kuuluvat tehtävät. Palvelualan ammateissa työskentelevistä tapasin Saksassa useita vakuutusyhtiön virkailijoita. He työskentelivät pääasiassa asiakaspalvelussa ja toimistotehtävien tyyppisissä työtehtävissä. Saksasta on saatavissa hyviä esimerkkejä
siitä, miten maahanmuuttajataustaiset ovat kotoutuneet maahan nimenomaan oppisopimuskoulutuksen avulla. Heidän koulutukseen siirtymisessä ei oltu viivytelty.
Suomalaisten suurin ryhmä olivat toimitilahuoltajan perustutkinnon suorittaneet lievästi kehitysvammaiset, jotka työskentelivät esimerkiksi päiväkodeissa
avustavissa tehtävissä pitkälti liitteenä olevan työanalyysin (ks. Liite 2a) mukaan.
Osa heistä oli jäänyt osa-aikatyöhön oppisopimuskoulutuksen jälkeen ja osa oli
siirretty samaan työhön mutta avotyönä. Keittiöalalla toimi yksi haastateltu ravintolan avustavissa tehtävissä mutta myös kokkina. Hän (M11F) oli juuri saanut suoritetuksi kokin perustutkinnon oppisopimuskoulutuksena ja oli päässyt mieleiseensä työpaikkaan heti valmistumisen jälkeen. Molemmissa maissa haastatelluista
muutamat työskentelivät sosiaali- ja terveysalalla tai järjestön vapaa-ajan ohjaajina.
Joukossa oli esimerkiksi suomalainen lähihoitajaksi kouluttautuva. Molemmissa
maissa oli myös käsityöammatteihin valmistuneita tai valmistuvia, puualan artesaaniksi valmistuva Saksassa sekä puu- ja verhoilutehtävissä työskenteleviä suomalaisia.
Saksalaisen oppisopimuskoulutuksen valta-asema antaa sikäläisille vammaisille ja osatyökykyisille palkallisen, yhdenvertaisen kokopäivätyön mahdollisuuden myös maan suurimman elinkeinohaaran eli suurteollisuuden parissa. Tässä
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mielessä maiden tilanteet eroavat eniten toisistaan. Haastattelemieni vammaisten
ammattien kirjo oli muutoinkin laajempi saksalaisilla kuin suomalaisilla. Kyseisistä haastatelluista useimmista voisi sanoa, että heistä ”loisti” onni voida olla yhdenvertainen, työn antama sisältö elämään ja työyhteisön sosiaalinen merkitys.
Heitä kaikkia voisi kuvata osallisiksi ja enemmänkin sekä onnellisiksi ihmisiksi.
He myös osasivat antaa arvoa nykytilanteelle koettuaan erittäin vaikeita elämänvaiheita aiemmin. Heihin soveltuu Ojasen (2009: 106–107, 197) määritelmä myönteisiä tuntemuksia ilmaisevista ihmisistä, jotka osaavat myös nauttia onnistumisistaan. Toista ääripäätä edustivat Saksassa haastattelemani palkatonta työtä kahdeksan tuntia päivässä ja kuukausirahalla tekevät vammaiset, joita tulkitsin tyypikertomuksissa lähinnä järjestelmien alistamiksi, marginaalissa elävien ryhmään kuuluviksi.
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9

Pohdinta ja johtopäätökset

Olen tutkimuksessani pyrkinyt tuomaan vastauksia Suomessa ammatillista koulutusta koskevan keskustelun tämänhetkiseen ytimeen eli oppisopimuskoulutukseen
ja sen mahdollisuuksiin avata väyliä nuorille ja nuorille aikuisille sijoittua nykyistä
paremmin työelämään. Vähäiselle huomiolle keskustelussa ja erityisesti suomalaisessa tutkimuksessa ovat jääneet oppisopimuskoulutuksen tarjoamat mahdollisuudet vammaisten ja osatyökykyisten koulutuksessa ja työllistymisessä. Työllisyystilanne on ollut maassamme useiden viime vuosien ajan vaikea, ja sen seurauksena
erityisesti vammaiset ovat joutuneet entistä kauemmaksi työnhakijajonoissa. Sen
vuoksi, ja liittyen pitkälti henkilökohtaiseen taustaani ja pitkään työuraani sosiaalija terveysjärjestön palveluksessa, olen halunnut tutkia teemaa nimenomaan osallisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen myötä minulla oli onni päästä tutustumaan
vammaisten oppisopimuskoulutukseen ja vammaisia työllistäviin työpaikkoihin
sekä Suomessa että Saksassa. Oppisopimuskoulutuksen edelläkävijämaana pidetään maailmanlaajuisesti nimenomaan Saksaa, mikä ei ole minulle tutkimuksen
suoritettuani mikään yllätys.
Halusin tuottaa lisätietoa vammaisten oppisopimuskoulutuksesta molemmissa
maissa edistääkseni nimenomaan suomalaisten vammaisten ja osatyökykyisten
asemaa koulutuksessa ja työelämässä. Taustapeilissäni on koko tutkimuksen ajan
ollut yhdenvertaisuuden vaade, vammaisten oikeus tulla täysivaltaisiksi osallisiksi
yhteiskunnassa ja sen kaikilla osa-alueilla. Filosofi Juha Sihvola kirjoitti lähes 20
vuotta sitten seuraavasti osuen tutkimukseni ytimeen:
Työyhteiskunnan kriisin ratkaiseminen on lähitulevaisuudessa yhteiskuntapolitiikan suurin haaste. Lähtökohtana tulee olla pyrkimys yhteiskuntaan, jossa
kaikilla on oikeus tulla tunnustetuksi täysivaltaisina kansalaisina ja kokea elämänsä mielekkääksi joko työn tai muun vastaavan toiminnan kautta. Työn loppuminen ja yhteiskunnallisten erojen kärjistyminen eivät ole välttämättömiä
vaan koulutus, kannustimet ja heikoimmin palkatun työn tukeminen luovat uusia mahdollisuuksia. (Sihvola 1998: 190.)
Köyhyyden ja syrjäytymisen seuranta otettiin Euroopan unionin painopisteiksi Lissabonin ja ohjelman yksityiskohtia täsmentäneessä Nizzan kokouksissa vuonna
2000. Seurannan pääkohteina ovat työn ensisijaisuus, resurssien, oikeuksien, hyödykkeiden ja palvelujen saatavuus kaikille, köyhyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevät
toimenpiteet, tuen kohdentaminen yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville
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sekä eri toimijoiden yhteistyön lisääminen tavoitteiden edistämiseksi. (Ks. Grammenos 2013: 11, Kainu & Niemelä 2014: 10–12, Levitas 2006: 124, Levitas ym.
2007: 19.) Syrjäytymisestä puhuttaessa oletetaan, että esimerkiksi yhteiskuntaluokkien tai sukupuolten välistä epätasa-arvoa vähentämällä saavutetaan sosiaalisesti
eheä (cohesive) yhteiskunta, toteaa Sennett (2000). Mutta inkluusiolla onkin hänen
mukaansa oma logiikkansa. Yhteiskunnan jäsenten on tiedostettava vastuunsa molemminpuolisesta kunnioituksesta (mutual recognition), jota sosiologi Norbert
Elias on kutsunut ”sosiaaliseksi kunnioitukseksi” (social honour). (Sennett 2000:
278.) Ajatus on lähellä yhteiskuntavastuun mutta myös yleisesti pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan periaatteita, joiden mukaan yhteiskunnan ja sen yhteisöjen
on huolehdittava aivan kaikista, myös heistä, jotka ovat pudonneet tai putoamassa
turvaverkkojen, tässä tapauksessa koulutuksen ja työllistymisen, ulkopuolelle.
Suomalaisessa yhteiskunnassa ”ihmiset voivat pääasiallisesti hyvin ja ovat terveitä”. Noin neljä viidesosaa kansalaisistamme kuuluu ”taloudellista ja poliittista
valtaa käyttävään hyvinvoivaan väestönosaan”. (Saari 2015: 65.) Eriarvoisuus ja
sen lisääntyminen ovat kuitenkin huono-osaisuuden näkökulmasta merkittävä ilmiö. Ne vähentävät köyhiä ja huono-osaisia tukevien resurssien ja sääntelyn mahdollisuuksia. Mitä eriarvoisempi yhteiskunta on, sitä epätasaisemmin valtaresurssit
ovat siinä jakautuneet, koska talouteen ja politiikkaan kytkeytynyt yhteiskunnallinen valta keskittyy hyväosaisille, toteaa Juho Saari. Eriarvoisuus tuottaa ”kollektiivista välinpitämättömyyttä tai moraalista sokeutta heikossa yhteiskunnallisessa
asemassa olevien henkilöiden elintasoa ja elämänlaatua kohtaan”. (Saari 2015: 65–
66.)
Tämän tutkimuksen ja työkokemukseni perusteella nimeän suomalaisten vammaisten ja osatyökykyisten ammatillista koulutusta ja työllistymistä edistävien käytäntöjen ensimmäiseksi ongelmaksi näennäiskehittämisen eli kehittämis- ja kokeilutoiminnan, jossa mikään ei tai hyvin vähän konkretisoituu pysyvään käytäntöön.
Vammaisten oikeuksista koulutukseen ja työhön on maassamme julkaistu lukuisa
määrä raportteja ja periaatepäätöksiä. Suomen vammaispoliittinen ohjelma 2010–
2015 on ”hyvä” esimerkki ohjelmista, projekteista ja kehittämishankkeista, jonkalaisten konkreettiset tulokset jäävät pimentoon. Kuten kyseisessä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa 2010–
2015 todetaan:
Työ tarjoaa kaikille ihmisille mahdollisuuden rakentaa omaa hyvinvointia, torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä. Siksi työhön osallistumisen mahdollisuudet tulee turvata kaikille. Tavoitteena on vammaisten henkilöiden työllistyminen
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avoimille työmarkkinoille, palkkasuhteiseen työhön. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 90.)
Ohjelman tavoitekohdassa 65 todetaan, että
tuetaan vammaisten nuorten koulutukseen ja työelämään hakeutumista opintoja ammatinvalinnanohjauksella. Vahvistetaan ammatillisen erityisopetuksen
yhteyksiä työelämään. Parannetaan ammatillisen opetuksen tuottaman osaamisen tunnettavuutta vammaisten nuorten työllistymisen tukemiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 86.)
Kaikista hienoja tavoitteita sisältävistä asiakirjoista huolimatta kehitys kehittyy
meillä valitettavan hitaasti. On ”lohdullista” perustaa asiantuntijatyöryhmä, sen jälkeen ehkä toinenkin, tai siirtää asia ”seurantaan”. Tilanne esimerkiksi edellä mainitun tavoitteen toteuttamisessa oli vuoden 2014 seurantaraportti II:n mukaan seuraava:
Lisäksi on asetettu asiantuntijaryhmä valmistelemaan ... edistävä malli. Tällä
hetkellä ei resursseja erillisselvityksen tekoon yhteisvastuupoolista. ... Työryhmä piti selvittämisen arvoisena ... Sen yhteydessä kehitetään ja testataan
osatyökykyisten työllistymistä edistävää toimintamallia. (Sjöblom 2014: 56.)
Projekteja ylläpidetään Suomessa pitkälti projektien vuoksi. Syrjäytymisvaarassa
oleviksi ja siihen ryhmään luokiteltuihin nuoriin ja nuoriin aikuisiin kohdistuvasta
toiminnasta on tullut projektivoittoista, toteaa Brunilakin (2013: 236–238). Lyhytkestoisilla projekteilla ”hallitaan” näiden ryhmien koulutusta, ohjausta ja kuntoutusta. (Ks. myös Brunila 2013: 242–244.) Näihin nuorten ja nuorten aikuisten ryhmiin on helppo sisällyttää myös vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten ryhmät. Muun muassa tuetusta oppisopimuskoulutuksesta, jota on nyt kehitetty
ja kokeiltu maassamme jo useiden vuosien ajan – koko ajan epävarmana seuraavan
vuoden rahoituksesta – olisi ”helppo” luoda lakisääteinen malli vammaisille. Malli
palvelisi monien muidenkin vaikeimmin työllistyvien ryhmien koulutusta ja työllistymistä, muun muassa osana nyt ajankohtaista maahanmuuttajien kotouttamista
ja siihen liittyvien toimintojen kehittämistä.
Mitään uutta ei synny näennäiskehittämisellä. Hyvä vertailumaa tässä mielessä
on Saksa. Siellä aloitettiin Suomen tuettua oppisopimuskoulutusta vastaavan Assistierte Ausbildung -menetelmän kokeilu Baden-Württembergin seudulla vuonna
2004. Kokeilusta saatujen hyvien tulosten perusteella toiminta tuli lakisääteiseksi
koko liittotasavallan alueella toukokuussa 2015. Suomessa vastaavaa toimintaa on
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kehitetty vuodesta 2007 ja ylläpidetty pienimuotoisesti lähinnä kolmannen sektorin
saamien niukkojen ja tilapäisten tukien turvin vuodesta 2009 alkaen. Mitään tietoa
menetelmän vakinaistamisesta ei ole. Samanlainen esimerkki suomalaisesta näennäiskehittämisestä on USA:ssa alun perin alkunsa saanut tuetun työllistymisen
malli, joka on otettu käyttöön monissa maissa. Useat alan sosiaali- ja terveysalan
järjestöt maassamme ovat todenneet sen tulokselliseksi vaihtoehdoksi vammaisten
työllistymiseksi avoimille työmarkkinoille. Saksassa malli on lakisääteinen. Malli
sisältää toimintana paljolti samoja piirteitä kuin tuettu oppisopimuskoulutuskin.
Periaatteena on, että jos vammainen tarvitsee ajoittain ja erityisesti työsuhteen alkuvaiheessa tuekseen työvalmentajaa, hänelle tuki järjestetään. On kaikilta osin,
niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta, parempi, että hän on työssä kuin työttömänä.
Saksassa lainsäädäntö ja sen nopea reagointi ajankohtaisiin ongelmiin osoittautui tutkimustulosteni perusteella vahvaksi muutosvoimaksi inklusiivisen työkansalaisuuden edistämisessä. Olen vakuuttunut, että ilman lainsäädännön antamia
eväitä ei Suomessakaan tapahdu kehitystä kohti parempaa. Olemme jättäneet ja jättämässä taaksemme monta sukupolvea vammaisia, joiden osana on ollut asuntonsa
seinien tai television katselu – kuten eräät haastatellut (N29D, M21F) asian ilmaisivat hyvien ystäviensä tilanteesta – mielekkäämmän arjen jäsennyksen sijaan. Niin
kuin Aaltonen, Berg ja Ikäheimo (2015: 126–130) toteavat yleisesti nuorista, myös
vammaisilla on halu päästä eteenpäin elämässään, ja mahdollisuudet tähän on turvattava heille jokaisessa elämänvaiheessa. Koulutuksen jälkeen he tarvitsevat työtä,
josta saa kohtuullisen korvauksen ja joka mahdollistaa tulevaisuuden mielekästä
suunnittelua. Niin kuin eräs saksalainen haastateltavani (M25D) totesi, ilman vahvan oppisopimuskoulutusjärjestelmän ja lainsäädännön tuomaa kivijalkaa ei vammaisten työllistyminen eikä sen myönteinen kehitys olisi siinä määrin mahdollisia
kuin ne nyt ovat Saksassa.
Kuten Teittinen (2015: 75–77) toteaa, asenteet vammaisia kohtaan ovat juurtuneet syvälle. Korkeita asennemuureja vammaisia ihmisiä kohtaan syntyi jo varhain länsimaisten yhteiskuntien teollistumisen myötä (Eriksson 2008: 12, Vehmas
2005: 120–121). Muurit ovat estäneet ja estävät edelleen vammaisten ja osatyökykyisten osallisuuden työelämässä. Tarvitaan siis vähittäisiä mutta määrätietoisia
muutoksia yleisissä asenteissa (Askonas 2000b: 297–301). Kuten Moisio ja Martikainen (2006: 68) toteavat, ”muutokset asenteissa erilaisuutta kohtaan tapahtuvat
hitaasti, koska niiden tarve nähdään useimmiten jossakin muualla mutta ei itsessä
eikä lähipiirissä”. (Ks. myös UNESCO 2009: 18.) Asenteiden tulee muuttua joka
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työpaikassa erikseen, sen johdossa, työyhteisöissä, tiimeissä ja yksittäisissä työntekijöissä. Muutoksia ilman konkreettisia toimenpiteitä on Suomessa turha odottaa.
Asennemuurien murtamiseen tarvitaan meilläkin lisää voimaa, nimenomaan
lainsäädännön avulla. Ilmiöstä sain konkreettista tietoa vieraillessani haastattelujen
yhteydessä Saksassa suurella, 12 000 työntekijää samalla alueella työllistävällä autotehtaalla ja suuren vakuutusyhtiön lasipalatsissa. Maan niin kutsuttu kiintiölaki
(Sozialgesetzbuch IX § 71 2015a), työnantajille asetettu velvoite työllistää määrätty määrä vammaisia, on koko yhteiskunnan inkluusion ratkaiseva muutosvoima.
Kiintiölain oheen säädetty laki vammaisten omista luottamusmiehistä suurilla työpaikoilla on osaltaan vahvistanut kehitystä. Yhä useammat työnantajat havahtuvat
kokeilemaan vammaisen henkilön rekrytoimista. Huomattuaan, että ei liukuhihna
eikä muukaan työväline tunnista, onko sen käyttäjä vammainen vai vammaton, hän
uskaltautuu ottamaan myös lisää vammaisia töihin. Mikäli kiintiövelvoite jää täyttämättä, yritys maksaa sakkomaksua integraatiovirastolle. Sakoista saatujen varojen turvin maassa tuetaan vaikeasti työllistyvien työkeskuksia tai vastaavia toimintoja. Sakkosumman pienuutta on Saksassa kritisoitu, mutta tosiasiassa suurelle
työnantajalle sakkojen määrä voi olla merkittävä. Tapasin kolme saksalaisen luokituksen mukaan vaikeimmin vammaista (schwerstbehindert) nuorta aikuista asennemuurin murtajaa. Kaikki he totesivat: ”minä tulin tänne ensin ja perässäni tuli ja
on tulossa tänne useita muita vammaisia” (M7D). Siitä havahduin konkretisoimaan
ilmiön seuraavaan kuvioon (ks. Kuvio 14):
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Kuvio 14. Autotehtaan muurinmurtajat.

Oppisopimuskoulutus on todettu yleisesti ottaen hyväksi väyläksi työelämään,
koska menetelmä on kohtaantokoulutusta. Se perustuu työpaikkaan ja työtehtäviin,
joihin tarvitaan koulutettava ja samalla tekijä. Koulutettavalla on tarve koulutukseen ja työllistymiseen. Suurin osa suomalaisista ja saksalaisista haastatelluistani
oli työllistynyt avoimille työpaikoille, ja vain yksi heistä oli parhaillaan työttömänä
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työnhakijana. Valitettavasti kuitenkin vammaisten ja osatyökykyisten tie oppisopimuskoulutuksen jälkeen työelämään on normaalia mutkikkaampi. Tutkimukseni
osallistujista neljä suomalaista ja kaksi saksalaista oli päivittäin avotyössä eli he
tekivät työtä mutta eivät työsuhteisina. Vallalla lienee tässäkin yhteydessä, erityisesti Suomessa, Kauppilan ja Lappalaisen (2015: 138) kuvaama ”tiukkarajainen
käsitys itsenäisestä, omatoimisesta, koulutetusta ja palkkatyössä käyvästä ideaalikansalaisesta”, kuten he toteavat:
on paradoksaalista, että poliittiset linjaukset, joiden pyrkimyksenä on vahvistaa vammaisiksi nimettyjen osallisuutta, perustuvat sellaiseen käsitykseen kansalaisuudesta, joka väistämättä sulkee pois kohteensa.
Kyse on siis tarpeesta määritellä uudelleen toisaalta ”täysi osallisuus” ja toisaalta
kansalaisuus ja sen myötä työkansalaisuus niin, että ne vastaisivat YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimusta ja lukuisaa määrää muita sopimuksia ja lakeja, joita
edelleen räikeästi rikotaan. Mitä siis tarkoittaa vuonna 2016, että ”jokaisella on oikeus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan täysivaltaisena kansalaisena” (Kauppila & Lappalainen 2015: 130)? Ympäristön hyväksyntä näyttelee tärkeää roolia
nuoren positiivisen identiteetin rakentumisessa. Amsterdamin, Knoppersin ja Jongmansin (2015: 158) vammaisten minäkäsitystä koskevan tutkimuksen tärkein johtopäätös oli, että vammaiset nuoret toivoisivat heitä kohdeltavan normaaleina tai
niin normaaleina kuin mahdollista. Tämä tulos tuli esille myös minun tutkimuksessani. Yhdenvertaisuuden suuri eetos on, että olemme kaikki erilaisia. Näin ollen
jokin puute tai vajavuus kuuluu kaikkien ihmisten persoonaan, joten ei ole olemassa laadullista eroa vammaisten tai vammattomien kesken. Kuten Lindh (2013:
58) toteaa, ”kaikki ihmiset ovat jossain määrin viallisia ja kohtaavat rajoituksia elämässään”. (Ks. myös Amsterdam ym. 2015: 159, 161–162, McMaugh 2011: 855,
861, 865, Shakespeare & Watson 2002: 27.) Vammaista ei tule nähdä minään säälittävänä oliona vaan yhteiskunnallisesti arvokkaana yksilönä (Erevelles 2005: 436).
Jos ei vammaisen elämän tarvitse olla vammaista, ei vammaisen työsuorituksenkaan tarvitse olla millään tavoin rajoitteista tai puutteellista (Murto ym. 2007:
ix). Oppisopimuskoulutus näyttää tuottavan osallisuutta ja hyvän elämän kokemuksia vammaisille ja pitkäaikaissairaille mutta myös osatyökykyisille. Se estää selkeästi syrjäytymistä. Opiskelu tapahtuu tavoitteellisesti ja tavoitteena on työllistyminen. Se tapahtuu suurimmaksi osaksi työpaikalla, jolloin vammainen on heti sisällä
työyhteisössä ja sen jäsen. Työnantaja palkkaa työntekijän suorittamaan määrättyjä
työtehtäviä ja siinä kaikki. Työntekijä ei ole työyhteisössään ja omissa työtehtävissään vammainen vaan niin kuin kaikki muutkin. Monet työnantajat ovat todenneet,
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että vammaisten työntekijöiden mukanaolo työpaikoilla on parantanut työyhteisön
ilmapiiriä ja opettanut kaikkia työntekijöitä sietämään entistä paremmin erilaisuutta.
Vaikka Saksan tilanne vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisessä on monistakin edellä kerrotuista yhteiskunnallisista, taloudellisista ja lainsäädännöllisistä
syistä parempi kuin Suomessa, vammaisten käyttäminen ilmaistyövoimana työkeskuksissa on sielläkin valitettavan yleistä. Lähdin tutkimuksessani liikkeelle muun
muassa Linten ja Prüstelin (2015) seuraamasta Saksan inkluusiokehitystä koskevasta kritiikistä. Päädyn toteamaan kritiikin oikeutuksen mutta otan kuitenkin huomioon, että maan yli 80 miljoonasta asukkaasta runsaat 10 prosenttia luokitellaan
tavalla tai toisella vammaiseksi. Vammaisten asema maassa on selkeästi kaksijakoinen. Inkluusiokehitys menee eteenpäin mutta ilmaistyövoimaongelma on olemassa, määrältään moninkertaisena Suomeen verrattuna.
Vammaiset ”tekevät tuottavaa työtä hyvää taloudellista tulosta tekevän suurteollisuuden hyväksi muutaman sadan euron nälkäpalkalla” (Link 2016). Järjestelmä
on räikeä esimerkki kansainvälisten ja kansallisten sopimusten sekä säädösten rikkomisesta, niin perustuslakeja kuin YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimusta
ja yhdenvertaisuuslakeja vastaan. Tutkimukseni kuluessa se osoittautui pahimmaksi, ihmisoikeuksia loukkaavaksi rakenteelliseksi riippuvuusloukuksi (Siltala
2007: 318) molemmissa maissa. (Ks. myös Grammenos 2013: 12.) Kysymys on
avotyössä olevien kohdalla selkeästi Youngin (1990: 3–12) mukaisesta sorron pahimmasta muodosta eli marginalisoinnista, joka tapahtuu näennäisesti hyvää tarkoittavien järjestelmien kautta. Avotyössä oleviin haastattelemiini liittäisin Saaren
(2015: 166) nimeämän huono-osaisuuden identiteetin, mikä tarkoitti heillä alhaista
elintasoa, toimeentulon niukkuutta ja samalla riippuvuutta esimerkiksi vanhempien
avusta tai yhteiskunnan pysyvistä toimeentulotukijärjestelmistä. Ilmeisesti myös
Saksassa, Suomen tapaan, on vielä tältä osin vallitsevana yleinen käsitys, että vammaisten työllistyminen ei ole työvoimapoliittinen vaan sosiaalihuollon kysymys
(Lampinen 2009: 6).
Tämä ”vaiettu teema” on ajankohtainen Saksassa. Ihmisoikeuksien Instituutti
(das Deutsche Institut für Menschenrechte) vaatii liittotasavallan hallitusta toimenpiteisiin avoimien työmarkkinoiden avaamiseksi vammaisille ja samalla maahan
avointa keskustelua yhteensä noin 300 000 vammaista ”työllistävien” työkeskusten
tulevaisuudesta. Myös YK on vuonna 2015 esittänyt kritiikkiä Saksan työkeskusjärjestelmää kohtaan. (Link 2016.) Työkeskuksista (Werkstätte), suomalaisessa järjestelmässä työkeskuksista ja niiden alaisuudessa tehtävästä avotyöstä, halutaan
eroon Saksassa. Ne eivät kuulu inkluusioon, Christine Link (2016) kirjoittaa. Suomessa teemasta käytyä keskustelua voisi myös, Saksan tapaan, kutsua ”aloitetuksi
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mutta aina nopeasti vaietuksi”. Tyypillinen suomalainen esimerkki avotyötä tekevästä oli haastateltu (M10F), joka oli kouluttautunut ahkerasti nykyiseen 31 ikävuoteen asti mutta joka oli aina koulutuksen päätyttyä ajettu samaan vapaaehtoistyön ja avotyön loukkuun, jossa hän oli ollut ennen viimeisintä koulutusvaihetta
(ks. Kuvio 15).

Kuvio 15. Avotyö inkluusion esteenä. Edestakainen reitti koulutusten ja avotyön jälkeen
oppisopimuskoulutukseen ja taas takaisin avotyöhön ja työttömäksi (M10F).

Esitän tutkimukseni perusteella, että avotyö sekä Suomessa että Saksassa, oli se
sitten työkeskuksissa tai varsinaisilla työpaikoilla tehtävää, määritetään lailla määräaikaiseksi ja siirtymäksi normaaliin palkkasuhteeseen, jollaiseksi se alun perin
oli tarkoitettukin ainakin Suomessa. Menetelmä voitaisiin näin muuttaa työkokeilun tai -harjoittelun kaltaiseksi liukumaksi avoimille työmarkkinoille. Ilman lainsäädännöllisiä muutoksia tämä räikeä epäkohta ei tule poistumaan vuosikymmeniin.
Työkeskukset (Werkstätte), työtoimintakeskukset tai (päivä)toimintakeskukset,
joissa Suomessa työskentelee erityisesti vaikeasti kehitysvammaisia, olisi tavalla
tai toisella saatava selkeäksi osaksi tuotantotoimintaa. Tällöin on luonnollisesti
huomattava, että kaikkein vaikeimmin vammaisten päivän ”työ” työkeskuksessa
on enemmän askartelun tyyppistä, niin kutsuttua työtoimintaa, mikä on heille tärkeä arkipäivän jäsentäjä mutta ei varsinaisesti tuotannollista työtä.
Mikäli vammainen tekee alihankintatyötä esimerkiksi teollisuudelle, hänelle
pystytään laskemaan myös normaali, työehtosopimusten mukainen palkka tehdystä
työstä, oli aikaansaatu työn määrä sitten vähäinen tai suurempi. Muutosta tähän
suuntaan ehdotetaan myös Saksassa käynnissä olevassa keskustelussa. Sen mukaan
työkeskuksilta pitäisi poistaa erillisjärjestelmän status ja liittää ne tavalla tai toisella
osaksi maan elinkeinoelämän tuotantorakennetta. Tällöin voitaisiin luoda Dermine´n ja Dumontin (2014: 14) peräänkuuluttamia uusia ”tuottavan osallistumisen
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järjestelmiä”, jolloin myös yhteiskunnan tukea saavat työikäiset voisivat antaa panoksensa yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen. (Vrt. Kasvio 2014: 217.)
Siis, työmarkkinoilla ei tarvita erillisjärjestelmiä vammaisille ja osatyökykyisille. Mutta miten sitten koulutusjärjestelmien laita on? Tarvitaanko niissä erillisiä,
vammaisille, pitkäaikaissairaille ja muille erityisopiskelijoille eriytettyjä järjestelmiä? Hakala, Mietola ja Teittinen (2013b: 199) toteavat ammatillisen koulutuksen
eriytetyt järjestelmät ”syyllisiksi” niissä opiskelleiden liukumiseen työ- ja päivätoimintoihin.
... samanaikaisesti alkaa muodostua erityisammattioppilaitoksista valmistuneiden ryhmä, jolla ei näyttäisi riittävästi olevan sijaa avoimilla työmarkkinoilla. Selvityksissä välityömarkkinoista ... tämä ongelma on tullut esiin siinä,
että nykyisistä erityiskouluputkista valmistuvat vammaiset henkilöt ajautuvat
usein joko työtoimintaan tai päivätoimintaan eivätkä he sieltä yleensä siirry
työmarkkinoille. (Hakala ym. 2013b: 199.)
Aika ajoin Suomessa tuodaankin esille ammatillisten erityisoppilaitosten ”outo
rooli” ammatillisen koulutuksen järjestelmässä maassa, jossa joka tapauksessa tavoitteena on inklusiivinen koulujärjestelmä. Onko kritiikki aiheetonta? (Ks. Kivirauma 2013: 706.) Kritiikki Saksassa vammaisten ammatillisia koulutus- ja kuntoutuskeskuksia eli BBW:ita kohtaan on jatkuvaa. Asiasta on toisenlaisiakin näkemyksiä. Erityisoppilaiden integrointi normaaliin opetukseen korostaisi heidän erilaisuuttaan, marginaalista asemaa opiskeluympäristössään, koska he ovat kuitenkin
pieni vähemmistö ryhmässään, toteavat toisesta näkökulmasta Amsterdam, Knoppers ja Jongmans (2015: 154). He viittaavat aiempiin tutkimuksiin, joiden mukaan
fyysisesti vammaiset oppilaat, jotka osallistuivat integroidusti opetukseen, tulivat
usein muiden oppilaiden kiusaamiksi, opettajien aliarvostamiksi ja poistetuiksi
koulun liikunnallisista aktiviteeteista (Amsterdam ym. 2015: 155). Edellisestä seurasi minulle kysymys, miten kaikkein vaikeimmin vammaiset nuoret selviävät integroidussa tai inklusiivisessa opetuksessa, joka kuitenkin perustuu fyysisen kyvykkyyden normeihin (ableist normative notions of physicality). Samaa kysyvät
myös Amsterdam, Knoppers ja Jongmans (2015: 155). Monet ovat saaneet kuitenkin ”erillisjärjestelmistä” oikeanlaisen tuen etenemiseensä ja suoriutuneet hyville
työpaikoille. Mietin, olisiko osallisille ja onnellisille haastattelemilleni muodostunut inklusiivisessa järjestelmässä sellainen sisu ja elämänusko, mikä melkein mykisti minut. (Vrt. McMaugh 2011: 854.)
Onko siis täyden inkluusion vaatimus ainoa tavoiteltava vaihtoehto? Peter Askonas (2000b: 297–301) pohtii, onko sosiaalisesti yhdenvertainen, inklusiivinen
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yhteiskunta vain utopistinen ihannetila vai mahdollisuus. Hän päätyy jälkimmäiseen vaihtoehtoon ja toteaa, että tavoitteisiin pääseminen on vielä aikojen takana.
Niin kuin Kemppainen (2011: 20) toteaa, esteitä poistamalla itse asiassa vähennetään vammaisuutta. Tavoitteeksi riittää, että tasoitamme yhteiskunnassa vallitsevaa
eriarvoisuutta niin paljon kuin on mahdollista. Siihen päästäksemme pieni ei ole
ainoastaan kaunista vaan olennaista – tarvitsemme pieniä askelia. ”Mene ja tee niin,
ota pieniä askelia” (Go, and do likewise), kehottaa Askonas (2000b: 297–301). Se
pieni, tai todellisuudessa suuri, askel on esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen
avaama tie työelämään. Askel sitä ennen on yhteiskunnan ja erityisesti työympäristöjen asenteiden kääntäminen suuntaan ”hei, mehän olemme kaikki erilaisia!”
(N23F.)
Kaikkein ”hauraimmat” oppilaat eivät ehkä selviäisi inklusiivisessa koulutuksessa. BBW:ssä käsityöalalle opiskeleva, psyykkisestä sairaudesta toipuva oppisopimusopiskelija koki saavansa nyt riittävää tukea opiskeluunsa ja elämänhallintaansa, kun hänen aiemmat opiskelut olivat keskeytyneet monta kertaa sairastumisen vuoksi. Hän oli mitä selkeimmin ”tehostetun, erityisen henkilökohtaisen tuen”
tarpeessa oleva opiskelija. Hän oli nyt päättänyt saada opiskelunsa loppuun ja pelkäsi niiden keskeytymistä ja uudelleen sairastumista. Sain jonkin aikaa kuunnella
hänen ja hänelle nimetyn oman sosiaalipedagogin keskustelua ja havainnoida vuorovaikutusta. Olin tämän nuoren kohtaamisesta vaikuttunut. Hän todisti minulle jotakin, mistä olin epävarma tutkimustyötä aloittaessani – vaikeimmille ryhmille tarvitaan erillisiä järjestelmiä, molemmissa maissa. Näin henkilökohtaista tukea tarvitseville nuorille nykyisillä resursseilla ei pystyttäisi tarjoamaan oppisopimuskoulutusta ”normaaleissa” oppisopimuskoulutuksen järjestelmissä, ei Suomessa eikä
Saksassakaan. Tämä lähinnä mielenterveyden häiriöistä ja ongelmista kärsivien ja
kuntoutuvien joukko on suuri ja kasvava, sekä Suomessa että Saksassa.
Hakala, Mietola ja Teittinen (2013b: 174) ihmettelevät, miten erityisammattioppilaitokset voivat edelleen olla olemassa, vaikka koulutuksen integraatiosta ja
inkluusiosta on puhuttu jo vuosikymmenien ajan (ks. myös Kivirauma 2013: 706).
He selittävät tätä erilaisten temppujen, nimikkeiden ja näennäisräätälöintien teorioilla. Keskustelua aiheesta käydään Saksassakin. Lainsäädännölliset edellykset
ovat siellä pidemmällä kuin meillä, mutta eriytetyt järjestelmät elävät sielläkin
edelleen. Tähän voisi vastata, kuten eräs haastattelemani vammainen Saksassa totesi, että nämä asiat eivät ehkä olekaan niin mustavalkoisia kuin yleisesti oletetaan.
Joillekin opiskelijoille, kuten suomalaisille tuetun oppisopimuskoulutuksen suorittaneille, oman vertaisryhmän tuki ja vertaisuuden kokemus olivat merkittävimpiä
tekijöitä siinä, että opiskelu onnistui. Erityisopiskelijalle eriytetty opetus voi olla
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ainoa ”paikka, missä minäkin voin olla hyvä!” (Lämsä 2014.) Miten siis erityisopiskelijat kokevat ”pakottautumisen” inklusiiviseen opetukseen, joka joka tapauksessa perustuu muun muassa fyysisen kykenemisen (ableism) normeihin (Amsterdam ym. 2015: 155)?
Vastaan edellä olevaan Hakalan, Mietolan ja Teittisen (2013b: 174) kritiikkiin
ja kysyn, miksi ammatillisista erityisoppilaitoksista ei tehdä tuetun oppisopimuskoulutuksen, tuetun kohtaantokoulutuksen, kehittäjiä Suomeen? Niillä olisi mittavat resurssit räätälöidä koulutusta nimenomaan maahanmuuttajille, vammaisille,
pitkäaikaissairaille ja osatyökykyisille sekä muille vaikeasti työllistyville nuorten
ja nuorten aikuisten ryhmille. Kuten edellä olen todennut, koulutuksessaan intensiivistä tukea tarvitsevien ryhmät joka tapauksessa kasvavat ja erilaistuvat monista
syistä johtuen. Muutoinkin maamme valtavia ammatillisen koulutuksen rakenteita
olisi purettava oppisopimuskoulutuksen suuntaan. Koulutus siirtyisi entistä enemmän suoraan työpaikoille Saksan malliin. Tällöin olisi selvitettävä työpaikkojen
valmiudet tähän muutokseen eli niiden valmiuksia toimia koulutuspalvelujen tuottajina (Norontaus 2016).
Jackson (2009) ja Koistinen (2014) peräänkuuluttavat työn uudenlaista jakamista länsimaissa, joissa työttömyys pysyy korkealla tasolla ja eläkkeelle siirtyvien
ikäluokkien joukko on mittava ja yhäti kasvava. Jackson (2009: 180–185) esittää
ratkaisuiksi muun muassa uudenlaista työaikapolitiikkaa eli entistä joustavampia
työaikajärjestelyjä ja myös osa-aikatyön lisäämistä. Myös vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010 toteaa, että osa-aikatyön mahdollisuus on jäänyt aivan liian
vähälle huomiolle Suomessa:
Esimerkiksi vammaisten ihmisten osa-aikatyön tarpeita, halukkuutta valita
osa-aikatyö joko määräajaksi tai pysyvämminkin, ei vielä tunneta tarpeeksi
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 89).
Näin on tilanne ilmiselvästi myös Saksassa. En tavannut siellä yhtään osa-aikatyötä
tekevää haastateltavaa vammaista, kun taas Suomessa useita. Osa-aikatyöstä voisi
saada ratkaisun myös Saksan edellä kerrottuun vammaisten ”nälkäpalkkaan” ja
työkeskusongelmaan. Miksi vammaiset työntekijät eivät siirtyisi myös Saksassa
osa-aikaisiksi työntekijöiksi alihankintatehtäviin, mikäli kokopäivätyö on heille
liian vaativaa? Osa-aikatyön merkitys on joka tapauksessa yhdenvertaisuuden ja
osallisuuden näkökulmasta hyvä vaihtoehto.
Tärkeintä Suomessa olisi tehdä oppisopimuskoulutusta, myös vammaisille tarkoitettua, tunnetuksi yrittäjien ja yhteisötyönantajien keskuudessa. Työnantajia tulisi kannustaa oppisopimuskoulutettavien rekrytoimiseen kustannusten jaon avulla,
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kirjoittavat Linnakangas, Suikkanen, Savtschenko ja Virta (2006: 41). Toisaalta jo
nykyisin työnantajille maksettavista koulutustuista ei tiedetä riittävästi. Vammaisen
koulutettavan osalta maksettava kokonaistuki voi kattaa huomattavan osan kuluista
(Hietala 2013). Työnantajat tarvitsevat työvoimaa meilläkin ja ovat valmiita tuottamaan koulutuspalveluja, kunhan yhteiskunta tulee vastaan tarjoamalla niille, taloudellisen tuen lisäksi, riittäviä tukipalveluja muun muassa koulutuksen vaatimaan byrokratiaan.
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen kustannuksista ei ole Suomessa tehty tutkimusta. Tätä peräänkuuluttaa poliittisten päätöksentekijöiden ja yritysten tueksi Norontauskin väitöskirjassaan. Mikä oppisopimuskoulutuksessa todellisuudessa maksaa ja kuinka paljon työnantajalle? Mihin tältä osin yrityksen kannattaisi resursseja
käyttää ja mihin ei? (Norontaus 2016: 201.) Julkisuudessa monet yritykset ja työelämän keskus- ja etujärjestöt ovat pitäneet tätä koulutusmallia taloudellisesti liian
kalliina monille työyhteisöille. Myös saksalaiset yrittäjät, erityisesti pienyritykset,
ilmoittavat kustannukset esteiksi ottaa koulutettavia yritykseensä. Suomessa käytävän kustannuskeskustelun yhteydessä oppisopimuskoulutukseen on ehdotettu
vaihtoehtoista mallia eli niin kutsuttua ”suomalaista koulutussopimusta”, joka olisi
ainakin aluksi yhteiskunnan kustantamaa. ”Hyväksyn” ajatuksen, mutta tilapäisratkaisuna, ja perustelen sitä monien yritysten vaikealla taloudellisella tilanteella. Tutkimukseni perusteella nimittäin oppisopimuskoulutuksen ajan työsuhde ja sen
ajalta saatava palkka, vaikka kuinka pieni, ovat merkittävä kannustin nuorille koulutuksen loppuun saattamisessa. Koulutettavat ovat ylpeitä siitä, että heidän statuksensa on myös ”yhdenvertainen työntekijä” eikä pelkästään opiskelija.
Pienten yritysten ongelmana oppisopimuskoulutuksessa, siitä aiheutuvien kustannusten ohella, on ainakin Suomessa myös koulutukseen liittyvä paljon paperityötä vaativa byrokratia. (Ks. myös Norontaus 2016: 166.) Kuuntelin suomalaista
työhönvalmentajaa, joka oli kahden ja puolen vuoden aikana väsymättä kierrellyt
virastosta ja työpaikalta toiselle erilaisten ja eri oppisopimusopiskelijoiden asiapapereiden kanssa varmistaakseen, että sekä opiskelija että työnantaja saivat kaikki
heille kuuluvat tuet koulutuksen aikana. Monille opiskelijoille jo termistön ymmärtäminen oli ylivoimaista. Työnantajilla ei ollut aikaa käyttää yksittäisen työntekijän
paperisotaan niin paljon aikaa kuin oppisopimuskoulutus olisi heiltä vaatinut.
Suomalainen oppisopimuskoulutuksen suorittanut lievästi kehitysvammainen
huippu-urheilija, joka on ollut nyt kaksi vuotta työttömänä työnhakijana, ei aio antaa periksi. Hän oli selkeästi turhautunut monenlaisten yrittämisten jälkeen ja huolissaan tulevasta toimeentulostaan työttömän peruspäivärahan turvin. Hän kysyy
Richard Sennettin (1998/2002) kysymyksen, eikö kukaan tarvitse minua.
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Tämä kaikki (osattomuus) vie ihmisiltä mahdollisuuden kokea itsensä merkityksellisiksi, tuntea että joku välittää ja tarvitsee. ... Ihmisen luonne syöpyy,
kuluu sisältäpäin; kysymykseen ’kuka tarvitsee minua?’ ei ole välitöntä vastausta. Sen kuitenkin tiedän, että (työn) järjestys joka ei anna ihmisille mitään
syvällistä syytä huolehtia toinen toisestaan, ei voi kauaa säilyttää oikeutustaan.
(Sennett 1998/2002: 159, 163.)
Niin, olenhan aiemminkin puhunut ja kirjoittanut näistä asioista ihmetellen, miksi
näistä siis edelleen 2010-luvulla on puhuttava lakki kourassa. YK:n vammaisten
oikeuksien yleissopimus tuli voimaan Suomessa tätä väitöskirjatyötä tehdessäni kesäkuussa 2016. Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja muiden erityisopiskelijoina
ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työelämän yhdenvertaisuuden arvoiksi soveltuvat nyt entistä paremmin Paul Wehmanin (2012: 141) tuetun työllistymisen
(Supported Employment) menetelmälle määrittämät yhdenvertaisuuden perusperiaatteet (ks. Taulukko 7).
Taulukko 7. Wehmanin (2012:141) tuetun työllistymisen menetelmälle määrittämät yhdenvertaisuuden perusperiaatteet.
Arvot

Sisältö

Yhdenvertaisuus työelämässä

Jokaisella, riippumatta hänen vammansa tasosta tai tyypistä,

Kilpailuehtoinen työllistyminen

Työllistyminen tapahtuu normaaleilla työmarkkinoilla

Itsemääräämisoikeus ja -kontrolli

Vammaisilla on oikeus valita ja määritellä tarvitsemansa

on kykyjä ja oikeus työpaikkaan.
normaaleihin työyhteisöihin.
tukitoimenpiteet.
Yhdenvertainen palkkaus ja muut etuudet Vammaisilla on oikeus samaan palkkaukseen ja etuihin kuin
samaa tai samantasoista työtä tekevillä työtovereillaan.
Kyvyt ja voimavarat ensisijaisina

Vammaisia työntekijöitä on arvioitava heidän kykyjensä,
vahvuuksiensa ja kiinnostuksensa perusteella, ei
vammaisuuden tai sairauden.

Ihmissuhteiden merkitys

Ihmissuhteet sekä työssä että sen ulkopuolella edesauttavat
molemminpuolista kunnioitusta ja hyväksyntää.

Henkilökohtaisen tuen voima ja merkitys

Vammaisen on voitava määrittää tavoitteensa ja saada tukea
niiden toteuttamiseen.

Tarvittavat muutokset järjestelyissä

Olemassa olevia työjärjestelyjä on voitava muuttaa, jotta työn

Yhteisön merkitys

Vammaisen on voitava kiinnittyä yhteiskunnan muodollisiin ja

tekeminen onnistuu.
epämuodollisiin verkostoihin hyväksynnän, ammatillisen
kasvun ja kehittymisen varmistamiseksi.
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Vammaispoliittisen ohjelman julkistamisesta on kulunut paljon aikaa. Nyt seitsemän (7) vuotta myöhemmin voin tutkimukseni perusteella yhtyä sen alla oleviin
kirjaukseen:
Yritysten näkökulmia ja edellytyksiä rekrytoida myös vammaisia ja osatyökykyisiä tutkittava laajasti Suomessa. Vertailuna esimerkiksi saksalaiset yritykset
ja yhteisöt. Yhteistyötä saksalaisten kanssa on lisättävä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 89.)
Vammaisten ja vammattomien, pitkäaikaissairaiden ja terveiden hyvinvointiyhteiskuntien jäsenten yhdenvertaisuudelle löytyy siis nyt entistä enemmän lainsäädännöllistä ja sopimuksellista pohjaa. Ja niin kuin vammaispoliittisessa ohjelmassa
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 89) todetaan: ”Oikeus työhön on perusoikeus.
Jokaisella on oikeus toimeentulon hankkimiseen. Työvoima on julkisen vallan suojeluksessa.” Näistä periaatteista lähdin liikkeelle tutkimuksessani. Ja jään edelleen
kysymään, tarvitaanko vielä muita perusteluita vammaisten, pitkäaikaissairaiden
tai osatyökykyisten oikeudelle kykyjään vastaavalle koulutukselle ja osallisuuteen
avoimilla työmarkkinoilla. Saksalainen 24-vuotias autistinen nuorimies, joka työskentelee noin 12 000 henkilöä työllistävällä autotehtaalla sisustuspuolen kokoonpanotiimissä ja toivoo voivansa edetä urallaan robotin valvojaksi, jättää tutkimukseni välityksellä ja sen lukijoille keskeisen viestin:
Toivoisin, että tulevaisuudessa meitä vammaisia palkattaisiin vielä enemmän
ja myös enemmän oppisopimuskoulutukseen. Että meihin luotettaisiin. (M17D
7.1.2016.)
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Laki eläkkeen lepäämään jättämisestä 38/2009.
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä 738/2009.
Laki ja asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 ja A1766/2009.
Laki erityisopetuksen kolmiportaisen tuen mallista 642/2010.
Laki eläketuloista 1051/2014.
Laki sosiaalihuollosta 1301/2014 (Sosiaalihuoltolaki).
Saksan ja Hampurin osavaltion lainsäädäntöä:
Behindertengleichstellungsgesetz (2002) (Vammaisten yhdenvertaisuuslaki).
Berufsbildungsgesetz (1969/2015) (Ammattikoulutuslaki).
Hamburgisches Schulgesetz (1997) HmbSG vom 16. April 1997 (Hampurin koululaki).
Sozialgesetzbuch III § 117 Verzahnte Ausbildung (Linkitetty ammatillinen koulutus).
Sozialgesetzbuch III § 130 Assistierte Ausbildung (Tuettu oppisopimuskoulutus).
Sozialgesetzbuch IX § 71 (2015a). Teil 2: Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht). Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. (Työnantajien velvoite vaikeavammaisten palkkaamiseen).
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Sozialgesetzbuch IX § 73 (2015b) Teil 2: Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht). Behinderung. (Vaikeimmin vammaiset, määrittely).
Sozialgesetzbuch IX Behinderung Feststellung (2015) (Vammaisuuden määrittely).
Asiantuntijatiedonannot:
Adam Alfons, Daimler AG, Bremen, vammaisten luottamushenkilö, haastattelu 7.1.2016
Bremenissä.
Behlau Sabine, Berufsförderungswerk GmbH, Hampuri, haastattelu 6.5.2015, juridiset kysymykset (nauhoitettu ja litteroitu).
Kämäräinen Pekka, Bremenin yliopisto, ammattikasvatuksen tutkija, haastattelu 3.12.2014,
Bremen (nauhoitettu ja litteroitu)
Käyhkö Jorma, Keuda, Kerava, väitöskirjan tekijä, 29.1.2015 neuvottelu oppisopimustoimistolla.
Lämsä Anna-Liisa, Ammattiopisto Luovi, Oulu, KT, tutkimuspäällikkö, nauhoitettu haastattelu 9.10.2014 sekä sähköpostivastaus 29.4.2016.
Nikula Lea, Nuorten Ystävät ry, Oulu, projektipäällikkö, neuvottelut 3.6.2014 ja 17.6.2014.
Nyman Markku, Kajaani, kuntoutuslääkäri, sähköpostikirjeenvaihto sekä puhelinkeskustelu
4.6.2014.
Schmidt Axel, ERGO GmbH, Hampuri, vammaisten luottamusmies, haastattelu 2.3.2016
(nauhoitettu ja litteroitu).
Schröer Manfred, Hampuri, videokuvaaja ja avustaja, neuvottelu mm. 5.11.2015.
Takala Marjatta, Oulun yliopisto, erityispedagogiikan professori, esitelmä 17.3.2016 Pentti
Murto -seminaarissa.
Työhönvalmentaja, Nuorten Ystävät ry Klubitalo, Oulu, Tuettu oppisopimuskoulutus, tapaaminen mm. 7.4.2014.
Wahle Manfred, Duisburg Essen Universität, professori/Berufsausbildung, tapaaminen
Tampereen yliopistolla 2014, sähköpostikirjeenvaihto 2014-2016.
Wedemann Martin, Handelskammer Hamburg Hampuri, oppisopimuskoulutuksen asiantuntija, haastattelu 5.5.2015 Hampurissa, (nauhoitettu ja litteroitu).
Ylisirkka Marko, Ammattiopisto Luovi, Oulu, koulutussuunnittelija, haastattelut 27.3.2014
ja 6.8.2014.
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Liite 1. Tuetun oppisopimuskoulutuksen
koulutusryhmät vammaisille
VAMMAISILLE TARKOITETUN TUETUN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN KOULUTUSRYHMÄT
VUODESTA 2009 ALKAEN (Tammikuun 2016 tilanteen mukaan)
Oppilaitos
Nivalan ammattiopisto/JEDU

Aika

Aloittanut

Valmistunut

opiskelijaa

opiskelijaa

7

5

2009–2011

Kotitalous- ja kuluttaja-alan
perustutkinto
Ammattiopisto Luovi, Oulu, Kajaani

2010–2013

ja Suomussalmi

Oulu

9

8

Kotityö- ja puhdistuspalvelualan

Kajaani

5

4

perustutkinto

Suomussalmi

1

1

22

18

2013–2015

1

0

2013–2015

8

6

VUOSINA 2009–2013
ALOITTANEET JA VALMISTUNEET
YHTEENSÄ
Ammattiopisto Luovi, Oulu
Kiinteistöalan perustutkinto
(ryhmässä 6, joista yksi
vammaisryhmiin kuuluva)
Haapajärven ammattiopisto/JEDU,
Haapajärvi
Maatalousalan perustutkinto

(Lisäksi yksi suoritti
yhden osatutkinnon, kaksi osatutkintoa jäi häneltä
suorittamatta.)

Keskuspuiston ammattiopisto,

2013–2015

1

1

10

7

32

26

Helsinki
Catering-ala
VUOSINA 2013–2015
ALOITTANEET JA
VALMISTUNEET YHTEENSÄ
Kaikki vuosina 2009–2015
aloittaneet ja valmistuneet
yhteensä
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Liite 2a. Toimitilahuoltajan työtehtävät
päiväkodissa
Työanalyysi /Päiväkoti/Tuettu oppisopimuskoulutus
TOIMITILAHUOLTAJAN
tiopisto Luovi

TYÖTEHTÄVÄT

PÄIVÄKODISSA/Ammat-

MA
8:30 Tiskit tiskikoneeseen
Lokeroiden siivous (järjestely ja pyyhintä)
Lasten pukemista ulos
9:30 Vessojen siivous (pöntöt, lavuaarit ja lattia)
Nukkareiden laitto valmiiksi päiväunia varten
Lasten vastaanottaminen sisälle (riisutaan ulkovaatteet)
Ruuan vienti xxxxlle
11:00 Lounas
Osastojen siivous (pöytien ja lattian pyyhintä, astiat keittiöihin)
Käytävän luutuus
12:30 xxxllä touhuamista lasten kanssa
14:00 Välipalalla apuna xxlla tai xxxlla
Jos on aikaa astioiden vienti keittiöön ja pöytien pyyhintä
14:30 Kotia kohti
TI
8:30 Tiskit tiskikoneeseen
osaston lattian luutuaminen
Perunoiden kuorinta
9:30 Vessojen siivous (pöntöt, lavuaarit ja lattia)
Nukkareiden laitto valmiiksi päiväunia varten
Lasten vastaanottaminen sisälle (riisutaan ulkovaatteet)
Ruuan vienti xxxlle
11:00 Lounas
Osastojen siivous (pöytien ja lattian pyyhintä, astiat keittiöihin)
Käytävän luutuus
12:30 xxxxllä touhuamista lasten kanssa
14:00 Välipalalla apuna xxxlla tai xxxilla
Jos on aikaa astioiden vienti keittiöön ja pöytien pyyhintä
14:30 Kotia kohti
KE
8:30 Tiskit tiskikoneeseen
Henkilökunnan huoneen ja kuraeteisten siivous
Lasten pukemista ulos
9:30 Vessojen siivous (pöntöt, lavuaarit ja lattia)
Nukkareiden laitto valmiiksi päiväunia varten, lattioiden luutuus
Lasten vastaanottaminen sisälle (riisutaan ulkovaatteet)
Ruuan vienti xxxlle
365

11:00 Lounas
Osastojen siivous (pöytien ja lattian pyyhintä, astiat keittiöihin)
Käytävän luutuus
12:30 Metsätähdillä touhuamista lasten kanssa
14:00 Välipalalla apuna xxxxlla tai xxxlla
Jos on aikaa astioiden vienti keittiöön ja pöytien pyyhintä
14:30 Kotia kohti
TO
8:30 Valmistautumista Mörriretkelle, lasten pukemista ja reppujen pakkausta
9:00 Mörriretkelle xxxn kanssa
Retken jälkeen xxxden ulkovaatteiden riisumista ja reppujen tyhjentämistä
11:00 Lounas
Osastojen siivous (pöytien ja lattian pyyhintä, astiat keittiöihin)
Käytävän luutuus
Perunoiden kuorinta
14:00 Välipalalla apuna xxlla tai xxxilla
Jos on aikaa astioiden vienti keittiöön ja pöytien pyyhintä
14:30 Kotia kohti
PE
8:30 Tiskit tiskikoneeseen
Lasten pukemista ulos
9:30 Vessojen siivous (pöntöt, lavuaarit ja lattia)
Nukkareiden laitto valmiiksi päiväunia varten
Lasten vastaanottaminen sisälle (riisutaan ulkovaatteet)
Ruuan vienti xxxlle
11:00 Lounas
Osastojen siivous (pöytien ja lattian pyyhintä, astiat keittiöihin)
Käytävän luutuus
12:30 xxxllä touhuamista lasten kanssa
14:00 Välipalalla apuna xxxlla tai xxxilla
Jos on aikaa astioiden vienti keittiöön ja pöytien pyyhintä
14:30 Kotia kohti
Tarvittaessa apuna näissä hommissa
•
Vessatus ja vaippojen vaihto
•
Kirjahyllyjen järjestely
•
Pölyjen pyyhintä
•
Leluhyllyjen järjestely, rikkinäiset lelut pois
•
Lasten kanssa pelailu ja kirjojen lukeminen
•
Lakanoiden vaihto lasten sänkyihin noin kerran kuussa
•
Jos henkilökunnasta on joku pois niin auttaa osastolla
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Liite 2b. Vammaisten luottamusmiehen
haastattelu Saksassa
Vammaisten toimihenkilöiden luottamusmiehen haastattelu Saksassa/Referaatti
Aika: 2.3.2016 klo 9-n 9.45
Paikka: Vakuutusyhtiön toimitalo, Hampuri
Luottamusmiehen oma tausta:
Minulla on vaimo, joka työskentelee kasvatusalalla, ja poika. Asumme omakotitalossa.
Olen itse vaikeasti näkövammainen. 20-vuotiaana minulle sattui urheiluonnettomuus.
Se oli kova kriisi. Olin ollut ennen onnettomuutta täysin näkevä mutta sen jälkeen en
nähnyt enää juuri mitään. Onneksi minulla oli silloin hyvä psykologi, joka oli samalla
judo-opettaja. Hän kehotti minua aloittamaan judon harrastamisen, mikä auttaisi liikkumisessani. Sen jälkeen olen harrastanut sitä 10 vuoden ajan – suorittanut keltaisen,
oranssin ja vihreän vyön.
Toimin täällä yhtiössä aluksi vakuutusmatemaatikkona. Vuodesta 2010 alkaen olen
keskittynyt pelkästään näihin luottamustehtäviin.
Edustan täällä noin 300:a vaikeavammaista työntekijää. Meillä on toimipaikoilla
omat vaikeavammaisten edustustot (Schwerbehinderten Vertretung SBV) ja koko
konsernia koskeva yhteistoimisto. Tämäkin järjestely tulee lainsäädännöstä.
En ole suorittanut yliopistollista tutkintoa vaan vakuutusalan oppisopimuskoulutuksen ensin. Sen jälkeen suoritin vielä työn ohessa alan mestarikoulutuksen (Meister)
ja sen jälkeen muita lisäkoulutuksia. Olen nyt diplomi-vakuutusasiantuntija (Diplomversicherungsfachwirt).
Koska olen itse vammainen, minulla on sihteeri. Määrätyn aikaa sihteerini toimii
myös assistenttinani, jotta selviän näistä töistä. Esimerkiksi jotakin käsinkirjoitettua
en pysty lukemaan. Koska olen työskennellyt täällä jo 27 vuoden ajan, pystyn liikkumaan täällä ilman apua. Kun lähden liikkeelle sihteerini kanssa täällä, otan häntä
olkapäästä kiinni. Muutoin käytän valkoista keppiä.
Vakuutusyhtiö:
Konsernilla on toimipaikkoja muutamissa Saksan suurissa kaupungeissa eri puolilla
maata. Koko konsernissa on noin 20 000 työntekijää, Hampurin toimitaloissa (samalla alueella sijaitsevissa useissa rakennuksissa) on yhteensä noin 3 000 työntekijää.
Toiminnot kattavat useimpia olemassa olevia vakuutuspalveluita. Konserni kuuluu
Münchenissä sijaitsevaan emokonserniin (jälleenvakuutus).
Nykyinen lainsäädäntö ja työnantajan velvollisuudet:
Maassamme työnantajilla, joilla on vähintään 20 työntekijää, on velvollisuus työllistää 5 prosenttia henkilöstöstä vaikeavammaisia. Muutoin firma maksaa sakkoa,
jonka määrää korotettiin vuoden 2016 alusta lukien. Poikkeuksena ovat rakennussiivousta harjoittavat yritykset.
Meidän koko konsernissa tuo prosenttiluku on nyt 5,9 ja työllistämme yhteensä noin
900 vaikeavammaista (schwerbehinderte).Täytyy sanoa, että meidän yhtiömme ottaa
nämä asiat vakavasti.
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Vammaisten luottamusmiesjärjestelmä
Lain mukaan yrityksen, jossa työskentelee vähintää viisi (5) vaikeavammaista, täytyy valita vaikeavammaisten edustusto (Schwerbehinderten Vertretung SBV). Työskentelen luottamusmiehenä Hampurin toimipaikan Vaikeavammaisten toimistossa.
Toimintamme piirissä on noin 180 työntekijää täällä Hampurissa, jotka kuuluvat lain
mukaan vaikeavammaisiin. Toimistossani on jatkuvasti kaksi työntekijää ja minä
kolmantena. Minulla on sihteeri, koska olen 2/3 työajastani matkoilla.
Koko konsernissa toimin SBV:n puheenjohtajana emokonsernissa ja edustan tuolloin
kaikkia edellä mainittuja 900:aa vaikeavammaista.
Vammaisuuden luokittelu
Lain mukaan vammaiset jaotellaan Saksassa vammaisiin, vaikeavammaisiin ja vaikeimmin vammaisiin riippuen vamman asteesta. Siinä lähdetään asteesta 10-20 prosenttia, mikä tarkoittaa lievää rajoitetta tai jos henkilöllä on ollut jokin vakava sairastuminen (esim. syöpä). Tällä asteella ei ole vaikutusta työoikeudellisesti eikä
muutoinkaan.
Vammainen
Sitten asteet 30-40. Silloin henkilö katsotaan vammaiseksi (Behindert). Tämä koskee
usein psyykkistä vammaisuutta tai myös lievää näkö- tai kuulovammaa.
Vaikeavammainen
Henkilöt, joiden vammaisuus on katsottu välille 50-100, ovat lain mukaan vaikeavammaisia (Schwerbehindert). Näillä henkilöillä on erityinen suoja työoikeudellisessa mielessä ja monissa muissakin asioissa. Sitä kutsutaan haittakorvaukseksi
(Nachteilsausgleich). He voivat kulkea julkisessa lähiliikenteessä ilmaiseksi, he saavat alennuksia pääsylippuihin ja heillä on verotuksellisia etuja jne. Työoikeuden näkökulmasta työnantajan tulee varustaa työpaikka esteettömäksi, hankkia tarvittavat
laitteet ja päätetyöskentelyvarusteet hänen vammansa edellyttämällä tavalla.
Vaikeimmin vammainen (Schwerstbehindert)
Vaikeavammaisten ja vaikeimmin vammaisten välillä ei ole tiukkaa rajaa. Ei ole sellaista määritelmää, jonka mukaan joku on 100 asteen vammainen. Määrittely riippuu
joka tapauksessa vammaisuuden haitasta (Schwere) ja on yksilöllinen. Määrittely tapahtuu palvelujen/avun/hoidon (Pflege) tarpeen määrittelyllä. Jos henkilö tarvitsee
hoitoa/apua/avustajaa, hänet määritellään vaikeimmin vammaiseksi.
Meillä täällä vakuutusyhtiössä on kaksi työntekijää, jotka on luokiteltu vaikeimmin
vammaisiin. Toinen heistä on rouva, joka istuu pyörätuolissa ja on noin 120 cm pitkä,
hänellä on lyhyet kädet.
Mielenterveyskuntoutujat poikkeuksena
Mutta sitten meillä Saksassa on myös eräs poikkeus lainsäädännössä, joka on myös
erittäin tärkeä asia. Kun lainsäädäntöä uudistettiin vuonna 2000, lainsäätäjä totesi,
että meillä on paljon erilaisia, esimerkiksi psyykkisesti sairaita, jotka voivat mennä
ihan normaalisti ostoksille ja hoitaa kotinsa. Näitä ei voi taas 50:n asteen pyörätuolivammainen tehdä.
Näitä 30-40:n asteen vammaisia tuetaan kuitenkin vahvasti työpaikoilla. Heillä on
ehkä takanaan vaikea psyykkinen sairastuminen (skitsofrenia), pelkoja kohdata
muita ihmisiä eli heistä ei ole esimerkiksi ryhmätyöhön. Lainsäädännön mukaan
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myös heitä täytyy yöoikeudellisesti suojella, mikä tarkoittaa, että heidät voidaan luokitella vaikeavammaisten ryhmään. Tämän uudistuksen jälkeen myös 30-40 asteen
vammaiset voivat olla vaikeavammaisia oikeuksien näkökulmasta.
Tämä on säännös, jota tuskin muualla Euroopassa on.
Muuta esille tullutta:
Integraatiovirastot
Integraatiovirastot valvovat, että lainmääräyksiä noudatetaan. Itse olen paljon yhteistyössä kyseisten virkamiesten kanssa, kun on jotakin kysyttävää tai neuvoteltavaa.

Litterointi nauhalta: Aila Schröer, suomennos Marja Irjala 18.7.2016.
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Liite 3a. Suostumus tutkimukseen
Suostumus tutkimukseen nimeltä Osallinen, syrjässä, onnellinen, marginaalissa? Tutkimus oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden vammaisten arjen kokemuksista Saksassa ja Suomessa
Marja Irjala on pyytänyt minua haastateltavaksi yllä mainittua väitöskirjatutkimusta varten. Ennen haastattelua olen saanut riittävät tiedot tutkimussuunnitelmasta. Ymmärrän, että osallistuminen tähän tutkimukseen on minulle täysin vapaaehtoista.
Annan luvan itseäni koskevien tietojen käyttämiseen tutkimuksessa niin, että henkilöllisyyteni ei tule millään muotoa esille siinä, antamani tiedot käsitellään täysin
luottamuksellisina eikä niitä luovuteta eteenpäin ja niin, että kaikki tutkimukseen
liittyvä materiaali hävitetään tutkimuksen valmistuttua.
Olen myös tietoinen, että voin missä tahansa vaiheessa keskeyttää osallistumiseni
tutkimukseen syytä ilmoittamatta.
Paikka………………….. Pvm……………………………..
…………………………………………

Allekirjoitus ja nimen selvennys
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Liite 3b. Einwilligung zu dem Interview für die
Doktorarbeit
Einwilligung zu dem Interview fuer die Doktorarbeit ”Gleichberechtigt,
Ausgegrenzt, Gluecklich, im Marginal? Alltägliche Erfahrungen der
dualberufsausgebildeten Menschen mit Behinderung in Finnland und
in Deutschland”
Frau Marja Irjala, Doktorstudentin der Universität Oulu, Finnland, hat mich
gebeten, mich fuer die oben genannte Doktorarbeit zu interviewen.
Ich habe alle notwendigen Informationen ueber den Forschungsplan bekommen. Ich verstehe, dass meine Teilnahme absolut freiwillig ist.
Ich erlaube Marja Irjala, die von mir gegebenen Informationen in ihrer Doktorarbeit zu benutzen, ohne dass meine Persönlichkeit eingebracht wird, meine Informationen und Auskuenfte werden absolut vertrauensvoll behandelt
und nirgendwo weitergeleitet. Mir ist bekannt, dass alles gesammelte
Material der Doktorarbeit nach Abschluss der Forschung vernichtet wird.
Ich weiß auch, dass ich in jeder Phase meine Teilnahme an der Forschung
ohne weitere Erklaerung abbrechen kann.

Ort…………………………………….. Datum
_________________________________
Unterschrift
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Liite 4a. Saatekirje haastateltaville
SAATEKIRJE HAASTATELTAVILLE
Oulussa syyskuussa 2015
Hei
Olen Marja Irjala, tohtoriopiskelija Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Väitöskirjatutkimukseni kohteina ovat alle 35-vuotiaat oppisopimuskoulutuksen suorittaneet eri
tavoin vammaiset tai osatyökykyiset nuoret Suomessa ja Saksassa. Väitöskirjan työnimi on
Osallinen, syrjässä, onnellinen, marginaalissa? Tutkimus oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden vammaisten arjen kokemuksista Saksassa ja Suomessa, jota varten haastattelen 15
nuorta sekä Suomessa että Saksassa.
Olet lupautunut antamaan arvokkaan panoksesi tutkimuksen onnistumiseksi.
Haastattelu kestää 1-1,5 tuntia ja se nauhoitetaan, jotta pystyn analysoimaan sitä tutkimustani varten. Toivon, että kerrot oheisista teemoista mahdollisimman vapaasti. Antamasi tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä haastateltujen henkilöllisyys tule ilmi millään
tavoin tutkimuksen tuloksissa. Nauhoitukset ja kaikki haastatteluihin liittyvä muu materiaali
hävitetään tutkimuksen valmistuttua.
Oheisena on luettelo haastattelun teemoista ja asioista, joista pyydän sinua haastattelussa
kertomaan.
Sydämellinen kiitos etukäteen avustasi!
Marja Irjala
Tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto/Kasvatustieteellinen tiedekunta
(yhteystiedot)
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Liite 4b. Begleitschreiben: Interviews für die
Dissertation
Interviews für die Dissertation

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bin Frau Marja Irjala, eine Senior-Dissertation-Schreiberin an der Universität Oulu,
Finnland. Meine Magisterarbeit von Oktober 2014 betraf die "Assistierte/geförderte Duale
Berufsausbildung" in Finnland und Deutschland, ob sie ein Weg fuer Menschen mit Behinderung/Risikogruppen zu einer Gleichstellung im Arbeitsleben sein koennte. In der Arbeit habe ich die Finnischen Systeme der Berufsausbildung für Menschen mit Behinderung
mit den Deutschen einigermassen verglichen.
In meiner Doktorarbeit, mit der ich im April 2015 begonnen habe, habe ich das besondere
Interesse an den Integrations- und Inklusionsthemen von behinderten Menschen hervorgehoben, das heisst: Gibt es Möglichkeiten, und welche, fuer sie auf den regulären und normalen Arbeitsmarkt zu arbeiten und integriert zu werden ? Der Titel meiner erziehungssoziologischen Dissertation ist: "Gleichberechtigt, Ausgegrenzt, Gluecklich, im Marginal ? Alltägliche Erfahrungen der dualberufsausgebildeten Menschen mit Behinderung in Finnland
und Deutschland".
Zwischen November 2015 Februar 2016 interviewe ich 15 Menschen mit Behinderung (insgesamt 30 Personen) in Finnland und Deutschland . Sie sind gern juenger als 35 Jahre alt,
in Dualer Berufsausbildung ausgebildet und jetzt im Arbeitsleben oder ausserhalb sind. Die
Behinderung kann physisch oder psychisch sein.
Das Interview dauert etwa eine (1) Stunde und wird absolut anonym und freiwillig sein.
Die Themen schicke ich als Beilage.
Für Ihre Hilfe freue ich mich sehr.
Mit freundlichen Grüssen
Marja Irjala
M.A (Educ.), B.Sc (Econ.), Doctoral Student/Universität Oulu, Finnland

(Yhteystiedot)
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Liite 5a. Haastatteluteemat
Marja Irjala
Tohtorikoulutettava
Oulun yliopisto/Kasvatustieteiden tiedekunta

HAASTATTELUJEN TYÖLISTA
Lokakuu 2015

Väitöskirjaan ”Osallinen, syrjässä, onnellinen, marginaalissa? Tutkimus oppisopimuskoulutuksen suorittaneiden vammaisten arjen kokemuksista Saksassa ja Suomessa”
liittyvät haastattelut Suomessa ja Saksassa
Olen kiinnostunut siitä, miten koet elämäsi on muuttuneen koulutuksen jälkeen, päästyäsi
kiinni työelämään tai jäätyäsi sen ulkopuolelle? Mitkä ovat olleet tärkeimpiä kokemiasi asioita, taitekohtia tai käänteitä tähän mennessä? Minkälaisia muutoksia koet kokeneesi ja mihin suuntaan?
I Yleiset taustatekijät/muutokset niissä
Ikä, etunimi/sukupuoli, perhesuhteet, vamman tms. laatu
Lapsuus, perhe, vanhempien ammatit, nuoruus
Koulutus (peruskoulu, ammatillinen koulutus, muu koulutus); kokemukset
koulutuksesta, tukiverkosto ja kokemus tuen merkityksestä, vaikeudet/solmukohdat
Työelämässä, ammatti ja työpaikka, työelämän ulkopuolella (työttömänä,
koulutuksessa tms.); kokemukset
Asuminen
Kokemus omasta terveydentilasta nyt
II Toiminnot ja kyvyt, vapaudet/muutokset niissä
Ystävät, työkaverit, harrastukset, osallistuminen yhteisöihin, tukiverkostot
Kiinnostus yhteiskunnallisia asioita kohtaan
Työ- tai muu yhteisö, kokemukset, mikä on merkityksellistä?
Asuminen ja asioiden hoitaminen itsenäisesti/muutoin (raha-asiat, virastot
yms), toiveet
Vaikuttaminen omaan elämään, itsenäiset valinnat, toisten valinnat
III Elämänkulku ja sen muutokset/muutokset niissä
Asemasi yhteisössäsi/yhteiskunnassa, taloudellinen tilanne
Terveydentila yleisesti
Tyytyväisyys elämään
Mitkä asiat ovat vaikeita elämässä? Mitkä asiat ovat hyvin? Tärkeimmät
asiat ja ongelmat?
Omien valintojen mahdollisuudet/Itsenäinen selviytyminen ja muutokset
siinä, taitekohdat.
Arvostukset/kolme tärkeintä asiaa elämässä
IV Arjen ja rutiinien muutokset
Kuvaile arkipäivääsi ennen koulutusta ja sen jälkeen; mikä on muuttunut,
mikä on siinä hyvää/huonoa
Kotona, työssä, harrastuksissa, yhteisöissä, yhteiskunnassa
Toiveet, unelmat, pettymykset, vaikeudet/esteet (perhe, koulutus, työelämä,
ystävät/yhteisöt)
V Haastateltavan omat teemat, kritiikki, kysymykset, ”vapaa sana”, mitä asioita haluat korostaa?
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Liite 5b. Themen für Interviews
Frau Marja Irjala, M.A (Educ.), B.Sc (Econ.),
Doctoral Student
Universität Oulu/Erziehungswissenschaftliche Fakultät

Themen für Interviews
November 2015

Doktorarbeit über ”Gleichberechtigt, Ausgegrenzt, Glücklich, im Marginal? Alltägliche Erfahrungen der dualberufsausgebildeten Menschen mit Behinderung in Finnland und in Deutschland”
Die Interviews für die Dissertation, in Finnland und in Deutschland
Ich habe Interesse daran zu erfahren, wie nach Ihren Erfahrungen Ihr Leben nach der Ausbildung sich veränderte und Sie auf den Arbeitsmarkt beschäftigt sind oder ob Sie sich vielleicht jetzt ausserhalb des Arbeitslebens befinden.
Welche sind Ihnen die bisher wichtigsten Sachen und Wendepunkte? Was traten für Veränderungen ein und in welcher Richtung?
I Generelle Hintergrundsfaktoren/Veränderungen :
Alter/Vorname/Geschlecht, Familie jetzt, Typ von der Behinderung
Kindheit/Familie, Berufe von Eltern, Jugendzeit
Ausbildung (Grundschule, Berufliche Ausbildung, andere Ausbildungen);
Erfahrungen von der Schulzeit, Stützung und Erfahrung an Schwierigkeiten,
Wendepunkten
Wenn jetzt im Arbeitsleben, Arbeitsplatz, Beruf, oder ausserhalb des Arbeitslebens (unbeschäftigt/arbeitslos, in Ausbildung)
Wohnen/Wohnung
Gesundheit (Erfahrung damit)
II Aktivitäten und Fähigkeiten, Freiheiten/Veränderungen
Freunde/Freundinnen, Kollegen, Hobbys, Teilnahme in Gemeinschaften,
Stützungsnetzwerke Interesse an gesellschaftlichen, politischen Dingen
Arbeits- oder andere Gemeinschaft, Erfahrungen, was ist da wichtig?
Wohnen und sich kümmern um Ihre eigenen Angelegenheiten ganz selbständig und um ökonomische Sachen, bei Behörden etc.
Einfluss auf eigenes Leben, Wahlfreiheit, bestimmt von anderen Menschen
III Lebensgang (Lebensgeschichte), Veränderungen im:
Status in Ihrer Gemeinschaft/Gesellschaft,
Ökonomische Situation
Gesundheit generell
Zufrieden/unzufrieden mit Ihrem Leben
Welche sind die schwierigen Sachen in Ihrem Leben, was ist in Ordnung/Die
wichtigsten Sachen und Probleme?
Wahlfreiheit, Unabhängigkeit und Veränderungen,Wendepunkte
IV Veränderungen im alltäglichen Leben und Routinen
Bitte beschreiben Sie Ihren Tag vor der Berufsausbildung und nach dieser.
Was ist anders geworden? Gute und schlechte Einzelheiten.
Veränderungen zu Hause, Hobbys, Gemeinschaft, Gesellschaft
Hoffnungen, Träume, Enttäuschungen, Schwierigkeiten, Hindernisse (Familie, Arbeitsleben, Freunde/-innen, Gemeinschaft)
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V Ihre eigenen Themen vielleicht, Kritik, Fragen! Was möchten Sie vielleicht unterstreichen/hervorheben?
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Liite 6. Analyysivaihe 2
ANALYYSIVAIHE 2 (DATA DISPLAY/CLUSTERING)
Haastateltujen tulkitut merkityksenannot tutkimuksen otsikon kysymyksiin
”Osallinen, syrjässä, marginaalissa, onnellinen?”
Haastateltu

Osallinen

Syrjässä

Marginaalissa

Onnellinen

M1F

Avotyö, musiikki ja bändi,
muutamat kaverit.
Mopoauto.

Avotyössä vaikka tekee
tuotannollista työtä
päiväkodissa. Tunteja
tosin minimimäärä.

Taloudellinen riippuvuus
(asuu vanhempien
pihapiirissä ja riippuvainen
vanhempien “ruoista”).

M2F

Osa-aikatyössä työsuhteessa samassa paikassa
jo 5 v. Asuu perheen kanssa samassa pihapiirissä.
Paljon harrastuksia.
Kavereita muutamia.
Erityisesti pikkuveli tärkeä.
Osa-aikatyössä 10 h/vko
työsuhteessa. Lisäksi työkyvyttömyyseläke. Herää
aikaisin aamulla töihin ja
työskentelee kaksi tuntia.
Todella aktiivinen osallistuja
(mm. klubitalo) harvinaisen
monilla areenoilla.
Jäi työkyvyttömyyseläkkeelle (oppisop työpaikka
oli suuri pettymys). Muutoin
asuu itsenäisesti, on
sosiaalinen, harrastuksia.
Ystäviä.
Osallinen (perhe, työ,
järjestötoiminta yms).

Ei.

Onko taloudellista riippuvuutta – ei välttämättä.
Ehkä olisi liian yksinäinen
yksin asuessaan (arka ja
ujohko).

Tyytyväinen, arvostaa
omaa rauhaa. Ilmeisesti
vanhemmista ja veljestä
turvaa
(monivammainen).
Korostaa työn ja työpaikan ilmapiirin merkitystä sekä hyväksyntää
siellä.

Ei varmasti millään osaalueella syrjässä.
Valoisa kiipijä!
Noussut aika
pitkälti ”syrjästä”. Vaikea
lapsuus ja peruskouluaikana kiusattu. ”Ei ollut
itseluottamusta.”
Ei ole (eläke oma
valinta).

En näe hänen kohdallaan
mitään ”marginaalista”.

Valoisa superaktiivi! Oma
uusi asunto, paljon ystäviä ja harrastuksia. Myös
vapaaehtoistyössä toisten kehitysvammaisten
hyväksi.
Äitipuoli suurenmoinen
tuki, myös isä tärkeä!
Marginaalissa: yhteiskunta Tyytyväinen nykytilanvoisi tarjota hänelle sopivaa teeseen 2 vuoden ahdistyötä yksilöllisesti valittuna. tuksen jälkeen.
Haluaisi kuitenkin työllistyä
ja paremman toimeentulon.

Ei mainintaa. Jossain
määrin kuuroudesta
”haittaa” ja ei-täydellises–
tä saksan kielen taidosta
(28 v:na muuttanut
Siperiasta Saksaan.)
Ei mitenkään.

Ei marginaalista. Tuntee
Tyytyväinen/onnellinen?
olevansa enemmän saksa–
lainen kuin venäläinen.

N3F

M4F

M5D

M6D

Osallinen ja enemmänkin.

M7D

Osallinen ja enemmänkin.

Ei mitenkään (”hätä
keinot keksii” –tyyppi).

Kuurous vain “haittana”
ajoittain.
Konstit hallinnassa.

Onnenpoika!
Onnenpoika ja tyytyväinen ++.
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N8D

Monien koulutusten keskeytymisten ja vaikeiden sairastumisjaksojen jälkeen
nyt oppisopimuskoulutuksessa BBW:ssä.

Syrjässä ja marginaalissa
ystävyyksien suhteen.
Hyvät ystävät etääntyivät, kun hän sairastui
vakavasti ja joutui
sairaalahoitoon.

M9D

Koulutus, työpaikka,
harrastukset ok.

Ystäviä haluaisi
enemmän (ujous).

M10F

M17D

Osallinen ja enemmänkin
Syrjässä oikeuksistaan
muutoin kuin työn suhteen. työhön (hänenlaiselleen
työelämällä täytyy olla
jotakin tarjota).
Palkkatyöhön heti oppisop. Ei voi sanoa että on syrkoulutuksen jälkeen norjässä mistään, vaikka
maalin työnhaun kautta,
siihen liittyviä elementtejä
vaikka lievästi kehitysvam- on moniakin.
mainen. Ei halua missään Ei juuri yhteyksiä äitiin
tapauksessa eläkettä vaan eikä hänen uusperheeedetä työuralla (valmistui
seen mutta ei ole edes
heistä kiinnostunut.
joulukuussa 2015).
Monessa mukana oleva
Ei syrjässä mistään.
kuuro. Toimelias monen
osaamisen nainen. Osallinen jos kukaan. Kuurous
ei ole ollut hänelle este
missään vaiheessa.
Työskennellyt useaan
otteeseen myös ulkomailla.
Monimuotoinen, rohkea
Takana 7 vuotta työttöselviytyjä. Ei ole pelännyt
myyttä mutta ei
haasteita.
lannistunut.
Monenlaista selviytymistä
Takana yht. 10 vuotta
takana. Osallistuja.
työttömyyttä. Lähtenyt
hakemaan rohkeasti
työtä eri paikkakunnalta
ja alalta.
Osallinen ja todella itsenäinen (nuorin haastateltu
21 v, täysin kuuro).
Osallinen ja enemmänkin. Superesimerkki!
Osallinen ja enemmänkin. -

M18D

Osallinen.

M11F

N12F

M13F

M14F

M15F

N16D
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-

Pyrkii nyt saamaan entisiä
hyviä ystäviä takaisin mm.
urheiluharrastuksen avulla.
Vielä hauras kiipijä tervehtymisen tiellä. Keskittymisvaikeuksia koulussa. Tarvitsee ja saa koko ajan paljon
tukea. Ei varmasti selviäisi
normioppisopimuskoulutuk
sessa.
Ei kuitenkaan sinänsä
mitenkään.

Selkeästi järjestelmän
alistama.

Asuu isän kanssa mutta
ymmärtääkseni täysin
omasta tahdostaan. Kavereita ei ehkä liiemmälti. Isä
on paras kaveri! Ei haluaisi
missään nimessä omaa
perhettä.
Ei todellakaan mitään
marginaaliin viittaavaa
paitsi työttömyys ennen
oppisopimuskoulutusta.
Mutta siitäkin nousi ylös
omalla tarmokkuudellaan.

Tyytyväinen nyt, että
vanhempien tilanne vakiintunut (vaikea avioero
ja isän etääntyminen).
Onnellinen: löytänyt
urheilun joka voimaannuttaa (koripallojoukkueessa).

Tyytyväinen, elämänsä
yhdessä taitekohdassa
(valmistumassa oppisop
koulutuksesta 2 kk n
kuluessa).
+/-

Todella positiivinen ja
elämänmyönteinen,
superaktiivinen.
Kuulin työpaikalta, että
valloittaa mm. asiakkaat
asiakaspalvelussa. Otti
haastattelijankin heti
”kaverikseen”.
Monenlaista työuraa ja
matkustelua sekä
elämänvaiheita takana.
Nyt suorittamassa
ensimmäistä ammattitutkintoa, josta todella
onnellinen.

On oman elämänsä herra.

Tyytyväinen.

Nykytilanteessa marginaalissa (haluaisi muutoksia elämäänsä).

Tyytyväinen?

Ei marginaalista. Päättänyt Tyytyväinen/onnellinen.
pärjätä.
Ei vähimmässäkään määrin Onnellinen, arvostettu ja
mitään marginaalissa.
huipputyyppi.
Ei mitään.
Osallinen ja onnellinen.
Menossa naimisiin ja
ostamassa taloa.
Ei mitään siinä määrin.
Tyytyväinen.
(Asuu vanhempien luona
ym mutta vielä omasta
tahdostaan. Ei voisi asua
yksin.)

M19D

N20F

M21F

M22F

Asuu itsenäisesti, hyvä
työpaikka, tyttökaveri,
paljon harrastuksia (kuuro,
syntynyt Valkovenäjällä).
Oma asunto, vanhemmat
lähellä, srk tärkeä tuki.

Ei mitään syrjässä
olemista (”jos en osaa
jotakin, opettelen”).

Ei mitään ”marginaalista”.

Todellinen onnenpoika!

Avotyössä vaikka
tuotannollista työtä.

Järjestelmän alistama
(avotyö).

Osallinen?? Avotyössä.
Asuu isän kanssa (turva?,
oma tahto). Yksinäisen
oloinen.
Osallinen ja enemmänkin.

Tarvitsisi tukea ja
sosiaalista elämää.
Tyhjentynyt maaseutu
ympärillä.
Ei. Itse ollut sinnikäs.

Marginaalissa.

Ylpeä työstään ja
asunnosta, hyviä ystäviä
vammaisten
palvelukeskuksessa.
Tyytyväinen?

Ei mitenkään, tuolla sisulla
ja tarmolla.
Työympäristön hyväksyntä
tärkeää – herkkä (paniikkihäiriö). Sopivampi työ
hänelle!

N23F

Ollut todella ahkera ja
Ei ole.
sinnikäs opiskelija (pitkien
matkojen takaa), oma
asunto, puoliso, lapsuudenperhe, viihtyy kotona
miehensä kanssa.

N24F

Osallinen? Osa-aikatyössä
keittiöllä työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi. Asuu
ankeissa olosuhteissa
(pihapiirissä asuu vaikeavammaisia palvelukodin
asukkaita).

Syrjäseudulla varsin
yksin, ei juuri ystäviä.

Istuu pyörätuolissa ja
vaikeavammainen maahanmuuttaja. Todellinen sitkeä
kiipijä, joka on päässyt
tavoitteeseensa.
Istuu pyörätuolissa. Asuu
tyttöystävän kanssa. Hyvä
työpaikka vakuutusyhtiön
asiakaspalvelussa.
Osallinen. Iloitsee siitä, että
sai viimein oppisopimuskoulutuspaikan Integraatioviraston työvalmentajan
avulla. Oppisopimuskoulutuksen kautta saanut myös
uusia ystäviä, mistä iloitsee.

Ei mitään syrjäytymiseen Ei mitään edes
viittaavaa, päinvastoin.
marginaalista.

M25D

M26D

N27D

Ei mitenkään.

Tyytyväinen/onnellinen.

Alakuloinen? Ehkä nyt
liikaa vapaa-aikaa (käy
työkeskuksessa 3 pv nä
viikosta). Työ ei mieluista
– pelkkää siivousta. Tykkää lapsista (työskenteli
aiemmin oppisop koulutuksessa päiväkodissa).
Marginaalissa 1) asuminen Ilmapiiri haastattelijan
2) sosiaaliset suhteet, ystä- silmiin aika masentava.
vät, lapsuudenperhe kauEi tuonut mitään esille,
kana 3) huonot kulkuyhtey- josta voisi päätellä hänen
det. Selkeimmin järjestelolevan tavalla tai toisella
män/järjestelmien alistama. onnellinen. Ainoa hyvä
puoli ymmärtävä ja tukeva työilmapiiri keittiöllä
(samassa paikassa suoritti oppisopimuskoulutuksen).
Onnellinen osallinen.

Ei mitenkään.

Kaikki hyvin vaikeavammaisuudesta huolimatta!
Vanhempien tuki ja oma
sisu avaintekijöitä!
Ei mitään syrjäytymiseen Haluaa oppia ja selvitä itse Saa tehdä nyt monenviittaavaa.
kaikesta mahdollisesta
laisia toimistotehtäviä,
joista hän tykkää. Unel(istuu enimmäkseen
mien työpaikka!
pyörätuolissa).
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M28D

N29D

M30D
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Osallinen (kuuro, samassa
työpaikassa 10 v). Perhe:
vaimo, myös kuulovammainen, ja 2 (nyt) pientä
lasta. Asuvat omakotitalossa. Sosiaalinen yhteisö
nykyisin enemmän kuurojen
kuin kuulevien. Kuurojen
urheiluliiton aktiivi (hallituksessa).
Osallinen?, jos ollenkaan
monilta osin.

Osallinen muutamilla
kriteereillä.

Ei syrjässä.
Ei mitään marginaalista
Aiemmin tunsi osittain
omalta kohdalta.
ulkopuolisuutta kuurouden takia mutta implanttileikkauksen jälkeen
tilanne parani.

Perhe ja vastuu lapsista
tärkeää. Onnellinen, että
löysi vaimonsa ja rakastui sekä implanttileikkauksesta (joka olisi pitänyt tehdä paljon aikaisemmin, hän toteaa).

Selkeästi syrjässä oiMarginaalissa monilta osin. Tyytyväinen? myös
keuksistaan (asuminen ja
monilta osiltaan. Avotyö
työ).
antaa päivän jäsennyksen. Ystäviä muutamia.
Äiti ja ystävätär tärkeitä.
Selkeästi syrjässä
Marginaalissa – järjesTyytyväinen/onnellinen?
oikeuksistaan.
telmien alistama.
Kaikesta huolimatta.
Paljon osallisuutta.

Liite 7. Analyysivaihe 3
Analyysivaihe 3/Johtopäätökset/tulkinnat tutkimuksen otsikon kysymyksiin
Haastateltu

Osallinen, kriteerit:
asuminen, työ,
perhe/ystävät/vapaaaika/terveys (1)

Syrjässä Marginaalissa (3) Onnellinen/tyytyväinen
(2)
(reuna-alueella
(4)
em. kriteerien tai
kriteerin
suhteen)

Tyyppikertomuksess
a tulkitsen lähinnä
tyypiksi/tyypeiksi

M1F

+

+

+

Tyytyväinen

M2F

+

-

?

Tyytyväinen

N3F

++

-

-

++

M4F

+

-

+

Tyytyväinen

M5D

+

-

-

+

M6D

++

-

+

+

M7D

++

-

-

+

N8D

+?

?

+

Tyytyväinen ja onnellinen?

M9D
M10F

+
+

+

+

Tyytyväinen/mielenrauha?
?

2 Syrjässä –
oikeuksistaan mutta 1
osallinenkin.
1+ Osallinen ja
enemmänkin.
4 Onnellinen ja 1
osallinen.
1 osallinen mutta 3
marginaalissa (työ).
1 osallinen ja
tyytyväinen.
1+ osallinen ja
enemmänkin.
1+ osallinen ja
enemmänkin.
Selviytyjä.
3 Marginaalissa mutta
ei järjestelmän
alistama.
1 Osallinen.
3 Marginaalissa,

M11F
N12F

++
++

-

-

Tyytyväinen
++

M13F
M14F
M15F
N16D

+
+
++
+++

-

?
-

+
Tyytyväinen?
Tyytyväinen
++

M17D

++

-

-

++

M18D
M19D

+
++

-

-

+
++

N20F

+

+

?

+

M21F
M22F

+?
++

+
-

+
-

Tyytyväinen ?

N23F

+

+

+

+-

järjestelmän alistama.
1 Osallinen.
4 Onnellinen, 1
osallinen.
1 Osallinen.
1 Osallinen.
1 Osallinen.
1 Osallinen ja
enemmänkin, 4
onnellinen.
1 Osallinen ja 4
onnellinen +.
1 Osallinen
1osallinen, 4
onnellinen.
1 Osallinen (myös 2
syrjässä oikeuksistaan
/avotyö).
3 Marginaalissa.
1 Osallinen ja
enemmänkin, 4
onnellinen.
1 Osallinen, mutta
myös syrjässä
oikeuksistaan.
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N24F

+?

+

++

-

M25D

++

-

-

+

M26D

++

-

-

+

N27D

++

-

-

+

M28D

++

-

-

+

N29D

+?

+

+

?

M30D

+

+

+

+

2 Syrjässä
oikeuksistaan, 3
marginaalissa monen
osatekijän suhteen.
4 onnellinen ja 1
osallinen.
4+ Onnellinen ja 1+
osallinen/enemmänkin.
1 Osallinen ja 4
onnellinen.
1 Osallinen ja
enemmänkin, 4
onnellinen.
2 Syrjässä
oikeuksistaan ja 3
marginaalissa.
2 Syrjässä
oikeuksistaan, 3
marginaalissa mutta
onnellinen.

Tulkitsen haastatellut kuuluviksi analyysini perusteella lähinnä alla oleviin ryhmiin.
Kriteereinä ovat hyvinvointi osallistujan kokemana, osallisuudet, toteutuneet tai toteutumassa olevat oikeudet koulutukseen, terveyteen, asumiseen ja työhön sekä itsemääräämisoikeudet eli vapaudet omiin valintoihin.
Osallinen – ja

Syrjässä -oikeuksistaan

Marginaalissa

enemmänkin (1)

(2)

(3)

Onnellinen
(4)

M2F

M1F

N8D

N3F

M4F

N24F

M10F

M6D

M5D

N29D

M21F

M7D

M9D

M30D

N12F

M11F

N16D

M13F

M17D

M14F

M19D

M15F

M22F

M18D

M25D

N20F

M26D

N23F

M27D
M28D
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