
Keskiajalla vammaisten ajateltiin aiheuttavan sairauksia, ja kristinuskossa pidettiin vielä 1500-

luvulla vammaisia lapsia paholaisen vaihdokkaina. Noitavainojen aikana tapetuista naisista iso osa 

oli vammaisia. Toisaalta vammaiset ja henkisesti sairaat elivät usein perheidensä kanssa ja tekivät 

työtä omien kykyjensä mukaan. Tilanne muuttui 1800-luvulla tehdastyön myötä, koska 

tehdastyöntekijöiden täytyi olla fyysisesti suunnilleen samanlaisia. Vammaiset katsottiin 

työkyvyttömiksi ja heidät siirrettiin köyhäinhuollon piiriin. Sen myötä heitä alettiin sulkea 

laitoksiin, heidät erotettiin usein vastakkaisesta sukupuolesta ja heitä varten perustettiin 

erityiskouluja ja päiväkeskuksia, jotta he eivät varttuisi samassa ympäristössä vammattomien 

kanssa. Tähän vaikutti 1900-luvun alussa myös ajatus rodunjalostuksesta. Monissa Euroopan 

maissa ajateltiin, että vammaiset heikentävät rotua ja heitä pakkosteriloitiin niin, etteivät he voisi 

saada lapsia, koska vammaisuuden uskottiin periytyvän. Vammaisista myös hankkiuduttiin puhtaan 

rodun nimessä eroon: esimerkiksi Saksassa tapettiin armomurhan nimessä toisen maailmansodan 

alussa 140 000 vammaista ja henkisesti sairasta aikuista.  

 

Nykyään tilanne on tietenkin paljon parempi. Vammaisia ei enää pakkosteriloida ja heidät katsotaan 

samanarvoisiksi vammattomien kanssa. Armomurha eli eutanasia on Suomessa kokonaan kielletty. 

YK:lla on oma sopimuksensa vammaisten oikeuksista. Suomikin on allekirjoittanut tämän 

sopimuksen. Sen mukaan vammaisille kuuluvat samat oikeudet kuin muillekin ihmisille: oikeus 

laadukkaaseen elämään, liikkumisvapaus ja oikeus koulutukseen ja työssäkäyntiin. Vammaisten 

pitäisi itse saada päättää asioistaan ja heidän pitäisi pystyä liikkumaan esteettömästi. Lisäksi 

sopimuksen allekirjoittaneet maat ovat sitoutuneet poistamaan ennakkoluuloja tietoa lisäämällä. 

 

YK pyrkii määrittelemään vammaisuuden yhteisön kautta: ympäristö leimaa vammaisiksi henkilöt, 

jotka eivät selviydy ympäristön asettamista vähimmäisvaatimuksista. Vammaisuus ei ole siis yhden 

ihmisen ominaisuus vaan yhteisön tapa suhtautua erilaisuuteen. Jossain vaiheessa elämäänsä kaikki 

kokevat terveytensä takia jonkinlaisia rajoituksia. Sitä kautta vammaisuus koskettaa jossakin 

vaiheessa jokaista ihmistä. Onko sinun elämässäsi ollut aikoja, jolloin et ole voinut elää tavallista 

elämääsi? 

 

Vammaisia varten on monenlaisia erityiskouluja ja laitoksia. Esimerkiksi kuuroille lapsille on omat 

koulunsa, joissa nämä oppivat viittomakielellä. Vaikeasti vammaiset lapset ovat omissa 

erityisyksiköissään, mutta monessa koulussa on myös oma lievemmin vammaisten erityisluokka. 

Vaikka kaikki tämä on tarkoitettu vammaisten parhaaksi, sillä on toinenkin vaikutus. Suomessa on 

yhteensä 35 000 - 40 000 pelkästään kehitysvammaista lasta ja aikuista. Sen lisäksi on monenlaisia 

muita vammaisia. Se tarkoittaa, että todennäköisesti sinunkin naapurustossasi tai lähipiirissäsi elää 

joku, joka luokitellaan vammaiseksi. Siihen nähden vammaisia näkee varsin harvoin.  


