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8. Inklusiivinen 
koulutuspolitiikka 
erityispedagogisin silmin

Tämä luku selvittää erityiskasvatukseen liittyvien inklusiivisten ar-
vojen näkyvyyttä koulutuspolitiikassa. Kirjoituksessa selvitetään 
sitä, miten inkluusioon liittyvät arvot − tasa-arvo ja erilaisuuden 
hyväksyminen − toteutuvat koulutuspoliittisissa dokumenteissa. 
Dokumenttiaineisto muodostuu vuosina 1999–2004 ja 2011–2016 
tehdyistä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmista. 
Tutkimuksen tulokset osoittavat arvojen koventuneen. Mahdolli-
suuksien tasa-arvoon liittyvät elementit edustavat sen sijaan pysy-
vyyttä.

Johdanto

Nykyiseen koulutuspolitiikkaamme on kirjattu koulutuksen ke-
hittäminen inklusiiviseksi – tasa-arvoiseksi ja osallistavaksi (ks. 
L 628/1998). Inklusiivinen koulutusjärjestelmä pyrkii aktiivisesti 
tunnistamaan ja poistamaan yhteisössä ilmenevää sosiaalista syr-
jintää. Syrjinnän taustalla vaikuttavat asenteet, jotka kohdistuvat 
esimerkiksi yksilöiden kykyihin, etniseen alkuperään, sosiaaliseen 
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asemaan, uskontoon tai sukupuoleen. Inkluusio on reformi, joka 
edistää ja hyväksyy erilaisuuden luonnollisena ja kaikkiin oppijoi-
hin liittyvänä piirteenä, ei vain johonkin rajattuun oppijaryhmään 
liittyvänä ominaisuutena. (UNESCO 2001.) Inkluusion määrittele-
minen ei ole yksiselitteistä. Kapeasti ajateltuna inkluusio voi tar-
koittaa koulutuksellista toimintatapaa, jossa tukea tarvitsevat op-
pilaat saavat tarvitsemansa avun yleisopetuksen piirissä, omalla 
asuinalueellaan, ja osallistuvat lähialueen lasten kanssa samoihin 
opetusryhmiin (Ainscow & Miles 2009, 1; Väyrynen 2001). Yhä 
laajenevaa kansainvälistä kannatusta on kuitenkin saanut selvästi 
laajempi näkemys inkluusiosta. Siinä koulutus nähdään yhtenä ih-
misen perusoikeutena, joka luo perustan oikeudenmukaiselle yh-
teiskunnalle ja oikeutena osallisuuteen yhteiskunnan jäsenenä ja 
askeleena hyvään elämään (Ainscow & Miles 2009, 1; Kinsella & 
Senior 2008, 651). UNESCO:n (2001, 15) mukaan laajasti tarkas-
teltuna inklusiivinen koulutusreformi tukee ja toivottaa tervetul-
leeksi kaikkien oppijoiden erilaisuuden.

Suomalainen erityiskasvatukseen liittyvä koulutuspoliittinen 
julkilausuttu arvopohja nojaa joukkoon maailmanlaajuisesti hy-
väksyttyjä kansainvälisiä sopimuksia, jotka korostavat kaikkien 
oppijoiden tasa-arvoa, osallisuutta ja yhteisten palvelujen oikeut-
ta (YK 1993, 2006; UNESCO 1994, 2000.) Inklusiivinen ideolo-
gia luo siis pohjan myös suomalaiselle perusopetusjärjestelmäl-
le (Halinen, Koivula, Kyrö, Sarlin & Volmari 2008, 20). Perusope-
tuslakia (628/1998) on muokattu inklusiivisten arvojen suuntaises-
ti. Laissa todetaan, että opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-
arvoa yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua kou-
lutukseen ja muutoin kehittää itseään koulutuksen aikana. Perus-
opetuslain 2 §:n mukaan opetuksen tavoitteena on lisäksi turva-
ta riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella (L 
628/21.8.1998, 2 §).

Valtio ohjaa kuntien peruspalveluiden toteuttamista resurssien, 
normien ja informaation avulla sekä määrittelee koulutuspoliittiset 
linjaukset ja keskeiset konkretisoinnit (Valtiontalouden tarkastus-
virasto 2009, 9). Perusopetuksen näkökulmasta valtiollinen ohjaus 
on tuottanut rakenteellisia muutoksia, joiden tarkoitus on muuttaa 
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kuntatasolla perusopetuksen rakenteita ja toiminnan sisältöä. Lain-
säädännössä on siirrytty oppilaitosten ohjauksesta koulutusmuoto-
kohtaiseen ohjaukseen. Säädösten, jotka ovat edelleenkin keskei-
sin ohjausmuoto, määrä on vähentynyt, kun samanaikaisesti rahoi-
tuksen ohjausvaikutukset ovat supistuneet. Informaatio-ohjaus on 
sen sijaan lisääntynyt. (Perusopetuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestel-
mä 2009, 8–9.) Viimeisin merkittävä muutos lainsäädännössä teh-
tiin vuonna 2010 (L 642/2010), jolloin perusopetuslakiin kirjattiin 
oppilaan tuen toteuttamista koskevia muutoksia ja käyttöön otet-
tiin ns. oppilaan tuen kolmiportainen malli, jossa edetään yleisestä 
kaikille oppilaille tarjottavasta tuesta tehostettuun ja, mikäli tämä 
ei riitä, erityiseen tukeen. Tehostetun tuen tehtävänä on mahdollis-
taa yksilöllisen kirjalliseen arviointiin perustuvan suunnitelmalli-
sen tuen järjestäminen, joka ei edellytä hallinnollista erityisopetus-
päätöstä. Samoihin aikoihin on osin luovuttu korotetusta valtion-
avusta erityisopetukseen liittyen, sillä ainoastaan pidennetyn op-
pivelvollisuuden oppilaiden opetukseen kunta saa korotettua val-
tion apua (L 1705/2009, 14 §; OKM 2013, 19). Tämä muutos ajoit-
tuu tilanteeseen, jolloin erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden 
määrä oli lisääntynyt perusopetuksessa merkittävästi. Lisäksi osa-
aikaista erityisopetusta saavien oppilaiden määrä oli myös lisään-
tynyt25). (Suomen virallinen tilasto 2013c; Suomen virallinen tilas-
to 2013d.)

Perusopetuksen normiohjaus, lainsäädäntö ja opetussuunnitel-
man perusteet, syntyvät osana poliittisen koneiston toimintaa ja 
noudattavat kansallisia sekä edellä mainittuja kansainvälisiä sopi-
muksia. Ne saavat tulkintansa ja välittyvät yhteiskunnan eri tasoil-
la, kuten lainsäädännössä, poliittisissa ja instituutioiden sosiaalisis-
sa rakenteissa sekä instituutioiden vakiintuneissa käytänteissä. Li-
säksi linjaukset ovat tunnistettavissa käytännön koulutyössä niin 
opettajanhuoneissa kuin vanhempien, ammattiyhdistyksen ja me-
dian toiminnassa. Koulutuspolitiikka syntyy hierarkkisessa proses-
sissa, jossa yhteiskunnassa vahvassa asemassa olevat ryhmittymät 

25 Erityistä tukea saaneiden perusopetuksen oppilaiden prosenttiosuudet 2001 5,2   %; 2009 
8,5 % (SVT 2013c) ja osa-aikaista erityisopetusta saaneiden oppilaiden prosenttiosuudet 
2001 20,1 %; 2009 23,3 % (SVT 2013d)
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käyttävät niille kertynyttä valtaa. (Segeren & Kutsyuruba 2012, 
31.) Fulcher (1999, 11) näkee politiikan tuotteena, jota edustavat 
kirjoitetut lait ja ohjeet tai julki tuodut käytänteet, kuten pedago-
ginen toiminta. Poliittisten linjausten takana on usein haasteellisia 
piilotettuja tai tutkimattomia mekanismeja ja asenteita (Armstrong 
2003a, 256; 2003b, 8). Koulutuspolitiikka ei ole luonteeltaan kos-
kaan neutraalia ja arvovapaata (Thomas & Loxley 2007, 94), ja sen 
muotoutumisen taustalla vaikuttavat vaihtelevat poliittiset voima-
suhteet ja vallassa olevien puolueiden arvot. Tästä johtuen kehitys-
prosessia voidaan kuvata luonteeltaan hajanaiseksi, eikä aina puh-
taasti tietoon perustuvaksi ja rationaaliseksi. (Cummings, Dyson 
& Todd 2001, 17.) Kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu, et-
tä varsinkin inkluusioon ja tasa-arvon edistämiseen liittyvä koulu-
tuspolitiikka on kärsinyt puoluepolitiikkaan liittyvistä poliittisis-
ta tuulista ja vallassa olevien ryhmien vaihtelevista painotuksista 
(Segeren & Kutsyuruba 2012, 17). Mira Kalalahden ja Janne Var-
jon (2012, 50) mukaan myös suomalaisten poliittisten puolueiden 
omaksumiin tasa-arvon ihanteisiin vaikuttavat erilaiset ideologi-
at, jotka heijastuvat eduskunnan oikeisto–vasemmisto-akselilla. To-
sin Irmeli Halisen ja kumppaneiden (2008) sekä Markku Jahnukai-
sen (2011) mukaan maamme perusopetuksen kehittämistyössä on 
nähtävissä konsensusta sekä koulutuksen tavoitteisiin että suunta-
viivoihin liittyen (Halinen ym. 2008, 31; Jahnukainen 2011, 492).

Normiohjauksen ja inkluusion toimeenpanon välillä on niitä 
erottava, vaikeasti selitettävä kuilu (Florian 1998, 14), ja joissakin 
tapauksissa kirjattu koulutuspolitiikka ei juuri vaikuta koulun ar-
jessa tehtäviin ratkaisuihin (Chan 2007, 131−145; Kivirauma, Kle-
melä & Rinne 2006, 119). Kirjatun lainsäädännön täytäntöönpa-
no ei ole helppoa, eikä ole itsestään selvää, että normeihin kirja-
tut arvot ja tavoitteet toteutuisivat sellaisinaan koulun arjessa. Jot-
ta käytänteet koulumaailmassa voivat muuttua esteistä huolimatta, 
on muutoksen suunnan oltava nähtävissä selkeinä kirjauksina toi-
mintaa ohjaavissa tärkeissä poliittisissa dokumenteissa. (Ainscow 
& Miles 2009, 5.)

Sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset muutokset vaikuttavat 
maailmanlaajuisesti. Nämä muutokset heijastuvat osaltaan myös 
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suomalaiseen koulutuspolitiikkaan ja siihen, millaisia haasteita 
inkluusion toteuttamiseen liittyy. (Halinen ym. 2008, 21.) Inkluu-
siota ja inklusiivista koulutusjärjestelmää ei tulkita kapeasti vain 
vammaisia tai erityistä tukea tarvitsevia oppilaita koskevaksi il-
miöksi, vaan se liittyy tiettyihin periaatteisiin, arvoihin ja käytän-
teisiin, jotka koskevat laajasti koko koulutusjärjestelmää. Jatku-
vana prosessina nähtävä inkluusio edellyttää koulutusjärjestel-
män toteutuksen perustana olevan tilanteen uudelleen arviointia.  
(Armstrong 2003b, 2−3.) Alati muuttuvan, mahdollisesti inklusii-
visen, perusopetuksen ja sen ohjausjärjestelmän on siis reagoita-
va myös globaalisti tapahtuviin muutoksiin. Vaikka koulun arki-
päivässä toteutuvat käytänteet lopulta mittaavat koulun inklusiivi-
suutta, ei inklusiivisen koulutuksen kehittämisen kohteena voi ol-
la vain ruohonjuuritasolla tapahtuva käytännön muokkaaminen. 
Koulun arjessa toteutettavat toimintamallit ovat Boothin, Nesin ja 
Strömstadin (2003, 117) mukaan vahvasti sidoksissa koulutuspoli-
tiikkaan.

Voimassa oleva lainsäädäntö ja koulutuspolitiikka, joustava ra-
hoitusjärjestelmä ja resursointi ovat Dianne Fergusonin (2008, 113) 
mukaan välineitä vähentää segregaatiota. Perinteisesti erityispeda-
gogiikassa segregaatio on käytännössä ilmennyt vammaisten hen-
kilöiden erillissijoituksina. Tähän syrjinnän muotoon on liitetty eri 
aikoina erilaisia merkityksiä. B.M. Caldwel (1973) on kuvannut 
1900-luvun alkupuoliskoa termein ”Forget and hide”, josta pysy-
vät ja kokoaikaiset laitossijoitukset ovat esimerkki. Yhteiskunnas-
sa on edelleenkin tärkeää tunnistaa ja haastaa näiden segregaation 
taustalla olevien ja osallisuuden esteitä luovien käytänteiden taka-
na olevia historiallisesti muovautuneita ajattelumalleja. (Ainscow 
& Miles 2009, 6−7; Ferguson 2008, 113).

Koulutusjärjestelmän kehitystä tutkittaessa koulutuspolitiikan 
ja sen tuottamien asiakirjojen tarkastelu on avainasemassa. Valta-
kunnallista ohjausta tulkitsemalla kunnat ja niissä toimivat koulut 
saavat raamit toiminnalleen. Mel Ainscow ja Susie Miles (2009) tar-
kastelevat inklusiivista koulutuksen kehitystä koulutuspolitiikan, 
rakenteiden ja systeemin käsitteellistämisen sekä praktisten käy-
tänteiden näkökulmista.
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Tutkimuksemme kohdistuu koulutuspoliittisiin dokumenttei-
hin, joiden sisältämien arvojen tulisi heijastua perusopetukseen. 
Kuvaamme kirjoituksessamme alkuun inklusiivista koulutuspoli-
tiikkaa ja inkluusioon liitettyjä arvoja. Arvoista keskitymme eten-
kin tasa-arvoon ja erilaisuuden hyväksymiseen sekä arvostamiseen. 
Tämän jälkeen tarkastelemme, millaisena inklusiivinen arvopoh-
ja näyttäytyy perusopetukseen ja esiopetukseen liittyen Koulutuk-
sen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmissa (Koulutus ja tutkimus 
vuosina 1999−2004; Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016). 

Inklusiivisen koulutuspolitiikan kehitys ja 
kehittäminen erityiskasvatuksen näkökulmasta

Tarkastelussa olevan inklusiivisen koulutusjärjestelmän kehitys-
työ alkoi erilliskoulujärjestelmää purkamalla 1980-luvulla Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa. Tuolloin inkluusiota tarkasteltiin ja tavoit-
teet asetettiin puhtaasti erityistä tukea tarvitsevien lasten näkö-
kulmasta. Pyrkimyksenä oli mahdollistaa heidän osallistumisensa 
koulutukseen yleisopetuksessa. Kehitystyö kohdistui pääosin kou-
lutusjärjestelmän rakenteisiin. Keskustelun keskiössä oli kysymys 
tukea tarvitsevien oppilaiden koulutuksen toteutuspaikasta. Maa-
ilmanlaajuisesti ratifioitu Salamancan julistus (UNESCO 1994) si-
toutti 90-luvulla länsimaita yhä vahvemmin kehittämään koulutus-
järjestelmiään niin, että koulut aiempaa paremmin pystyisivät ot-
tamaan erityistä tukea tarvitsevat oppilaat mukaan peruskoulutuk-
seen. (Ferguson 2008, 109.) Koulutuspolitiikan kehitystrendi kohti 
inklusiivista koulutusjärjestelmää siis vahvistui, eikä kyseessä ollut 
yksittäisen eturyhmän esiin nostama teema, vaan laajan hyväksyn-
nän saaneesta tasa-arvon ja osallisuuden arvoihin pohjautuvasta 
muutoksesta. Suomessa koulutuspolitiikan kehittäjänä ovat toimi-
neet lähinnä poliitikot ja ammattilaiset, kun muualla esimerkiksi 
vanhempien rooli kehitystyössä on ollut huomattavasti vahvempi 
(Jahnukainen 2011, 492).

Inklusiivinen koulutusjärjestelmä kehittyy edelleen jatkuva-
na prosessina ympäröivän yhteisön kanssa. Ainscowin ja Milesin 
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(2009) mukaan selkeää inklusiivisen koulutusjärjestelmän määri-
telmää tai reseptiä on mahdotonta antaa. Tämä johtuu inklusiivi-
sen prosessin vuorovaikutuksellisesta luonteesta. Len Bartonin ja 
Felicity Armstrongin (2007) mukaan kyseessä on erilaisissa yhteis-
kunnissa ilmiasultaan monimuotoinen, erilaisista historiallisista ja 
sosiaalisista prosesseista ja ehdoista ponnistava kansainvälinen lii-
ke (Barton & Armstrong 2007, 2; Booth, Nes & Strömstad 2003, 1). 
Joitakin yhteneviä tekijöitä inkluusiosta voidaan kuitenkin löytää. 
Ensinnäkin olosuhteiden muuttuessa inklusiivinen koulutus muut-
tuu. Muutos koskee sekä koulutuspolitiikkaa että toteutettavia 
käytänteitä. Kyseessä on jatkuva prosessi, jossa erilaisuudesta joh-
tuvia osallisuuden esteitä tunnistetaan ja puretaan. Erityistä huo-
miota kiinnitetään niihin oppijaryhmiin, jotka ovat vaarassa syrjäy-
tyä tai alisuoriutua. (Ainscow & Miles 2009, 3–4.)

Erityisopetukseen liittyviä kysymyksiä ei voida ratkaista muus-
ta koulutuksesta irrallaan, sillä muutos koskettaa koko koulutus-
strategiaa ja sosiaali- ja talouspolitiikkaa (UNESCO 1994, iii−iv). 
Anastasia Vlachou (2004) epäilee UNESCO:n edellä mainitun ide-
ologian toteutumista, sillä hänen mukaansa inklusiivinen koulu-
tuspolitiikka on usein ”disconnected from the broader educational 
policy”. Inklusiivista koulutuspolitiikkaa pidetäänkin helposti yli-
määräisenä lisäkkeenä, joka tulee sijoittaa olemassa olevan koulu-
tuksen rakenteisiin ja lainsäädäntöön. (Vlachou 2004, 5–8). Julie 
Allan (2010) näkee Vlachoun lailla inklusiivisen koulutuspolitii-
kan kehittämisessä pulmia. Hänen mielestään Skandinaviassa lain-
säädännön kehittämisen ongelma johtuu inkluusio-käsitteen hata-
rasta määrittelystä. Ydinkäsitteen epäselvyydestä johtuen sillä on 
lainsäädännössämme diffuusi asema, jonka seurauksena inkluusio 
edelleen liitetään osaksi erityisopetusta ja olemassa olevaa raken-
netta, ei yleistä koulutuspolitiikkaa. (Allan 2010, 203.)

Inklusiivisen koulutuspolitiikan ja arvojen toteutumista on tut-
kittu lähinnä suhteessa koulujen toimintaan (mm. Bach 2000).  
Aiempien tutkimusten painopisteet ovat yleisesti liittyneet kou-
lureformin käytännön toteutukseen. Saadut tulokset osoittavat,  
että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osallisuus ei vaikuta 
negatiivisesti oppilaiden saavutuksiin, asenteisiin tai käytökseen. 
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Sen sijaan se voi lisätä oppilaiden kykyä ymmärtää erilaisuutta.  
(Dyson, Farrell, Polat & Hutcheson 2004, 26–28.) Näyttääkin siltä, 
että inklusiivisen koulutuspolitiikan ja arvojen tarkastelusta ei juu-
ri tutkimusta löydy (Ainscow & Miles 2009, 2; Bach 2000), ja tätä 
aukkoa tutkimuksessamme pyrimme osaltamme täyttämään.

Tasa-arvo ja erilaisuuden hyväksyminen  
sekä arvostaminen

Inkluusio voidaan nähdä sille tyypillisten arvojen toimeenpanona 
tietyssä ympäristössä (Booth, Nes & Strömstad 2003, 1). Sitä tuke-
vat arvot tulevat näkyviksi ja konkretisoituvat voimavaroissa, kou-
lutuksen käytänteissä, järjestelmässä ja rakenteissa (Ainscow, 
Booth & Dyson 2006, 29). Inkluusion taustalla on joukko tärkeinä 
pidettyjä arvoja. Arvioitaessa koulutusjärjestelmän ja yhteiskun-
nan kehittämistyötä voidaan saavutettuja tuloksia peilata niihin 
(Booth 2011, 308). Kotimaisista tutkijoista Jarkko Hautamäki, Ulla 
Lahtinen, Sakari Moberg ja Kari Tuunainen (2003, 185) mainitse-
vat inkluusiota kuvaavina arvoina tasa-arvon, osallisuuden, yhtei-
söllisyyden, oikeudenmukaisuuden, myötätunnon, monimuotoisuu-
den kunnioittamisen, demokratian ja pitkäjänteisyyden. Tony Booth 
(2011, 307−313) tuo esiin lisäksi väkivallattomuuden, luottamuk-
sen, rehellisyyden, rohkeuden, ilon, rakkauden, toivon ja kauneu-
den. Kokonaisuutena mainitut arvot kuvaavat laajempia koulutuk-
seen ja yhteiskuntaan liittyviä pyrkimyksiä ja toimintoja. Inklusiivi-
sen koulutusjärjestelmän kannalta keskeisinä käsitteinä Booth pitää 
tasa-arvoa, erilaisuuden arvostamista, osallisuutta, yhteisöllisyyttä 
ja pysyvyyttä (Booth 2011, 307−313). Olemme valinneet tutki-
muksemme keskeisiksi arvoiksi tasa-arvon ja erilaisuuden hyväksy-
misen sekä arvostamisen, joista tarkemmin seuraavaksi.

Suomessa tasa-arvodiskurssissa on traditionaalisesti ollut ky-
se sukupuolten tasa-arvosta, joka on sinällään Anne Laihon (2013, 
31) mukaan koulutuksessa moniulotteinen, -tasoinen ja konteks-
tisidonnainen kysymys. Tasa-arvo käsitetäänkin Kevät Nousiaisen 
(2012, 32) näkemyksen mukaan oikeudellisesti käsiteryppääksi. 
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Siihen kuuluvat hänen mukaansa vähintäänkin yhdenmukaisuus 
ja yhdenvertaisen kohtelun periaate, syrjinnän kieltäminen ja tasa-
arvon edistäminen. Artikkelissaan Kalalahti ja Varjo (2012, 41) ja-
kavat koulutuksen tasa-arvon neljään toisiaan seuraavaan kerros-
tumaan. Konservatiivisen tasa-arvonäkemyksen keskiössä on muo-
dollinen yhtäläinen pääsy koulutukseen. Liberaali tasa-arvon käsi-
tys painottaa ulkoiset edellytykset tai esteet huomioivaa todellista 
oikeudenmukaista mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista kou-
lutukseen osallistumisessa. Radikaali tasa-arvon näkemys korostaa 
koulun mahdollisuutta tukea yksilöä niin, että hänen on lähtökoh-
distaan riippumatta mahdollista saavuttaa elämässään arvokkaana 
pidettyjä asioita. Koulutuksen uusliberalistinen tasa-arvonäkemys 
taas korostaa yksilön koulutuksellisia oikeuksia ja siihen liittyen 
mahdollisuuksien tasa-arvoa. (Kalalahti & Varjo 2012, 41.) 

Opetusministeriön Erityisopetuksen strategian (2007, 20) mu-
kaan koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen on inklusiivisen kou-
lutusjärjestelmän kehittämisen tavoite, tosin se, mitä tällä tarkoi-
tetaan, jää erityispedagogisesti tarkemmin määrittelemättä. Ains-
cow, Booth ja Alan Dyson (2006, 23, 147) ja kotimaisista tutkijois-
ta Hautamäki, Lahtinen, Moberg ja Tuunainen (2003, 185) nostavat 
tasa-arvon keskeiseksi inkluusiota kuvaavaksi arvoksi.

Ritva Jakku-Sihvosen mukaan koulutukseen liittyvällä mahdol-
lisuuksien tasa-arvolla tarkoitetaan perusopetuksen palveluiden 
yhtäläistä saatavuutta kaikille kansalaisille. Yksilön henkilökohtai-
set ominaisuudet, kuten sukupuoli, tai ulkoiset tekijät, kuten asuin-
paikka, vanhempien sosiaalinen asema tai varallisuus, eivät näin ol-
len voi olla määrääviä tekijöitä tarkasteltaessa mahdollisuutta suo-
rittaa peruskoulun oppimäärä. (Jakku-Sihvonen 2009, 27; ks. myös 
Booth ym. 2003, 1−2.) Kalalahden ja Varjon (2012) mukaan kou-
lutuksen ohjausjärjestelmässä ja peruskoulussa tapahtuneet muu-
tokset heijastuvat siihen, miten mahdollisuuksien tasa-arvoa, oi-
keudenmukaisuutta tai yksittäisen oppilaan oikeuksia määritel-
lään. Inklusiiviseen ajatteluun läheisesti liittyvä lähikouluperiaa-
te, eli jokaisen lapsen oikeus käydä koulua ja saada tarvitseman-
sa tuki kotinsa läheisyydessä olevassa koulussa, on esimerkki suo-
malaisen koulujärjestelmän rakenteisiin institutionalisoituneesta 
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mahdollisuuksien tasa-arvosta. (Kalalahti & Varjo 2012, 50.)
Pelkkä mahdollisuuksien tasa-arvo ei ole riittävää. Tasa-arvon 

olemassaolon tulee myös mahdollistaa koulutuksen ydintavoittei-
den, oppilaiden korkeatasoisen suoriutumisen, osaamiserojen pie-
nentämisen ja koulutusjärjestelmän luottamuksen lisääntyminen ja 
toteutuminen. Tämän poliittisen näkemyksen perususkomuksia on, 
että tasa-arvo ja inklusiivisuus itsessään ovat avaimia erinomaiseen 
laatuun (Segeren & Kutsyuruba 2012, 24–25). Koulun ja kunnan 
toiminnan tasolla tasa-arvon toteutumista voidaan arvioida tarkas-
telemalla niitä perusteita, joilla oppilaiden ryhmittely eri koului-
hin tai luokkiin toteutetaan (Booth 2011, 308–309). Tämän lisäksi 
ihmisiä tulee kohdella samanarvoisina, ja tämän periaatteen tulisi 
vaikuttaa siihen, miten lapset ryhmitellään koulujen välillä ja luo-
kissa niin, että hierarkioita vältetään (Booth 2011, 310). Boothin 
näkemys ei tue rajatuille oppilasryhmille, kuten liikuntavammaiset, 
musiikillisesti lahjakkaat tai maksulliset koulut, suunnattuja eri-
koiskouluja tai -luokkia.

Tasa-arvoa koulutuksen kontekstissa edistävä politiikka kohtaa 
myös esteitä, eikä ole edennyt vielä käytäntöön (Kivirauma, Kle-
melä & Rinne 2006, 119). Laajemmin inklusiivisen yhteiskunnan 
kehitystä ajatellen inkluusion etenemistä jarruttavana tekijänä voi 
olla eri toimijoiden välisen vastuunjaon epäselvyys. Tällöin esimer-
kiksi inkluusion edistäjinä toimivien useiden ministeriöiden heikko 
yhteistyö hidastaa tavoitteiden saavuttamista. (Allan 2010, 202.) 
Koulujen tasolla inkluusion hitaan toimeenpanon taustalla voi Ro-
sina Agyepongin (2010, 75–85) mukaan olla se, että koulujärjestel-
mä ei ole löytänyt systeemistä tapaa valvoa sen etenemistä. Kou-
lutuspolitiikan kehittämistyön taustalla voi lisäksi olla etenemis-
tä rajoittavia sisäisiä jännitteitä. Avainarvoina pidetyt tasa-arvo, te-
hokkuus, valinnan mahdollisuudet ja laatu ovat Robert Stoutin ja 
kumppaneiden mukaan keskenään kilpailevia arvoja (Stout, Talle-
rico & Scribner 1994), josta seuraa jännitteitä käytännössä inklusii-
visen ideologian toteutumiseen. 

Johanna Kantola, Nousiainen ja Milja Saari (2012) pohtivat tasa-
arvon käsitettä ja tuovat esiin syrjimättömyyden. Heidän mukaan-
sa tasa-arvo käsitetään yhä enemmän syrjimättömyytenä ja yhtenä 
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keskeisenä ihmisoikeutena, joka kuuluu kaikille muun muassa su-
kupuoleen, ikään tai vammaisuuteen katsomatta. (Kantola, Nousi-
ainen & Saari 2012, 10–12.) Voimassa oleva yhdenvertaisuuslaki (L 
21/2004) artikuloi selkeästi tasa-arvon ja syrjimättömyyden toteu-
tumista. Se pyrkii edistämään ja turvaamaan kansalaisten tasa-arvon 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Henkilön ikä, etninen tai kansallinen 
alkuperä, kieli, uskonto, uskomukset, mielipiteet, terveys, vamma 
tai sukupuolinen suuntautuminen eivät oikeuta eriarvoista kohtelua. 
Kyseisen lain tulee toteutua niin koulutusta koskevassa lainsäädän-
nössä, ohjauksessa kuin koulun käytänteissäkin. Yhdenvertaisuuspe-
riaate käsittää syrjimättömyyden periaatteen (Nousiainen 2012, 34).

Erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen tuo tasa-arvon rin-
nalle uuden näkökulman, joka on vahvasti juurtunut erityispeda-
gogiseen tutkimukseen ja käytäntöihin. Erilaisuus koskettaa jokais-
ta yksilöä, eikä erilaisuus rajoitu vain ulkoisiin normaaliuden piir-
teisiin. Inkluusion näkökulmasta yksilöiden ja ryhmien kuuluu olla 
erilaisia. Oleellista on, että erilaisuudesta huolimatta yksilöt näh-
dään ryhmän jäseninä samanarvoisina. (Booth 2011, 308–309.) 
Pelkästään yksilön ominaispiirteisiin ja vajavuuksiin sekä niiden 
tuomien haasteiden voittamiseen keskittyvä medikalistinen malli 
diagnooseineen on inkluusion tulkinnan näkökulmasta kapea-alai-
nen ja korostaa erilaisuutta sekä poikkeavuutta (UNESCO 2001, 
21; Ouane 2008). Ainscown ja Milesin (2009) mukaan inkluusio 
täytyy nähdä jatkuvana pyrkimyksenä etsiä parempia tapoja vas-
tata moninaisuuteen ja oppia siitä. Erilaisuus nähdään koulutuk-
sessa positiivisena stimuluksena, joka edistää oppimista (UNES-
CO 2001,16; Ainscow & Miles 2009, 3). Erilaisuuden kohtaaminen 
edellyttää yhteisöltä ja sen jäseniltä kykyä tunnistaa itsessään ole-
vaa toiseutta (Booth 2011, 308–309). Salamancan julkilausuman 
(UNESCO 1994, iii) mukaan inklusiivisen koulutuksen ydinajatus 
on ”enabling schools to serve all children”. Koulutusjärjestelmän 
kehittämisen näkökulmasta tämä tarkoittaa yksilöiden erilaisuutta 
arvostavan, tuen tarpeet tunnistavan ja niihin positiivisella tavalla 
reagoivien koulujen kehittämistä.

Käsitteet marginalisaatio ja syrjäytyminen liittyvät keskei-
sesti inklusiiviseen ajatteluun, sillä ne kertovat nimenomaan 
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inklusiivisten arvojen toteutumattomuudesta. Syrjäytymisen eh-
käisy on yksi keskeinen ja ajankohtainen elementti yhteiskunnas-
sa. Inkluusio koskettaa erityisesti niitä oppijaryhmiä, joita uhkaa 
riski marginalisoitumiseen, alisuoriutumiseen tai ulkopuolelle jää-
miseen (UNESCO 2001, 15; Booth 2011). Tällä viitataan inkluu-
sioon liittyvään moraaliseen vastuuseen turvata suurimmassa syr-
jäytymisriskissä olevien oppilasryhmien huolellinen seuranta ja 
tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen, jotta heidän läsnä-
olonsa, osallisuutensa ja saavutuksensa voidaan turvata koulutus-
järjestelmässä (Ainscow 2005; Ainscow & Miles 2009, 3).

Inkluusion todellinen merkitys on sen myötä tapahtuvassa 
transformaatiossa eli yhteisön ajattelutavan muutoksessa. Aiempi 
segregaatioon (vrt. syrjintäkielto) perustuva ja sen mahdollistava 
ajattelutapa hylätään. Prosessin seurauksena luodaan yhteisöllises-
ti uusi kaikkien oppilaiden tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen pe-
rustuva lähtökohta koulutuksen kehittämiselle. (Ainscow & Miles 
2009, 2−6; Ballard 1999, 168–169; Booth ym. 2003, 2.)

Boothin (2011, 307) mukaan yksilön kokema inkluusio (mu-
kaan kuuluminen) ja ekskluusio (pois sulkeminen) ovat aina sosi-
aalisesti luotuja. Inklusiiviseen kasvatukseen ja koulutukseen liit-
tyy mielikuva yhteisöstä, joka odotuksillaan luo erilaisuutta. Aja-
tusmallin mukaisesti kaikkia ihmisiä pidetään luonnollisesti keske-
nään erilaisina ja kykenevinä oppimaan. Jokaisella yhteisön jäse-
nellä on lähtökohtaisesti oikeus osallisuuteen ja yksilölliseen roo-
liin omassa yhteisössään. Koulutuksella katsotaan olevan voimaa 
muuttaa yhteisöjä ja yhteiskuntaa yhä inklusiivisemmiksi eli erilai-
suutta hyväksyväksi, arvostavaksi ja kaikkien sen jäsenten osalli-
suutta tukevaksi. (Armstrong 2003b, 8; Booth ym. 2003, 2; Holo-
painen, Ikonen, Miettinen, Ojala & Virtanen 2002, 235.) 

Tasa-arvon, erilaisuuden hyväksymisen ja arvostamisen sekä 
syrjäytymättömyyden kokemusten myötä kaikilla yhteisön jäsenil-
lä on tasavertainen persoonallinen ääni, joka tulee kuulluksi. Jotta 
tavoitteeseen päästään, arvojen merkityksen esiin tuomisen tulee 
näkyä koulutuspoliittisissa asiakirjoissa. Seuraavaksi tarkastelem-
me inklusiiviseen koulutukseen keskeisesti liittyviä arvoja, tasa-ar-
voa ja erilaisuuden hyväksymistä sekä arvostamista.
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Tutkimuksen kysymykset ja kontekstointi

Teoria toi aineksia tutkimuskysymyksillemme, jotka liittyvät tasa-
arvoon ja erilaisuuden hyväksymiseen sekä arvostamiseen. Ky-
symme mitä tasa-arvosta (mahdollisuudet, toimeenpano ja syrji-
mättömyys) sanottiin ja miten usein? Mihin käsitteisiin tasa-arvo 
liittyi aineistossa? Mitä dokumentit kertovat erilaisuuden hyväksy-
misestä ja arvostamisesta? Millaisia arvoja poissulkevia tai ristirii-
taisia argumentteja tekstissä on? Millaisia muutoksia arvoihin liit-
tyen aineistojen välillä on havaittavissa? Koska tarkoituksemme on 
selvittää edellä mainittuja kysymyksiä koulutuspolitiikan näkökul-
masta, poliittinen konteksti on keskeinen. Tarkastelemme sitä hie-
man seuraavaksi.

Keskeisiä poliittisia toimijoita yhteiskunnassamme ovat edus-
kunta, hallitus ja koulutuspolitiikkaan liittyen myös sivistyspoliit-
tinen ministeriryhmä ja opetus- ja kulttuuriministeriö, jotka ovat 
avainasemassa koulutuksellisten mahdollisuuksien rakentajana. 
Koulutuspolitiikan ja -lainsäädännön periaatteista päättää edus-
kunta, joka edustaa vallan jaossa ylintä valtaa. Eduskunnalla on 
lainsäädäntövalta, ja se päättää myös maassamme toteutettavan 
koulutuspolitiikan peruslinjauksista opetus- ja kulttuuriministeri-
össä tehdyn valmistelutyön pohjalta. Valtioneuvoston ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön vastuulla on eduskunnan edustajana koulu-
tuspolitiikan suunnittelu ja toimeenpano. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön (OKM) tehtävänä on valmistella hallitukselle koulutus-
ta koskeva lainsäädäntö. Se vastaa osaltaan koulutuksen resurssi-
en esittämisestä valtion talousarvioon. Ylipäätään ministeriöt voi-
vat toimialallaan antaa myös muun muassa ministeriön asetuksia, 
ohjeita ja muita määräyksiä. OKM ohjaa koulutuspolitiikkaa muun 
muassa valmistelemalla valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltä-
vät opetus- ja koulutuspolitiikkaa koskevat asiat ja tekemällä kou-
lutuspolitiikkaa koskevia muita päätöksiä. Sen lisäksi, että edus-
kunta hyväksyy lait, eduskunnalla ja erityisesti kansanedustajien 
ja virkamiesten muodostaman sivistysvaliokunnan kannanotoil-
la on vaikutusta koulutuspoliittisiin linjauksiin. Eduskunta on kes-
keinen elin poliittisessa päätöksenteossa, ja näin ollen se on (myös) 
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keskeinen konteksti koulutuspoliittiselle diskurssille ja tehdyille ar-
vovalinnoille.

Tutkimusaineisto kohdentuu Paavo Lipposen II hallituksen ai-
kaan ja Jyrki Kataisen hallituksen aikaan (ks. liite 1). Taulukos-
sa 1 on kuvattuna eduskunnan valtasuhteet näinä vuosina 1999 ja 
2011.

Taulukko 1. Eduskunnan puoluepoliittiset valtasuhteet vuosina 1999 ja 2011

SDP Kok. RKP Kesk. Vas. PS KD Vihr. Muut

1999 51 46 11 48 20   1 10 11 2

2011 42 44   9 35 14 39   6 10 1

Perinteisten vasemmistopuolueiden (SDP, Vas.) kansanedustajien 
määrä on vähentynyt 71:stä 56:een. Kansallisen Kokoomuksen 
paikat ovat vähentyneet kahdella, Suomen Keskustan 13:lla, Suo-
men Kristillisdemokraattien neljällä ja Vihreän liiton yhdellä. Sen 
sijaan Perussuomalaisten edustajien määrässä on tapahtunut iso li-
säys, yhdestä 39:ään. Suurimmat muutokset ovatkin niin sanottu-
jen perinteisten vasemmistopuolueiden ja Suomen Keskustan pai-
noarvon lasku ja Perussuomalaisten vahva nousu.

Koulutuspolitiikkaa ajatellen sivistyspoliittinen ministerityö-
ryhmä on merkittävä toimija, sillä se valmistelee ajankohtaisia 
koulutus- ja tutkimuspolitiikkaa koskevia asioita sekä muita ope-
tus- ja kulttuuriministeriön toimialaa koskevia asioita. Lipposen 
hallituksen aikana sivistyspoliittisessa ministerityöryhmässä olivat 
mukana opetusministeri Maija Rask (SDP), puheenjohtaja, minis-
teri Suvi-Anne Siimes (Vas.), puolustusministeri Jan-Erik Enestam 
(RKP) ja kulttuuriministeri Kaarina Dromberg (Kok.). Taloudelli-
nen lama oli edelleen lähellä ja muistissa. Kataisen hallituksen ai-
kana sivistyspoliittiseen ministerityöryhmään kuuluivat opetusmi-
nisteri Krista Kiuru (SDP), puheenjohtaja, työministeri Lauri Iha-
lainen (SDP), hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen (Kok.), 
sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko (Kok.), ympäristöminis-
teri Ville Niinistö (Vihr.), puolustusministeri Carl Haglund (RKP), 
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kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki (Vas.) ja sisäminis-
teri Päivi Räsänen (KD). Kataisen hallituksen aikana monet yhteis-
kunnalliset rakenteet muuttuivat ja muuttivat muotoaan. Tuolloin 
käynnistyi etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen, pe-
rusopetuksen reformi ja kuntarakenteiden uudistaminen. Sen lisäk-
si, että eduskunta hyväksyy lait, eduskunnalla ja erityisesti sivis-
tysvaliokunnan kannanotoilla on keskeinen asema koulutuspoliit-
tisessa diskurssissa ja arvovalinnoissa.

Aineisto ja analyysi

Tässä tutkimuksessa käytettävä aineisto on valtioneuvoston joka 
neljäs vuosi hyväksymä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
suunnitelma (joihin luvun tekstissä viitataan jatkossa käyttäen tun-
nistetta KESU). Perehdymme kahteen KESUun, joita olivat Kou-
lutus ja tutkimus vuosina 1999–2004 (KESU1 OKM 2000) sekä 
Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 (KESU2 OKM 2012:1). 
Tehdyt kehittämissuunnitelmat pohjaavat hallitusohjelmassa kirjat-
tuihin koulutus- ja tiedepoliittisiin linjauksiin. Koulutuksen ja tut-
kimuksen kehittämissuunnitelmiin on kirjattu opetus- ja kulttuu-
riministeriön hallinnonalan koulutuksen ja maamme yliopistoissa 
toteutettavan tutkimuksen kehittämislinjat. Eduskunnassa tehtyjen 
päätösten käytännön toteutuksesta vastaa valtioneuvosto yhdessä 
opetus- ja kulttuuriministerin kanssa. (OKM 2013.) KESU1 on tuo-
tettu Paavo Lipposen II hallituksen aikana ja KESU2 on tuotettu 
Jyrki Kataisen hallituksen aikana. Hallituksissa tapahtuneista hen-
kilöstömuutoksista huolimatta asiakirjoihin ei ole tehty muutoksia.

Tutkimuksemme kohteena oleva perusopetus on aineiston raja-
uksen periaate. Kehittämissuunnitelmista valittiin aineistoon kuu-
luviksi ne luvut, joissa käsiteltiin yleisesti koulutuksen periaatteita 
ja erityisesti perusopetusta. Aineiston ulkopuolelle jätettiin muun 
muassa varhaiskasvatusta, toisen asteen koulutusta, korkeakouluja 
ja tutkimusta sekä opintotukea käsittelevät luvut. 

Vuosien 1999–2004 KESUsta (KESU1) mukaan aineistoon va-
littiin seuraavat luvut: Johdanto; Sivistys kuuluu kaikille, josta 
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molemmat alaluvut, Kansallisen sivistystyön periaatteet, Inhimil-
lisen tiedon ja osaamisen yhteiskunta; pääluvusta Koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämislinjat alaluku Koulutuksen perusturva; pää-
luvusta Koulutus- ja tutkimusjärjestelmän kehittäminen luku Pe-
ruskoulu alaluvut Kouluverkko ja Peruskoulun pedagoginen ja si-
sällöllinen kehittäminen. Yhteensä KESU1:stä aineistoa on kuu-
si sivua, joka vastaa noin 20 prosenttia suunnitelman kokonaisuu-
desta.

Vuosien 2011–2016 KESUsta (KESU2) valittiin aineisto samal-
la periaatteella kuin vuosien 1999–2004 KESUsta (KESU1). Mu-
kana ovat seuraavat KESU2:n luvut: Lähtökohdat; luvusta Väestön 
koulutustaso ja osaaminen Väestön koulutustasoa nostetaan, Kou-
lutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma ja Tavoitteena aktiivi-
nen kansalaisuus, Perusopetusta käsittelevän pääluvun kaikki ala-
luvut, jotka ovat Toimintaympäristön haasteet huomioidaan, Ta-
voitteet, tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistetaan, Ryhmäko-
koja pienennetään, Laatukriteerit tukemaan koulujen toimintaa, 
Turvallinen koulupäivä, Perusopetuksen tehostetun ja erityisen tu-
en toimeenpanoa tuetaan, Oppilaiden emotionaalisten ja sosiaa-
listen taitojen kehittämistä tuetaan, Sairaalaopetusta ja huostaan 
otettujen lasten opetusta parannetaan sekä Kansainvälistyminen 
vahvuutena. Yhteensä aineistoa on KESU2:sta yhdeksän sivua, jo-
ka on noin 20  prosenttia koko suunnitelman laajuudesta.

Aineisto on edellä mainittujen hallitusten esittelyn avulla kon-
tekstoitu ajallisesti yhteiskunnallisiin poliittisiin valtasuhteisiin. 
Analyysissa on tarpeen ottaa huomioon dokumenttien luonne. Ne 
ovat artefakteja, ja nämä viralliset dokumentit toimivat institutio-
naalisena jälkenä. Niitä voidaan legitimoidusti käyttää johtopää-
töksinä, joita organisaatioissa on tehty niiden aikomuksista, ide-
oista tai toiminnoista. (Hodder 2000, 705; Wolff 2006.) Nämä do-
kumentit edustavat itsenäistä tiedon tasoa, huolimatta siitä, missä 
olosuhteissa ne on tuotettu (Hodder 2000, 704−705; Wolff 2006, 
288), mikä taas mahdollistaa niiden tutkimuksellisen käytön. Do-
kumentteja voidaan pitää ”sosiaalisina faktoina”, jotka on tuotet-
tu, jaettu ja käytetty sosiaalisesti organisoiduin tavoin (Atkinson & 
Coffey 1997). Näillä dokumenteilla on oma tehtävänsä tuoda esiin 
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yhteiskuntamme poliittisten päättäjien koulutuksen linjaukset ja 
arvovalinnat. Glenn Bowenin (2009) mukaan dokumenttiaineis-
tot sopivat käytettäväksi, kun etsitään muutosta ja kehitystä. Läh-
tökohtana muutosta haettaessa oli nykyinen voimassa oleva KE-
SU2. Vanhemman KESUn aikoihin syvä taloudellinen lama oli ohi-
tettu ja kasvua näkyvissä. Aikaa KESUjen julkaisemisen välillä oli 
hieman yli 10 vuotta. Aineistoa analysoidaan niin, että luku- ja kir-
joitusprosessin aikana ja tutkijoiden dialogissa syntyy merkityk-
siä. Merkitykset sisältävät tekstin tulkintaa, kuitenkin niin, että nii-
tä sidotaan inklusiivisiin arvoihin ja lisäksi kontekstiin, jossa teks-
tit on tuotettu.

Strukturoivan sisällön analyysin (ks. Mayring 2000, 115−123; 
2004, 266−268) avulla etsimme materiaalista, mitä dokumenteis-
sa on sanottu etukäteen määriteltyihin ja nimettyihin inklusiivisiin 
arvoihin liittyen. Nämä arvonäkökulmat ovat tasa-arvo, erilaisuus 
ja sen arvostaminen. Tarkoituksena on verrata asiakirjojen sisältö-
jä ja arvioida mahdollisia muutoksia inklusiivisessa arvopohjassa.

Aineiston analysointiprosessissa on erotettavissa seuraavat vai-
heet:

(1) Koko aineiston silmäily ja läpiluku. Dokumenteista poimittiin 
ensin perusopetusta ja esiopetusta koskevat luvut.

(2) Analysoitavan aineiston valinta eli arvoihin liittyvien tekstien 
etsiminen systemaattisesti yksi kerrallaan. Aineisto valittiin si-
ten, että molemmat tutkijat lukivat koko materiaalin läpi ja itse-
näisesti valitsivat arvonäkökulmiin liittyvät tekstit. Tutkijoiden 
näkemykset aineiston valinnasta olivat yhtenäiset.

(3) Analysoitavan aineiston yhteen liittäminen. Arvonäkökulmiin 
kohdentuvat tekstit liitettiin yhteen saman otsikon alle (tasa-
arvo ja erilaisuuden hyväksyminen sekä arvostaminen). Tekstiä 
tiivistettiin.

(4) Aineiston analyysi. Aluksi käytiin läpi tasa-arvoa, sen jälkeen 
erilaisuuden hyväksyntää ja arvostamista sekä lopuksi muu-
tosta. Inkluusioon liittyviä arvoja (tasa-arvo sekä erilaisuu-
den arvostaminen ja hyväksyminen) tarkastellaan teoriaohjaa-
vasti ja lisäksi kysytään, mitä oli sanottu ja miten usein. Mihin 
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muihin käsitteisiin arvot liitetään aineistossa? Millaisia arvoja 
poissulkevia tai ristiriitaisia argumentteja tekstissä on? Millaisia 
arvoihin liittyviä muutoksia on havaittavissa?

(5) Tulosten johtaminen.

Seuraavaksi käymme läpi etukäteen valittujen arvojen pohjalta ai-
neistoa ja vastaamme tehtyihin tutkimuskysymyksiin.

Tasa-arvoista mahdollisuutta

Tasa-arvoon keskeisesti liittyvä mahdollisuuksien tasa-arvo oli mo-
lemmissa dokumenteissa hyvin keskeisessä asemassa. KESU1:ssä 
tasa-arvoon liittyvää tekstiä oli runsaasti, ja tähän aihepiiriin kuu-
lui yhteensä 18 eri tekstiyksikköä. Mahdollisuuksien tasa-arvo tuli 
selkeästi esille. Tasa-arvoista perusopetusta pidetään tekstissä ta-
voitteena ja tasa-arvon toteutumisen lähtökohtana. Koulutus ja si-
vistys nähdään osana jokaiselle kuuluvaa perusturvaa.

Koko väestön osaamistason nostaminen tukee Suomen kehittymis-
tä sivistyskansana ja Suomen kilpailukykyä. Yhtäläiset koulutus-
mahdollisuudet kuuluvat jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuval-
le henkilölle sukupuolesta, asuinpaikasta, iästä, kielestä, taloudelli-
sesta asemasta, terveydentilasta, vammasta tai alkuperästä riippu-
matta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.

Koulutuksen toimivuuden mittarina tuotiin esiin sen tasa-arvoisuus 
ja kilpailukyky. Käsitteenä esiintuotu koulutuksen perusturva viit-
taa tuotetun palvelun tasalaatuisuuteen paikasta ja toteuttajasta 
huolimatta. ”Koulutuksen perusturva kuuluu kaikille kansalai-
sille”. Oppilaan asuinpaikkaan liittyvä tasa-arvoinen aluepolitiikka 
tuli erittäin selvästi esille KESU1:ssä.

KESU1:ssä tuotiin esille myös tasa-arvon toimeenpanoon liit-
tyvää materiaalia. Sitä edustivat oikeus opetussuunnitelmien mu-
kaiseen opetukseen, riittävään valinnaisuuteen, opetuksen mak-
suttomuuteen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Opetuksen, op-
pimisen ja kasvatuksen tuloksissa ei saanut olla suuria tasoeroja. 
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Erojen tunnistamiseksi ohjeistettiin kehittämään arviointimenetel-
miä, -kriteerejä ja oppimisstandardeja. Yhteiskuntapolitiikan tuli 
antaa yksilöille edellytyksiä kasvaa osaaviksi, demokraattisia me-
nettelytapoja noudattaviksi kansalaisiksi. Lisäksi tietoverkkojen 
tuli olla kaikkien saatavilla.

Tasa-arvoon viittaavassa tekstissä tuotiin esiin myös vammai-
suus ja tunnistettiin eroja oppimisessa. Yhdenvertaisuuden toteu-
tumisesta koulutuksessa vastasi aineiston mukaan julkinen valta. 
KESU1:ssä korostettiin myös kunnallista vastuuta tasa-arvon to-
teutumisessa. Perusopetuksen voimavarat tuli turvata siten, että 
”kunnilla on paremmat edellytykset kehittää kaikkia koulujaan 
tasavertaisesti”.

Tasa-arvoon liittyvä teksti yhdistyi vanhemmassa KESU1:ssa 
keskeisesti sivistykseen, osaamistasoon ja oppilaiden tasoeroihin 
sekä kilpailukykyyn.

KESU1:ssä syrjimättömyyttä painotettiin ja dokumentissa näh-
tiin vaarana yksilöiden eriarvoistuminen ja syrjäytymisen kehitys 
(8 tekstiyksikköä). Aineistossa tuotiin esille yhteys taloudellisen 
laman ja työttömyyden vaikutuksista perheiden syrjäytymiseen 
ja perheiden huonovointisuuden kautta lapsiin ja nuoriin. Huoli 
nuorten jättäytymisestä jatkokoulutuksen ulkopuolelle tai sen kes-
keytymisestä kävi ilmi dokumentista. Maahanmuuttajat mainitaan 
erikseen jatkokoulutuksessa syrjäytymisvaarassa olevana joukko-
na. KESU1:n mukaan syrjäytymisen ehkäisyyn tuli kiinnittää eri-
tyistä huomiota. Välineenä syrjäytymisen ehkäisyssä nähdään riit-
tävät resurssit, jotka kouluille tulisi turvata. 

Sosiaalisten ongelmien sekä päihteiden ja huumeiden käytön li-
sääntyessä koulujen ja oppilaitosten tukemiseen, oppimisvaikeuk-
sien tunnistamiseen, opetusmenetelmien ja työtapojen uudistami-
seen sekä ohjaukseen kiinnitetään suunnitelmakaudella erityistä 
huomiota.

KESU2:ssa oli tasa-arvoon liittyen yhteensä 12 yksikköä, jotka ko-
rostivat mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suurimman painotuksen sai-
vat oppilaan sosioekonominen tausta ja sen mahdolliset haittavai-
kutukset koulutukseen osallistumiseen, koulutuksen periytymiseen 
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ja oppimistuloksiin. Yleissivistävän koulutuksen arvopohjana tuo-
tiin esiin ihmisoikeudet, tasa-arvo ja demokratia sekä monikulttuu-
risuuden hyväksyminen. 

Jokaisen yksilön mahdollisuutta oppimiseen sekä luovuuden, osaa-
misen ja erityisten lahjakkuuksien kehittämiseen vahvistetaan. Hy-
vät oppimisen edellytykset tulisi taata kaikille oppilaille. Koulutuk-
sellinen tasa-arvo nähdään perustana suomalaiselle hyvinvoinnille. 
Koulutuksellisten erojen vähentäminen ja koulutuksellisen periyty-
vyyden vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvät KESU2:ssa 
seuraavat teemat: sukupuoli, alueellisuus, ikä, kotitausta (eli talou-
dellinen asema; koulutuksen periytyvyys) ja kieli sekä oppilaan al-
kuperä. Lisäksi katsottiin, että koulujen väliset erot tulisi tasoittaa 
ja estää koulujen välinen eriytyminen. Sukupuolten tasa-arvo ko-
rostui ja liittyi huoleen poikien oppimisesta. 

Sukupuolten erot oppimistuloksissa ja koulutukseen osallistumi-
sessa ovat kansainvälisestikin suuret. PISA-tutkimuksen perusteel-
la on syytä kiinnittää erityistä huomiota poikien lukutaidon paran-
tamiseen.

Ohjelma ”torjuu sukupuolista segregaatiota ja edistää sukupuoli-
sensitiivisyyttä koulutuksessa”. KESU2:ssa tuotiin esille valtion-
osuusjärjestelmän kehittämistarve, jotta perusopetuksen tasa-ar-
voisuus ja tasalaatuisuus voitaisiin jatkossa varmistaa. Tässä koh-
den tasa-arvo liitettiin perusopetuksen toimintaympäristön indi-
kaattoreiden hyödyntämiseen perusopetuksen rahoitusta jaetta-
essa. Nimettyinä indikaattoreina mainittiin alueen työttömyysaste, 
maahanmuuttajien väestöosuus ja aikuisväestön koulutustaso.

Tasa-arvon toimeenpanossa korostettiin jokaisen yksilön mah-
dollisuutta oppimiseen sekä luovuuden, osaamisen ja erityisten 
lahjakkuuksien kehittämisen vahvistamiseen. Kaikille tulee taata 
syntyperän, taustan ja varallisuuden rajoittamatta yhtäläiset mah-
dollisuudet ja oikeudet sivistykseen sekä laadukkaaseen maksut-
tomaan koulutukseen sekä täysvaltaisen kansalaisuuden edelly-
tykset.
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Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tulee KESU2:n mukaan toteu-
tua yhteiskunnallisesti ja koko maan alueella. Asuinpaikka, kieli ja 
varallisuus eivät saa vaikuttaa siihen, millaista opetuksellista laa-
tua tarjotaan. Koulujen erot tasoitetaan ja eriytyminen estetään. 
Perusopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset 
edellytykset turvaavana opetuksena osana perusopetuksen opetus-
suunnitelman uudistusta. KESU2:ssa ei mainita tasa-arvoon liitty-
en vammaisuutta tai terveydentilaa. KESU2:ssa tasa-arvopuhe lii-
tettiin keskeisesti sivistykseen, oppimisen edellytyksiin, hyviin op-
pimistuloksiin ja rahoitusjärjestelmään.

KESU2:ssa syrjimättömyyden näkökulma (3 yksikköä) oli mar-
ginaalinen. Koulukiusaamista, syrjintää ja rasismia tulisi ehkäistä, 
mihin välineenä nostettiin esiin KiVa Koulu -hanke. Tekstissä tuo-
daan esiin erilaisten lasten ja erilaisten ryhmien tarpeet ja se, miten 
nämä on huomioitu. Syrjäytymistä tulisi arvioida suhteessa ryhmä-
kokoon, jonka pienentämiseen kunnille on myönnetty lisärahoi-
tusta. Oppimisvalmiuksien todetaan kehittyvän jo varhain. Tämän 
vuoksi esi- ja perusopetukseen panostamalla katsotaan voitavan 
ehkäistä syrjäytymiskehitys.

 

Erilaisuuden arvostaminen ja hyväksyminen

Erilaisuuden arvostaminen ja hyväksyminen sisälsi 7 eri yksik-
köä KESU1:ssä. Oppilaiden sosiaaliset ongelmat sekä päihteiden 
ja huumeiden käyttö tuotiin esiin tuen tarpeita lisäävinä asioina. 
Erityistä huomiota dokumentissa kiinnitetään oppimisvaikeuksien 
tunnistamiseen sekä opetusmenetelmien ja työtapojen uudistami-
sen ja ohjauksen tarpeeseen. Erojen kaventamiseksi tuli kuntia tu-
kea. ”Oppimisvaikeuksien mahdollisimman varhaista toteamista, 
ennaltaehkäisyä ja kuntoutusta tehostetaan” todetaan myös esi-
opetukseen liittyvässä tekstissä. Tekstissä tuodaan esiin yksilölli-
set erot ja todetaan, että ”oppilailla on oikeus riittävään ja oman 
kehitystasonsa mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen”. Koulun 
tehtävä on tukea oppilaita yksilöllisessä oppimisessa ja oppilai-
den erilaiset tarpeet tulisi huomioida. Opettajankoulutus otetaan 
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kehittämiskohteeksi niin, että kaikilla opettajilla olisi tietoa ja tai-
toa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamiseen ja kun-
touttamiseen. Erityisopetus mainitaan erikseen, ja sillä etsitään rat-
kaisuja käytännön ongelmiin sekä kehitetään uusia ratkaisuja eri-
tyistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen. Suvaitsevaisuu-
den nähdään nousevan sivistyksen traditiosta ja olevan peruskou-
lun kulmakiviä. Väkivaltaisen käyttäytymisen ja ennakkoluulojen 
ennaltaehkäisyn vuoksi suvaitsevaisuus- ja ihmisoikeuskasvatuk-
seen tulee kiinnittää huomiota. Suvaitsevaisuus liitetään ominai-
suutena tietoon, taitoon, osaamiseen ja demokratiaan. Yhteiskunta-
politiikan tehtävänä on luoda yhdenvertaiset mahdollisuudet näi-
den ominaisuuksien saavuttamiseksi. KESU1:ssä korostetaan julki-
sen vallan roolia myös suvaitsevaisiksi kansalaisiksi kasvamisessa.

Erilaisuuden arvostaminen ja hyväksyminen näyttäytyi 
KESU2:ssa hieman eri valossa kuin KESU1:ssä. Myönteisesti eri-
laisuuteen suhtautuviksi tulkittavia yksikköjä KESU2:ssa oli kak-
si. Tekstissä todetaan, että ”erilaisuuden hyväksymistä ja yksilöi-
den yhdenvertaista kohtelua on tarpeen kehittää”. Lisäksi tode-
taan, että suvaitsevaisuus ei ole kehittynyt tavoitellulla tavalla, mi-
kä lienee syynä siihen, että koulujen tulee lisätä suvaitsevaisuus- 
ja tapakasvatusta. Tarkemmin määrittelemätön ryhmä oppijoita on 
kuitenkin mainittu aktiivisten tukitoimien tarvitsijana: ”Aliedus-
tettujen ryhmien koulutukseen osallistuminen edellyttää erityisiä 
tukitoimia.” Tekstissä eivät juuri näy erilaisuus, mahdolliset vii-
veet tai pulmat ja näihin mahdollisesti liittyvät erilaiset oppisaa-
vutukset. Sen sijaan useassa kohdassa todetaan se, miten ensiar-
voisen tärkeää muuttuvassa yhteiskunnassa on oppimisvalmiuk-
sien hyvä kehittyminen. ”Hyvään kehittymiseen” liittyy myös 
hy vien oppimisvalmiuksien ja oppimistulosten aikaansaaminen 
ja selkeä osaamistason nosto: ”Suomalaiset maailman osaavim-
maksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä”. Esimerkiksi ryhmäko-
koja tulisi pienentää, ja siihen oli tavoitteena varata määrärahaa 
juuri tästä syystä. Tämän määrärahan käyttöä tulee arvioida. Kor-
keatasoinen osaaminen ja hyvät oppimisvalmiudet olivat siis vah-
va viesti. Heikko viesti liittyy toisen ihmisten kunnioittamiseen ja 
suvaitsevaisuuteen, jota Suomessa olisi periaatteessa vara nostaa. 
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Vammaisuutta ei mainita, ja näyttää siltä, että ei ole mahdollista 
oppia ”vähemmän”.

Toinen teema, joka KESU2:ssa liittyi erilaisuuteen tai vammai-
suuteen, oli tunne-elämältään tai sosiaaliselta käyttäytymiseltään 
haasteellisten oppilaiden tutkimukseen ja hoitoon pääsy sekä jous-
tava siirtyminen takaisin kouluun. Teksti ei liity siihen, mitä perus-
opetuksen sisällä tehtäisiin, vaan se viittaa perusopetuksen ulko-
puolisiin palveluihin. Lisäksi ”oppivelvollisuusikäisten avohoidos-
sa olevien lasten ja nuorten oikeutta perusopetukseen ja tarvitta-
essa sairaalaopetukseen parannetaan”. Huostaan otettujen ja si-
joitettujen lasten oikeus saada perusopetusta turvataan.

Vuoden 2010 näkyvä lakimuutos tulee esille KESU2:ssa. Siinä 
todetaan, että ”perusopetuksen tehostetun ja erityisen tuen toi-
meenpanoa tuetaan valtionavustuksin”. Tavoitteena on turvata 
uuden lainsäädännön täytäntöönpanoa.

Pysyvä tasa-arvo, muuttuva vastuu ja arvot

Molemmissa dokumenteissa oli puhetta, joka oli enemmänkin re-
torista kuin konkreettisuutta etsivää ja joka on liitettävissä yleiseen 
ajankuvaan sekä ajassa olemassa olevaan diskurssiin. Puhe on va-
kuuttavaa ja toteaa asioita, joille ei kuitenkaan aineistossa esitetä 
vastauksia tai syitä. Poliittinen puhe on ylipäätään usein luonteel-
taan implisiittistä, merkityksiä kätkevää. Merkityksiä liitetään eri 
asioihin, joilla puolestaan on omat poliittiset tarkoitusperänsä esi-
merkiksi tasa-arvosta puhuttaessa. Vanhemmassa KESUssa osaa-
minen ja sivistys tai osaaminen ja yhteiskunta liitettiin yhteen. Uu-
demmassa taas korostuvat osaaminen ja yksilön saavutusten pa-
rantaminen (kuten PISA tai maailmanlaajuinen kehitystyö).

Molemmissa dokumenteissa tasa-arvo on edustettuna nimen-
omaan mahdollisuuksien tasa-arvoa korostaen. Vanhemmassa  
KESUssa tasa-arvonäkökulma korosti etenkin alueellista tasa-ar-
voa. Kestoteemat (ks. myös Booth ym. 2003, 1−2) kuten sukupuoli, 
koko ikäluokka, kieli ja etninen alkuperä olivat luonnollisesti mu-
kana. Uudemmassa KESUssa korostui sosioekonominen tausta, ja 
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esiin nousi huoli heikomman sosioekonomisen taustan vaikutuksis-
ta oppimistuloksiin. Lisäksi uudessa KESUssa korostui sukupuoli-
näkökulma, tosin huoli kohdistui nimenomaan poikien oppimistu-
losten tasoon.

Tasa-arvopuheen sisällössä on jonkin verran muutoksia. Puhe 
on muuttunut perusturvasta tiettyjen ryhmien tasa-arvoon ja tä-
män ohella kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden huomioon 
ottavaksi. KESU2:ssa uutena teemana nousee aiempaa KESUa sel-
keämmin esiin monikulttuurisuus, joka on yleissivistävän koulu-
tuksen arvopohjana demokratian ja ihmisoikeuksien rinnalla. Tä-
män lisäksi uusi alue on erityisten lahjakkuuksien kehittämisen 
vahvistaminen. Osaaminen on muuttunut lahjakkuuksiksi ja, ku-
ten arvata saattaa, harvojen mahdollisuudeksi. Tätä teemaa ovat-
kin tukeneet koulujen erilaistuminen ja erikoiskouluihin valikoitu-
misen prosessit (ks. Silvennoinen, Seppälä, Rinne & Simola 2012).

Koulutuksellinen tasa-arvo merkitsee KESU2:ssa sitä, että op-
pijan sosioekonominen tausta ja valmiudet huomioidaan niin, et-
tä koulutuksen periytyvyys vähenee nykyisestään. Samaan aja-
tuskokonaisuuteen on liitetty vaatimus osaamistason nostamises-
ta. Perusteluissa viitataan kansainvälisiin tutkimuksiin, jotka osoit-
tavat ”että ylimpiin sosioekonomisiin luokkiin kuuluvien perhei-
den nuoret saavuttavat parempia oppimistuloksia kuin alempi-
en sosioekonomisten luokkien nuoret.” Tosin OECD:n (2010, 9) ra-
portin mukaan suomalainen perusopetus on onnistunut mahdolli-
suuksien tasa-arvon toteutuksessa, sillä se tasaa tehokkaasti muun 
muassa oppilaiden sosioekonomisen taustan eroista johtuvia suo-
rituseroja. Ainscowin, Dysonin, Sue Goldrick ja Mel Westin (2012, 
151) mukaan suomalainen malli osoittaa, että on mahdollista luo-
da koulutusjärjestelmä, jossa toteutuvat sekä erinomaiset oppimis-
tulokset että tasa-arvo.

Yhteiskunnan ja yksilön suhde sekä vastuu näyttäytyvät doku-
menteissa erilaisessa valossa. Vanhemmassa versiossa (KESU1) on 
enemmän huolipuhetta, ja ongelmien yhteydet yhteiskunnallisiin 
oloihin tunnistetaan ja tunnustetaan. Yhteiskunnan toimien näh-
dään vaikuttavan lapsen, nuoren ja perheen tilanteisiin, esimerkik-
si tunnustetaan taloudellisen laman seurauksena huono-osaisuuden 
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lisääntyminen. Uudessa dokumentissa (KESU2) näyttää siltä, että 
yksilön vastuu on korostunut ja yhteiskunta pesee käsiään huono-
osaisuuden muovaajana. KESU2:ssa lapsella nähdään olevan vai-
kutusmahdollisuuksia omiin asioihinsa. Lapsuus ja lasten oppimi-
nen näyttäytyvät vahvan ja aktiivisen oppijan skeemana. Lisäksi 
katsotaan, että kilpailukykyisyys, hyvinvointi ja taloudellinen kes-
tävyys saavutetaan vahvojen yksilöiden ja erityisten lahjakkuuksi-
en avulla. Näin yhteiskunnan kilpailukyky valjastetaan yksilöihin. 
Tässä on nähtävissä muutos, sillä vanhassa KESUssa kilpailukyky 
liitettiin osaamiseen ja nimenomaan yhteiskuntaan. Vanhemmas-
sa KESUssa on nähtävissä selkeämmin yhteiskunta ja sosiaalinen 
konteksti, joilla katsotaan olevan vaikutusta yksilön kehitykseen.

Teksteissä on selkeä suunta yhteisöllisyydestä yksilöllisyy-
teen ja kohti aktiivisen osallistujan roolia. Yksilön vapauden rin-
nalla korostuu vastuu, puhe yhteisöllisyydestä muuttuu puheek-
si osaamisesta ja aktiivisuudesta. Vanhemman KESU1:n teksteis-
sä erilaisuus, suvaitsevaisuus ja vammaisuus olivat olemassa. Tu-
leeko vammaisuus-sanan puuttuminen tulkita hienovaraiseksi lei-
maavan kielenkäytön siivoamiseksi, vai onko kyse siitä, että ryh-
mä perusopetuksen oppilaita on muuttunut lainsäätäjille näkymät-
tömäksi? KESU2:n teksteissä puolestaan nousee esille monikult-
tuurisuuden hyväksyminen. Voimmekin kysyä, miten kovat tavoit-
teet asetamme nykyisin lapsille, joilla on oppimiseen liittyviä iso-
ja ja pieniä ongelmia. Kapeutuuko ihannekansalaisen kuva? On-
ko tekstien taustalla oleva oppijaa kuvaava arvo erilaisen oppimi-
sen hyväksymisen ja arvostamisen sijaan kaventunut, jolloin hy-
vin menestyvän oppijan arvo koulutuspolitiikan vaakakupissa kas-
vaa? Tuleeko oppijan aina olla tuottava ja tehokas? Oppimistulos-
ten nosto ja tasoerojen poistaminen nousevat selkeästi esiin uu-
demmassa dokumentissa. Nykyisen KESU2:n mukaan ”Koulutuk-
sen sisältöjä ajantasaistetaan ja oppilaitosten ja korkeakoulujen 
toiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan”. 
Toiminnan laatu, tehokkuus ja vaikuttavuus tosin ovat käsitteitä, 
jotka voidaan tulkita eri tavoin ja jopa niin, että niiden merkityk-
set ovat ristiriidassa keskenään. Hyvinvointiyhteiskunta on muut-
tunut, mukana tällä hetkellä ovat taloudellisesti kestävä kehitys ja 
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kilpailukykyisyys, joiden taustaideologiat ja arvot näyttävät hiipi-
vän osaksi peruskoululaisten henkisiä ominaisuuksia.

Päätelmät
Tässä luvussa tarkasteltiin kahden eri ajanjaksona tuotetun KESUn 
sisältöjä suhteessa inklusiivisiin arvoihin. Koulutuspoliittisia doku-
mentteja on olemassa huomattavasti enemmän kuin tutkimukseen 
valitsemamme KESU1 ja KESU2. Useampien asiakirjojen saman-
aikainen tarkastelu loisi monipuolisemman kuvan suomalaisesta 
koulutuspolitiikasta. OKM:stä saadun tiedon mukaan (OKM, säh-
köposti 27.8.2014) ensimmäinen sähköisessä muodossa julkaistu 
KESU on vuodelta 1990 (Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoi-
tettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1991−1996). 
Valitsimme tutkimuksemme kohteeksi reilun vuosikymmenen vä-
lein kirjatut kehittämissuunnitelmat (KESU1 1999−2004 ja KESU2 
2011−2014). Ne edustavat hieman eri aikaa, yhteiskunnallista ti-
lannetta ja etenkin erilaisia hallituspohjia. Mielestämme oli tärkeää 
päästä tarkastelemaan edelleen voimassa olevan KESU2:n inklusii-
visia arvoja suhteessa 1990-luvun lopun ohitetun lama-ajan kirjat-
tuun suunnitelmaan. Tutkimuksessamme perehdymme koulutuspo-
litiikan yhteydessä vähälle tarkastelulle jääneeseen arvojen näkö-
kulmaan.

Tasa-arvo sekä erilaisuuden hyväksyminen ja arvostaminen 
näyttäytyivät näissä dokumenteissa hieman eri valossa, tosin mah-
dollisuuksien tasa-arvo on vahvasti näkyvissä molemmissa. Ana-
lyysien perusteella voidaan perustellusti todeta, että arvoihin liit-
tyvän muutoksen suunta on selvillä, sillä KESU2:ta siteeraten ta-
voitteena on, että Suomi sijoittuu OECD-maiden vertailussa ”kär-
kijoukkoon keskeisissä nuorten ja aikuisten osaamisvertailuis-
sa”. Hyvänä heijastepintana toimii kansakunnallemme itsetunnon 
peilinäkin käytetty PISA-menestys, jossa nuoret lunastavat meille 
paikkamme koulutuksen eturivin kansakuntana. Joel Kivirauman, 
Kirsi Klemelän ja Risto Rinteen (2006, 120−121) mukaan vallal-
la oleva uusliberalistinen koulutuspolitiikka itsessään edellyttää 
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kovenevaa kilpailua koulutuksen kentällä. Jatkuva pyrkimys pa-
rempiin saavutuksiin ja yhä individualistisempaan menestyksen 
mittaamiseen yhdistettynä heikkeneviin resursseihin uhkaa inkluu-
sion toteutumista (Allan 2010, 203−206). Nykyinen koulutuspoli-
tiikka siis oikeuttaa, voisiko sanoa jopa edellyttää, etenemisvauh-
din kiihdyttämistä ja menestyvien oppilasryhmien arvon nousua, 
hehän tuovat Suomelle kaivatun onnistumisen. On todettava, et-
tä pelkkä mahdollisuuksien tasa-arvon esillä pitäminen ei riitä ai-
dosti tasa-arvoisen perusopetuksen kivijalaksi. Nähtävissä on, että 
yhteisöllinen taakankanto väistyy retoriikan ja valitettavasti myös 
käytännön toiminnan tasolla ja mukaan on tullut individuaalisuu-
den painotus.

Yhteisöllisyyden näkökulma näyttää muuttuneen individuaali-
sempaan suuntaan ja korostaa yksilön aktiivista otetta (ks. mm. Al-
lan 2010). Koulutuksen päämäärät on nyky-yhteiskunnassa linki-
tetty yksilön ja kansakunnan taloudelliseen tuloksellisuuteen sa-
malla unohtaen, että koulutuksen tulee aina lomittua laajempaan 
sosiaaliseen näkökulmaan ja sosiaalipolitiikkaan. (Booth ym. 2003, 
2). Yksilöllisyyden ja aktiivisuuden mantrat toistuvat aikamme kes-
kusteluissa. Ajatus hitaudesta, masentuneisuudesta tai tietyn ra-
jan ylittävästä erilaisuudesta on aikamme ”ihmiskuvalle” vieras. 
Kivirauman, Klemelän ja Rinteen (2006) mukaan koulutuspolitii-
kan rummuttama tehokkuuden vaade istuu heikosti luokkahuo-
neeseen, jossa opiskelee heterogeeninen, erilaiset valmiudet ja tu-
en tarpeet omaava oppilasryhmä. Erilaisuus on siis koulun arjessa 
helposti ongelma. (Kivirauma ym. 2006, 121.) Silti ihmiset ovat eri-
laisia ja inklusiivisen koulutuspolitiikan ideologia nimenomaan ar-
vostaa tätä, ei piilota. Pohdittavaksi jää, missä määrin koulutuspo-
litiikkaa toteuttava peruskoulumme on valmis, halukas tai kykene-
vä kohtaamaan sitä.

Nykyinen politiikka korostaa edelleenkin yhtenäistä ja tasa-ar-
voista perusopetusta ja tuo esiin perusopetuksen järjestämisen läh-
tökohtana myös laadukkaan ja turvallisen kaikille lapsille yhtei-
sen inklusiivisen lähikoulun. Poliittisen puheen monikasvoisuus 
on mielenkiintoista, sillä linjausten mukainen lähikouluideolo-
gia, joka kuuluu perinteisesti erityispedagogiseen terminologiaan, 
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saa parikseen erillissijoituksiin viittaavan toteamuksen. Uuden pe-
rusopetuslain perusteluissa todetaan: ”Valiokunta korostaa oppi-
misen kannalta ryhmäkoon merkitystä ja toteaa, että uudistus 
ei saa johtaa erityisluokkien poistamiseen ja tämän kautta ryh-
mäkokojen kasvuun” (HE  109/2009). Yksi painopiste nykyises-
sä KESU2:ssa on perusopetuksen ryhmäkokojen pienentäminen. 
”Selvitetään tarve määritellä perusopetuksen ryhmäkoko lain-
säädännöllä, esimerkiksi tekemällä ryhmäkokoja koskevat suo-
situkset velvoittaviksi.” Tässä onkin aihe, josta nykyisessä koulu-
tusta käsittelevässä keskustelussa väännetään kättä, sillä luokki-
en ryhmäkokoihin on kohdistunut muutospaineita resursseista joh-
tuen. 

Ristiriitaa yleisen ja yhteisen lähikoulun toteuttamiseen tuo te-
hokkuuden ja korkeiden oppimistulosten korostaminen. Jos poliit-
tinen puhe korostaa menestystä, ei ole ”kannattavaa” ottaa luok-
kaan oppilasta, joka vie aikaa eikä korota keskiarvoista suoriutu-
mista. Erityispedagogiikan ideologian ja poliittisten päätösten vä-
listä yhteyttä tutkinut Vanessa Parffrey (1994) toi esiin, että Britan-
nian uusi koululaki vuonna 1988 asetti koulut kilpailemaan keske-
nään akateemisten suoritusten turvin leikatuilla budjeteilla. Parf-
frey (1994, 108) totesi, että ”naughty children are bad news in a 
market economy”.

Tilastot osoittavat, että erityistä tukea saavien perusopetuksen 
oppilaiden määrä on kääntynyt laskuun vuodesta 2010 lähtien, ja 
tämän rinnalle on tullut uusi luokka, tehostettua tukea saavat op-
pilaat, joiden määrä on luonnollisesti kasvanut (Suomen viralli-
nen tilasto 2013c). Voidaankin kysyä, onko koulutuspolitiikkaam-
me piilotettu tavoite erityisopetusta saavien oppilaiden määrän vä-
hentäminen, ja samalla erilaisuutta häivytetään koulujärjestelmäs-
tämme. Tosin inkluusio on paljon enemmän kuin nämä tehostetun 
tai erityisen tuen luokat. Muuttuneita tilastoja voidaan toki tulkita 
myös toisin; aktiivisesti käyttöön otetut oppilaan tuen muodot tuo-
vat tarvittavat toimenpiteet uudistuneen lainsäädäntömme hengen 
mukaisesti oppilaan arkeen yleisen tuen tasolle. Miten tämä uudis-
tunut koulutuspolitiikka näkyy kentällä, on asia, joka vaatii tutki-
musta.
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Boothin, Kari Nesin ja Marit Strømstadin (2010, 117) mukaan 
koulujen inklusiiviset toteutusmallit ovat heijastumia olemassa ole-
vasta kulttuurista ja koulutuspolitiikasta. Toisaalta Ainscow, Dy-
son, Goldrick ja West (2012) katsovat prosessia toisesta suunnas-
ta ja vierittävät vastuuta lainsäätäjille todetessaan, että kansalli-
sen politiikan kirjaukset on tehtävä rohkaisemaan ja mahdollis-
tamaan inkluusion edistämistä koulujen tasolla. Kansallinen kou-
lulainsäädäntö luo viitekehyksen koulujen toiminnalle. (Ainscow 
ym. 2012, 147−150.) Tutkimuksemme kohteena olleet KESUt ovat 
tärkeitä valtakunnan tason koulutuspoliittisia dokumentteja, jotka 
luovat arvoilmapiiriä ja ohjaavat inkluusion täytäntöönpanoa pe-
rusopetuksessa. Allania siteeraten voimme todeta, että vaikka ny-
kyinen koulutuspoliittinen ilmasto onkin poikkeuksellisen haasta-
va inkluusion toteutusta ajatellen, antaa sekä kansallisen että kan-
sainvälisen lainsäädäntötyön asteittainen eteneminen meille kai-
kesta huolimatta jonkintasoista toivoa prosessin etenemisestä (Al-
lan 2010, 206).

Liite 1. 

Hallitusten kokoonpanot KESU1:n ja KESU2:n aikana

Kuvaamme hallitusten kokoonpanon ajalla, jolloin dokumentit 
luotiin. Hallitusten toimintakausien aikaiset henkilövaihdokset ei-
vät näy listauksissa.

Pääministeri Paavo Lipposen II hallitus 15.4.1999−17.4.2003 (vn.fi)
Pääministeri Paavo Lipponen, SDP
Pääministerin sijainen, sisäasiainministeri Ville Itälä, Kok.
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, SDP
Ulkomaankauppaministeri Jari Vilén, Kok.
Oikeusministeri Johannes Koskinen, SDP
Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen, Vas.
Puolustusministeri Jan-Erik Enestam, RKP
Valtiovarainministeri Sauli Niinistö, Kok.
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Ministeri valtiovarainministeriössä Suvi-Anne Siimes, Vas.
Opetusministeri Maija Rask, SDP
Kulttuuriministeri Kaarina Dromberg, Kok.
Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, Kok.
Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi, Kok.
Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre, SDP
Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho, Kok.
Peruspalveluministeri Eva Biaudet, RKP
Työministeri Tarja Filatov, SDP
Ympäristöministeri Jouni Backman, SDP

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus 22.6.2011- 24.6.2014 (vn.fi)
Pääministeri Jyrki Katainen, Kok.
Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, SDP
Kehitysministeri Pekka Haavisto, Vihr.
Sisäasiainministeri Päivi Räsänen, KD
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen, Kesk.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, Vas.
Liikenneministeri Merja Kyllönen, Vas.
Työministeri Lauri Ihalainen, SDP
Peruspalveluministeri Susanna Huovinen, SDP 
Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen, SDP
Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, SDP
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, Kok.
Oikeusministeri Anna-Maija Henriksson, RKP
Puolustusministeri Carl Haglund, RKP
Opetusministeri, Krista Kiuru, SDP
Maa- ja metsätalousministeri, Jari Koskinen, Kok.
Elinkeinoministeri, Jan Vapaavuori, Kok.
Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, Kok.
Ympäristöministeri Ville Niinistö, Vihr.
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