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Hallituksen esitys eduskunnalle vammaisten henkilöi-
den oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen 
pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen 
ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta ja eduskunnan 
oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi New Yorkissa joulukuussa 2006 
tehdyn yleissopimuksen vammaisten henki-
löiden oikeuksista, siltä osin kuin se kuuluu 
Suomen toimivaltaan, ja yleissopimuksen va-
linnaisen pöytäkirjan sekä lain yleissopimuk-
sen ja sen valinnaisen pöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta ja lain eduskunnan oike-
usasiamiehestä annetun lain muuttamisesta. 

Yleissopimuksen tarkoituksena on taata 
vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja 
yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja pe-
rusvapaudet, edistää ja suojella näitä oikeuk-
sia ja vapauksia sekä edistää vammaisten 
henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Syr-
jintäkielto sekä esteettömyys ja saavutetta-
vuus ovat yleissopimuksen johtavia periaat-
teita. 

Yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten 
nimetään kansallinen yhteystaho ja peruste-
taan kansallinen koordinaatiojärjestelmä. Li-

säksi nimetään rakenne, jonka avulla ediste-
tään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen 
kansallista täytäntöönpanoa. 

Valinnaisen pöytäkirjan mukaan sopimus-
puolen lainkäyttövaltaan kuuluvilla henki-
löillä ja henkilöryhmillä on oikeus tehdä vali-
tuksia vammaisten henkilöiden oikeuksien 
komitealle, jos nämä katsovat sopimuspuolen 
loukanneen heidän yleissopimuksella tunnus-
tettuja oikeuksiaan. Valinnaisessa pöytäkir-
jassa määrätään myös tutkintamenettelystä. 

Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja 
ovat tulleet kansainvälisesti voimaan touko-
kuussa 2008. Suomen osalta yleissopimus ja 
sen valinnainen pöytäkirja tulevat voimaan 
kolmantenakymmenentenä päivänä ratifioi-
miskirjan tallettamisesta. Lait on tarkoitettu 
tuleviksi voimaan valtioneuvoston asetuksel-
la säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, 
kun yleissopimus ja sen valinnainen pöytä-
kirja tulevat Suomen osalta voimaan. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oi-
keuksista (jäljempänä yleissopimus) on en-
simmäinen vammaisten henkilöiden oikeuk-
sia koskeva oikeudellisesti sitova kansainvä-
linen asiakirja. Yleissopimuksella ei peruste-
ta uusia oikeuksia, vaan vahvistetaan jo ole-
massa olevat, muissa kansainvälisissä ihmis-
oikeussopimuksissa taatut oikeudet vammai-
sille henkilöille. Vaikka aiemmin tehdyt ih-
misoikeussopimukset takaavat lähtökohtai-
sesti samat oikeudet kaikille henkilöille, 
vammaisten henkilöiden oikeudet eivät ole 
toteutuneet täysimääräisesti. Yhteiskunnan 
rakenteelliset esteet, asenteet ja tiedon puute 
rajoittavat vammaisten henkilöiden mahdol-
lisuuksia itsenäiseen elämään sekä heidän it-
semääräämisoikeuttaan ja osallisuuttaan yh-
teiskuntaan. 

Yleissopimuksella luodaan sen sopimus-
puolille velvollisuus edistää, suojella ja taata 
kaikille vammaisille henkilöille täysimääräi-
sesti ja yhdenvertaisesti heidän ihmisoikeuk-
siensa ja perusvapauksiensa toteutuminen. 
Yleissopimus sisältää sekä kansalais- ja po-
liittisia oikeuksia että taloudellisia, sosiaali-
sia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevia 
määräyksiä. Yleissopimuksen johtavana pe-
riaatteena on syrjinnän kielto. Yleissopimuk-
sella ei ainoastaan kielletä vammaisten hen-
kilöiden syrjintää, vaan luodaan sopimuspuo-
lille velvollisuuksia vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisuuden toteutumiseksi täysimää-
räisesti. 

Yleissopimuksen keskeisiä periaatteita ovat 
yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioitta-
minen, syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus, 
vammaisten henkilöiden osallistuminen ja 
osallisuus yhteiskuntaan sekä esteettömyys ja 
saavutettavuus. Yleissopimuksen lähtökohta-
na ovat myös miesten ja naisten välinen tasa-
arvo, erilaisuuden kunnioittaminen ja vam-
maisten henkilöiden hyväksyminen osana 
ihmisten moninaisuutta sekä vammaisten las-
ten oikeuksien kunnioittaminen. 

Yleissopimuksessa määritellään, ketkä 
kuuluvat vammaisiin henkilöihin, ja siinä 
painotetaan kohtuullisten mukautusten tärke-

yttä vammaisten henkilöiden oikeuksien to-
teutumiseksi. 

Suomenkielisistä käsitteistä "vammainen" 
ja "vamma" on Suomessa eri aikoina käytetty 
erilaisia vastineita alan säädöksissä ruotsiksi. 
Siksi esityksen ruotsinkielisessä versiossa 
käytetyt termit ”handikappad”, ”funk-
tionshindrad”, ”person med funktionshin-
der”, ”person med funktionsnedsättning” ja 
vastaavasti ”handikapp”, ”funktionshinder”, 
”funktionsnedsättning” ja vastaavat ilmaisut 
tulee tässä esityksessä ymmärtää samaa tar-
koittavina käsitteinä, kuten vastaavasti myös 
käsitteet ”gravt handikappad” ja ”person med 
svår funktionsnedsättning”. 

Yleissopimus koostuu 50 artiklasta. Mää-
räykset sopimuksen tarkoituksesta, yleisistä 
periaatteista ja velvoitteista, tasa-arvosta ja 
yhdenvertaisuudesta, vammaisista naisista ja 
lapsista, tietoisuuden lisäämisestä, esteettö-
myydestä ja saavutettavuudesta sekä yleisso-
pimuksen kannalta olennaiset määritelmät si-
sältyvät 1–9 artiklaan. Näitä artikloja sovelle-
taan läpileikkaavasti koko yleissopimuksen 
osalta. Yleissopimuksen edellyttämiä kansal-
lisia toimenpiteitä käsitellään tarkemmin 10–
31 artiklassa, kansainvälistä yhteistyötä 32 
artiklassa ja kansallista valvontajärjestelmää 
33 artiklassa. Yleissopimuksen kansainvälis-
tä valvontajärjestelmää käsitellään 34–39 ar-
tiklassa ja lisäksi 40 artikla sisältää määräyk-
set sopimuspuolten kokouksesta. Yleissopi-
muksen 41–50 artikla sisältää loppumääräyk-
set. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koske-
van yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja 
(jäljempänä valinnainen pöytäkirja) mahdol-
listaa yksilövalitusten tekemisen yleissopi-
muksella perustetulle vammaisten henkilöi-
den oikeuksien komitealle, jos henkilö tai 
henkilöryhmä katsoo sopimuspuolen loukan-
neen heidän yleissopimuksella tunnustettuja 
oikeuksiaan. Komitea voi myös tutkia tietoja, 
joiden mukaan sopimuspuolen toimesta näyt-
täisi tapahtuneen yleissopimuksen mukaisten 
oikeuksien vakavia tai järjestelmällisiä louk-
kauksia. 

Valinnaisen pöytäkirjan 1–5 artikla koskee 
yksilövalitusten tekemistä komitealle ja sii-
hen liittyviä tarkempia menettelymääräyksiä. 
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Valinnaisen pöytäkirjan 6–7 artiklassa mää-
rätään tutkintamenettelystä ja 8-18 artikla si-
sältää loppumääräykset. 

 
2  Nykyt i la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Lainsäädäntö 
 
Perustuslain (731/1999) 6 §:ssä on sään-

nökset yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kiel-
losta. Perustuslain 6 §:n 1 momentti sisältää 
sekä lain säätäjään että sen soveltajaan koh-
distuvan vaatimuksen ihmisten oikeudellises-
ta yhdenvertaisuudesta. Perustuslain 6 §:n 2 
momentti puolestaan sisältää laaja-alaisen 
syrjinnän kiellon. Sen mukaan ketään ei saa 
ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri 
asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, ter-
veydentilan, vammaisuuden tai muun henki-
löön liittyvän syyn perusteella. 

Yhdenvertaisuuslailla (21/2004) on kiellet-
ty syrjintä työelämässä ja koulutuksessa iän, 
etnisen ja kansallisen alkuperän, kansalai-
suuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, 
sukupuolisen suuntautumisen ja muun henki-
löön liittyvän syyn perusteella. Naisten ja 
miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986; 
jäljempänä tasa-arvolaki) tarkoituksena puo-
lestaan on estää sukupuoleen perustuva syr-
jintä ja edistää sukupuolten tasa-arvoa. 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen oh-
jelmassa oli tavoitteena valmistella hallitus-
kaudellaan uusi yhdenvertaisuuslainsäädäntö, 
joka turvaisi tehokkaasti yhdenvertaisuuden 
syrjintäperusteesta riippumatta, sekä vahvis-
taisi lainsäädännön valvontaa. Pääministeri 
Alexander Stubbin hallituksen ohjelma pe-
rustuu pääministeri Kataisen hallituksen oh-
jelmalle. Stubbin hallituksen ohjelman mu-
kaan Kataisen hallituksen ohjelma vaalikau-
delle 2011-2015 ja sen tavoitteet ovat edel-
leen voimassa. Jäljempänä tässä esityksessä 
Kataisen ja Stubbin hallitusohjelmista käyte-
tään nimitystä ”hallitusohjelma”. Eduskun-
nalle 3 päivänä huhtikuuta 2014 annetussa 
yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista 
koskevassa hallituksen esityksessä yhdenver-
taisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeik-
si (HE 19/2014 vp) ehdotetaan voimassa ole-

van yhdenvertaisuuslain uudistamista muun 
muassa siten, että syrjintä olisi kielletty julki-
sessa ja yksityisessä toiminnassa yksityis- ja 
perhe-elämän piiriin kuuluvia asioita ja us-
konnonharjoitusta lukuun ottamatta. Esityk-
sen mukaan kiellettyjä syrjintäperusteita oli-
sivat nykyisen lain tapaan ikä, alkuperä, kan-
salaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipi-
de, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoi-
minta, perhesuhteet, terveydentila, vammai-
suus, seksuaalinen suuntautuminen ja muu 
henkilöön liittyvä syy. Kohtuullisten mukau-
tusten epääminen määritellään esityksessä 
syrjinnäksi. Myös velvollisuutta tehdä koh-
tuullisia mukautuksia vammaisten henkilöi-
den yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi laa-
jennetaan. 

Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki säilyi-
sivät esityksen perusteella jatkossakin erilli-
sinä lakeina. Esityksessä ehdotetaan tasa-
arvolain noudattamista valvovan tasa-
arvolautakunnan ja yhdenvertaisuuslain nou-
dattamista valvovan syrjintälautakunnan yh-
distämistä yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvolautakunnaksi. Tällainen lautakunta voisi 
nykyisiä toimielimiä paremmin puuttua sel-
laiseen moniperusteiseen syrjintään, joka pe-
rustuu sekä sukupuoleen että johonkin yh-
denvertaisuuslaissa kielletyksi säädettyyn 
syrjintäperusteeseen, kuten vammaisuuteen. 

Perustuslain 1 §:n mukaan Suomen valtio-
sääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuu-
den ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä 
edistää oikeudenmukaisuutta. Perustuslain 
7 § turvaa jokaisen oikeuden elämään sekä 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskematto-
muuteen ja turvallisuuteen. Henkilökohtai-
seen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä 
vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman 
laissa säädettyä perustetta. Perusoikeusuudis-
tuksen esitöissä (HE 309/1993 vp) todetaan 
henkilökohtaisen vapauden olevan luonteel-
taan ”yleisperusoikeus, joka suojaa ihmisen 
fyysisen vapauden ohella myös hänen tah-
donvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan”. 
Potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan itse-
määräämisoikeudesta säädetään tarkemmin 
laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 
(785/1992, jäljempänä potilaslaki) ja laissa 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oike-
uksista (812/2000). 

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon 
asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden 
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vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden 
käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi (HE 108/2014 vp) annettiin 
eduskunnalle 28 päivänä elokuuta 2014. Uu-
den lain tarkoituksena on vahvistaa asiak-
kaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta ja vä-
hentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa. 

Perustuslain 9 §:ssä turvataan vapaus liik-
kua maassa ja valita asuinpaikkansa. Koti-
kuntalakia (201/1994) ja sosiaalihuoltolakia 
(710/1982) muutettiin vuonna 2010 (laki ko-
tikuntalain muuttamisesta 1377/2010 ja laki 
sosiaalihuoltolain muuttamisesta 1378/2010), 
jotta perustuslaissa säädetty yksilön oikeus 
vapaasti valita oma asuinpaikkansa toteutuisi 
nykyistä paremmin erityisesti vanhusten ja 
vammaisten henkilöiden osalta. Kotikuntala-
kiin lisättiin uusi säännös, jonka mukaan pit-
käaikaisessa eli yli vuoden kestävässä hoi-
tosuhteessa kotikuntansa ulkopuolella asu-
valla olisi kotikunnan valintaoikeus. Sosiaa-
lihuoltolakiin puolestaan lisättiin uusi sään-
nös, joka koskee pitkäaikaisessa laitos-
hoidon, asumispalvelujen tai perhehoidon 
tarpeessa olevan henkilön oikeutta hakea 
palvelutarpeen arviointia muusta kuin koti-
kunnastaan. Säännöksen perusteella henkilön 
kotikunnan vaihtuminen voi perustua myös 
hänen omaan päätökseensä hakeutua toisen 
kunnan asukkaaksi ja sen palvelujen piiriin. 
Muutokset tulivat voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011. 

Vaali- ja osallistumisoikeudet turvataan pe-
rustuslain 14 §:ssä. Pykälän 4 momentin mu-
kaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yk-
silön mahdollisuuksia osallistua yhteiskun-
nalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itse-
ään koskevaan päätöksentekoon. Vaalilaissa 
(714/1998) on tarkempia säännöksiä äänes-
tämisestä, äänioikeudesta ja vaalikelpoisuu-
desta. 

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan 
on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoike-
uksien toteutuminen. 

Perustuslaissa turvataan edellä mainittujen 
oikeuksien lisäksi muun muassa oikeus työ-
hön, sosiaaliturvaan, oikeusturvaan, sivistyk-
selliset oikeudet, sananvapaus, yksityiselä-
män suoja ja omaisuuden suoja. Näihin liit-
tyvää keskeistä lainsäädäntöä käsitellään tar-
kemmin jäljempänä yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa. 

Vammaisille henkilöille voidaan järjestää 
erityispalveluja vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista an-
netun lain (380/1987, jäljempänä vammais-
palvelulaki) perusteella. Vammaispalvelulaki 
on toissijainen suhteessa terveydenhuoltoa, 
sosiaalihuoltoa, opetusta ja muita palveluja 
koskevaan yleislainsäädäntöön. Lain mukai-
sia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos 
vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle 
sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain no-
jalla. Kehitysvammaisten erityishuollosta an-
netun lain (519/1977, jäljempänä kehitys-
vammalaki) 1 §:ssä tarkoitetulle henkilölle 
järjestetään kuitenkin hänen vammaisuutensa 
edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijai-
sesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat 
hänen palveluntarpeeseensa nähden riittäviä 
ja sopivia sekä muutoinkin hänen etunsa mu-
kaisia. Vammaispalvelulaki on kuitenkin en-
sisijainen kehitysvammalakiin nähden. 

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edis-
tää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja 
toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yh-
teiskunnan jäsenenä. Lain mukaisia palveluja 
ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huo-
mioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on vireillä 
hallitusohjelman mukaisesti vammaisia hen-
kilöitä koskevan lainsäädännön uudistaminen 
osana sosiaalihuollon lainsäädännön koko-
naisuudistusta. Ministeriö on asettanut tou-
kokuussa 2013 työryhmän valmistelemaan 
uudistusta. Työryhmän tavoitteena on selvit-
tää vammaisia henkilöitä koskevan lainsää-
dännön kehittämistarpeita ja eri vammaryh-
mien yhdenvertaisten palvelujen turvaami-
seksi sovittaa yhteen vammaispalvelulaki ja 
kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja 
koskevaksi erityislaiksi. Työryhmän toimi-
kausi päättyy maaliskuun 2015 lopussa, min-
kä jälkeen työryhmän ehdotus lähetetään lau-
suntokierrokselle. Työn laajuuden ja sillä 
muihin meneillään oleviin lainsäädäntöhank-
keisiin liittyvien kytkösten vuoksi uudistuk-
sen jatkovalmistelu siirtyy seuraavalle halli-
tukselle. 

Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin turva-
taan perustuslain 17 §:ssä, jonka mukaan 
viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuu-
den vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tar-
vitsevien oikeudet turvataan lailla. 
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Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelus-
ta annetussa laissa (133/2010; jäljempänä 
tulkkauspalvelulaki) säädetään Suomessa 
asuvan vammaisen henkilön oikeudesta Kan-
saneläkelaitoksen järjestämään tulkkauspal-
veluun. Lain mukaan tulkkauspalvelua järjes-
tetään, jos vammainen henkilö ei saa riittävää 
ja hänelle sopivaa tulkkausta muun lain no-
jalla. Tulkkauspalvelua voidaan kuitenkin 
järjestää, jos muun lain nojalla annettavan 
palvelun saaminen viivästyy tai palvelun an-
tamiseen on muu perusteltu syy. Oikeus 
tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on 
kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhe-
vamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee 
tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, 
asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumi-
seen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäk-
si edellytyksenä on, että henkilö kykenee il-
maisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avul-
la ja hänellä on käytössään jokin toimiva 
kommunikointikeino. 

Esteettömyyttä koskevaa lainsäädäntöä si-
sältyy muun muassa maankäyttö- ja raken-
nuslakiin (132/1999), jossa säädetään tar-
kemmin alueiden käytön suunnittelusta ja lii-
kuntaesteettömästä rakentamisesta. Liiken-
nettä koskevaan lainsäädäntöön sisältyy 
myös esteettömyyteen tähtäävää sääntelyä, 
jolla pyritään edistämään henkilöiden yhden-
vertaista mahdollisuutta liikkua. Myös vies-
tintää koskevassa lainsäädännössä on esteet-
tömyyttä koskevia säännöksiä. Esteettömyyt-
tä ja saavutettavuutta koskevaa lainsäädäntöä 
on esitelty tarkemmin 9 artiklan yksityiskoh-
taisissa perusteluissa. 

 
Politiikkaohjelmat 

 
Pääministeri Matti Vanhasen I hallitus an-

toi valtioneuvoston selonteon vammaispoli-
tiikasta (Sosiaali- ja terveysministeriön jul-
kaisuja 2006:9) keväällä 2006. Selonteko si-
sältää kolme keskeistä periaatetta, jotka ovat 
vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertai-
suuteen, oikeus osallisuuteen sekä oikeus 
tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. Selon-
teossa tavoitteiksi asetettiin ihmisoikeuksien 
ja syrjimättömyyden takaaminen, Suomen 
vammaispoliittisen ohjelman laatiminen, 
vammaisten henkilöiden työnsaannin edistä-
minen, kohtuullisen toimeentulon turvaami-
nen, yhdenvertaisuus koulutukseen ja palve-

luiden ja tuen turvaaminen opiskeluun, itse-
näisen asumisen tukeminen, oman elämän 
hallinnan parantaminen vammaispalveluilla, 
osallisuuden ja saavutettavuuden lisääminen 
tietoteknisillä ratkaisuilla sekä vammaisia 
henkilöitä koskevan tiedon hankinnan lisää-
minen ja vammaistutkimuksen vahvistami-
nen. 

Suomen vammaispoliittisen ohjelman Vah-
va pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudel-
le, VAMPO 2010–2015 (Sosiaali- ja terve-
ysministeriön julkaisuja 2010:4; jäljempänä 
vammaispoliittinen ohjelma) lähtökohta on 
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja 
syrjinnän kielto. Ohjelman tarkoituksena on 
turvata vammaisten henkilöiden oikeuden-
mukainen asema yhteiskunnassa puuttumalla 
epäkohtiin konkreettisin korjaus- ja kehittä-
mistoimenpitein.  Sillä ohjataan muun muas-
sa kuntien palvelujärjestelmien parantamista. 
Vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteet 
muodostavat kokonaisuuden, jossa kaikkia 
politiikan lohkoja kehitetään vammaisten 
henkilöiden oikeuksien, vapauksien ja yh-
denvertaisten mahdollisuuksien näkökulmas-
ta. Ohjelma on jaettu 14 vammaispoliittisesti 
merkittävään sisältöalueeseen. Siinä on yh-
teensä 122 toimenpidettä, joilla pyritään 
puuttumaan epäkohtiin. Kaikkien toimenpi-
teiden osalta on selvitetty toteutuksesta vas-
taava hallinnonala, aikataulu, rahoitustarve, 
velvoite ja mittari, jolla toimenpiteen toteu-
tumista seurataan. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö toimii seurannan vastuuministeriönä. 
Seurantatiedon keräämisestä vastaa Tervey-
den- ja hyvinvoinnin laitos. Valtakunnallisen 
vammaisneuvoston tehtävänä on koordinoida 
poikkihallinnollisesti vammaispoliittisen oh-
jelman toimeenpanon seurantaa. 

Valtioneuvosto on tehnyt 21 päivänä tam-
mikuuta 2010 periaatepäätöksen ohjelmasta 
kehitysvammaisten asumisen ja siihen liitty-
vien palvelujen järjestämiseksi vuosina 
2010─2015. Kehitysvammaisten asumisoh-
jelman tavoitteena on mahdollistaa yksilölli-
nen asuminen laitoksista ja lapsuudenkodeis-
ta muuttaville kehitysvammaisille sekä vah-
vistaa heidän osallisuuttaan ja yhdenvertai-
suuttaan yhteisössä sekä yhteiskunnassa. Ta-
voitteena on vähentää laitospaikkoja sekä 
mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodista 
tuottamalla kehitysvammaisten henkilöiden 
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tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja 
ja tarjoamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea. 

Valtioneuvoston 8 päivänä marraskuuta 
2012 tekemä periaatepäätös kehitysvammais-
ten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja pal-
velujen turvaamisesta (Sosiaali- ja terveys-
ministeriön julkaisuja 2012:15) määrittelee 
asumisohjelman seuraavan vaiheen. Periaa-
tepäätöksessä asetetaan tavoitteeksi ohjelman 
toimeenpanon jatkaminen siten, että vuoden 
2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei 
asu laitoksessa. 

Hallitusohjelmassa on nostettu väkivallan 
vastaisessa työssä painopisteiksi haavoittu-
viin ryhmiin, kuten vammaisiin henkilöihin, 
kohdistuva parempi väkivallan tunnistami-
nen. 

Kesäkuussa 2010 sisäisen turvallisuuden 
ministeriryhmä hyväksyi poikkihallinnollisen 
naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen 
ohjelman (Sosiaali- ja terveysministeriön jul-
kaisuja 2010:5) vuosiksi 2010–2015. Ohjel-
massa huomioidaan haavoittuvassa asemassa 
olevien naisten, kuten vammaisten naisten, 
tarpeet ja keinot puuttua heidän kokemaansa 
väkivaltaan. Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-
tos on julkaissut vammaisiin naisiin kohdis-
tuvan väkivallan tunnistamisen ja puuttumi-
sen oppaan Uskalla olla, uskalla puhua - 
vammainen nainen ja väkivalta (Minna Piis-
pa (toim.), Opas: 28, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos, 2013) naisiin kohdistuvan vä-
kivallan vähentämisen toimenpideohjelman 
mukaisesti. 

Myös esimerkiksi vammaisten henkilöiden 
työllisyyden edistäminen ja esteettömyyden 
lisääminen on nostettu esiin hallitusohjel-
massa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on huhtikuus-
sa 2012 asettanut työryhmän laatimaan toi-
mintaohjelman osatyökykyisten työllistymi-
sen edistämiseksi ja tekemään tarvittaessa 
esityksiä sen toteuttamiseksi. Työryhmän vä-
limietintö valmistui helmikuussa 2013 ja 
loppuraportti joulukuussa 2013. Vammaisten 
henkilöiden työllisyyden edistämistä käsitel-
lään tarkemmin 27 artiklan yhteydessä. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut 
tietoyhteiskunnan esteettömyyskysymyksistä 
toimenpideohjelman vuosiksi 2011–2015 
(Liikenne- ja viestintäministeriö, Ohjelmia ja 
strategioita 1/2011). Ohjelmassa on pyritty 
tunnistamaan niitä epäkohtia, jotka toimivat 

esteenä kansalaisten tasa-arvoiselle ja yhden-
vertaiselle osallistumiselle tietoyhteiskunnas-
sa. Sen tavoitteena on parantaa tietoyhteis-
kunnan esteettömyyttä kaikkien kansalaisten 
osalta. Ohjelman toimenpidelinjauksilla pyri-
tään muun muassa kehittämään laitteiden, 
ohjelmistojen ja apuvälineiden käytettävyyttä 
sekä edistämään verkkosisältöjen esteettö-
myyttä ja ymmärrettävyyttä. 

Hallitusohjelman mukaisesti viittomakielis-
ten oikeuksien toteutumista kehitetään ja 
mahdollisuutta säätää viittomakielilaki selvi-
tetään. Oikeusministeriön 30 päivänä tammi-
kuuta 2013 antamassa viittomakielilain tar-
peellisuutta koskevassa arviomuistiossa käsi-
teltiin eri vaihtoehtoja viittomakielisten kie-
lellisten oikeuksien edistämiseksi. Saadun 
lausuntopalautteen pohjalta päädyttiin aset-
tamaan työryhmä, jonka tehtävänä oli val-
mistella viittomakieliä koskeva yleislaki ja 
tarkastella lisäksi viittomakielisiä koskevaa 
erityislainsäädäntöä. Työryhmä aloitti toimi-
kautensa marraskuussa 2013 ja sen toimikau-
si päättyi 30 päivänä kesäkuuta 2014. Työ-
ryhmä antoi mietintönsä 29 päivänä kesäkuu-
ta 2014 (Oikeusministeriön mietintöjä ja lau-
suntoja 42/2014; Justitieministeriets betän-
kanden och utlåtanden 43/2014). Mietintö si-
sältää työryhmän ehdotuksen suppeaksi, ylei-
seksi viittomakielilaiksi. Ehdotetun lain kes-
keisenä tavoitteena olisi edistää viittomakiel-
tä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutu-
mista. Tavoitteena on, että viranomaiset pyr-
kisivät toiminnassaan edistämään viittoma-
kieltä käyttävien mahdollisuuksia käyttää 
omaa kieltään ja saada tietoa viittomakielellä. 
Ehdotetulla lailla pyrittäisiin lisäämään vi-
ranomaisten tietoisuutta viittomakielistä sekä 
viittomakieltä käyttävistä kieli- ja kulttuuri-
ryhmänä. Aineelliset säännökset viittoma-
kieltä käyttävien kielellisistä oikeuksista si-
sältyisivät edelleen eri hallinnonalojen lain-
säädäntöön. Mietintöön sisältyy myös työ-
ryhmän kannanotto viittomakieltä käyttäviä 
koskevan eri hallinnonalojen lainsäädännön 
kehittämistarpeista. Mietintö on ollut lausun-
tokierroksella. Tavoitteena on, että viittoma-
kielilaki säädettäisiin tämän vaalikauden ai-
kana. 

 
Keskeiset valvontaviranomaiset 
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Perustuslain 108 ja 109 §:n perusteella val-
tioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan 
oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa lain 
noudattamista julkisissa tehtävissä. Heidän 
velvollisuutenaan on valvoa perusoikeuksien 
ja ihmisoikeuksien toteutumista. 

Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeus-
asiamiehen tehtävien jaosta on säädetty laissa 
(laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja 
eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaos-
ta 1224/1990). Oikeuskansleri ei yleensä kä-
sittele kanteluja, jotka koskevat puolustus-
voimia. Oikeuskansleri ei myöskään käsittele 
kanteluja, jotka koskevat vapaudenriistoa tai 
laitoksia, joihin henkilö on otettu vastoin tah-
toaan. 

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun 
lain (197/2002) muutoksella (Laki eduskun-
nan oikeusasiamiehen lain muuttamisesta 
535/2011) perustettiin Ihmisoikeuskeskus, 
joka on hallinnollisesti osa eduskunnan oike-
usasiamiehen kansliaa. Ihmisoikeuskeskus on 
itsenäinen ja riippumaton asiantuntijataho, 
jonka tehtävänä on edistää perus- ja ihmisoi-
keuksien toteutumista ja lisätä eri toimijoiden 
välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. 

Ihmisoikeuskeskus ja eduskunnan oikeus-
asiamiehen kanslia muodostavat yhdessä ih-
misoikeusvaltuuskunnan kanssa kansallisen 
ihmisoikeusinstituution. Tavoitteena on, että 
kansallinen ihmisoikeusinstituutio täyttäisi 
YK:n linjaamat niin sanotut Pariisin periaat-
teet, joiden mukaan niissä tarkoitettujen kan-
sallisten instituutioiden tulee olla riippumat-
tomia, itsenäisiä, moniarvoisia ja laaja-
alaisia. Kansallisen ihmisoikeusinstituution 
akkreditaatiota koskeva hakemus toimitettiin 
kesäkuussa 2014 kansallisten instituutioiden 
ja alueellisten mekanismien yksikköön YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimistossa. Yksikkö 
toimii kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden 
yhteistyöjärjestön (ICC) sihteeristönä. Ha-
kemus oli ICC:n akkreditaation alakomitean 
käsiteltävänä 27.-31.10.2014. Lopullinen 
päätös statuksesta tehdään ICC:n hallituksen 
kokouksessa vuonna 2015. 

Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamis-
ta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 
19/2014 vp) eduskunnalle yhdenvertaisuus-
laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ehdo-
tetaan nykyisen vähemmistövaltuutetun viran 
tilalle perustettavan yhdenvertaisuusvaltuute-
tun virka. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtä-

väala kattaisi kaikenlaisen yhdenvertaisuus-
laissa kielletyn syrjinnän sen perusteesta 
riippumatta. Esityksessä ehdotetaan myös 
nykyisten tasa-arvo- ja syrjintälautakuntien 
yhdistämistä. Yhdistetyn lautakunnan tehtä-
vänä olisi valvoa yhdenvertaisuuslain nou-
dattamista muun muassa vammaisuuden pe-
rusteella tapahtuvan syrjinnän osalta. 

Työsuojeluviranomaiset valvovat yhden-
vertaisuuslain noudattamista työelämässä. 
Hallituksen esityksen mukaan lain noudatta-
misen valvonta työelämää koskevissa yksit-
täistapauksissa kuuluisi nykyiseen tapaan 
työsuojeluviranomaisille ja aluehallintoviras-
tojen työsuojelun vastuualueet valvoisivat 
työsuojelulainsäädännön noudattamista työ-
paikoilla. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos edistää 
tutkimus- ja kehittämistyöllään vammaisten 
henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja suun-
nittelun esteettömyyttä. Lisäksi se tutkii ja 
kehittää erilaisia palveluja, kuten avustaja-, 
asumis- ja apuvälinepalveluja sekä ylläpitää 
tilastotietoja. 

Vammaispalveluiden toteuttamisesta vas-
taavat pääosin kunnat. Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirasto sekä aluehallin-
tovirastot valvovat palveluiden toteutumista 
ja laatua. 

Aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuol-
lon suunnittelu, ohjaus ja valvonta toimialu-
eellaan. Aluehallintovirastojen tehtävänä on 
edistää kansalaisten hyvinvointiin ja tervey-
dentilaan vaikuttavien perusoikeuksien ja oi-
keusturvan toteutumista. Aluehallintovirasto 
ohjaa ja valvoo kunnallista ja yksityistä sosi-
aali- ja terveydenhuoltoa. Se myöntää luvat 
yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottajille. Sosiaalihuoltoa koskevat kantelut 
ratkaistaan pääsääntöisesti aluehallintoviras-
toissa. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto ratkaisee sosiaalihuoltoa koskevat kan-
telut silloin, kun siellä selvitettävänä olevaan 
terveydenhuollon valvonta-asiaan, esimer-
kiksi kanteluun, liittyy tarvetta selvittää sosi-
aalihuollon toimintayksikön toimintaa. Täl-
laista tarvetta voi ilmetä esimerkiksi kehitys-
vammahuollon toimintayksiköissä olevien 
asiakkaiden hoidon valvontaan liittyvissä 
asioissa. 

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-
keuksista annetun lain tarkoituksena on edis-
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tää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luot-
tamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hy-
vään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollos-
sa. Lain 23 §:n mukaan sosiaalihuollon asi-
akkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelus-
taan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuu-
henkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle vi-
ranhaltijalle. Lain 24 §:n mukaan kunnan on 
nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamie-
hen tehtävänä on neuvoa asiakkaita lain so-
veltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asia-
kasta muistutusasiassa, tiedottaa asiakkaan 
oikeuksista, toimia muutenkin asiakkaan oi-
keuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi, 
sekä seurata asiakkaiden oikeuksien ja ase-
man kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys 
vuosittain kunnanhallitukselle. 

Myös potilaslaissa säädetään muistutusme-
nettelystä ja terveydenhuollon toimintayksi-
kölle nimettävästä potilasasiamiehestä. Lain 
10 §:n mukaan terveyden- ja sairaanhoitoon-
sa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymät-
tömällä potilaalla on oikeus tehdä muistutus 
terveydenhuollon toimintayksikössä tervey-
denhuollosta vastaavalle johtajalle. Lain 
11 §:n mukaan potilasasiamiehen tehtävänä 
on niin ikään neuvoa potilaita lain soveltami-
seen liittyvissä asioissa, avustaa potilasta 
muistutusasioissa, tiedottaa potilaan oikeuk-
sista, sekä toimia muutenkin potilaan oikeuk-
sien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä 
toimiva valtakunnallinen vammaisneuvosto 
edistää vammaisten henkilöiden oikeuksia 
sekä vammaisjärjestöjen ja viranomaisten yh-
teistyötä. Se seuraa yhteiskunnallista päätök-
sentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä 
edistää vammaisten henkilöiden ihmisoike-
uksien toteutumista. 

 
2.2 Kansainvälinen kehitys 

Yhdistyneet kansakunnat 
 
Vammaisia henkilöitä koskevat asiat näh-

tiin pitkään sosiaalipolitiikan alaan kuuluvina 
hyvinvointikysymyksinä eikä ihmisoikeusky-
symyksinä. 

Vuonna 1971 YK:n yleiskokous hyväksyi 
kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan julistuksen (A/RES/2856/(XXVI)), 
jonka perusajatuksena oli taata kehitysvam-
maisille samat oikeudet kuin muillekin hen-

kilöille. Vammaisiin henkilöihin kiinnitettiin 
erityisesti huomiota vammaisten oikeuksien 
julistuksessa vuonna 1975 
(A/RES/3447/(XXX)). Vammaisia henkilöitä 
koskeva yleismaailmallinen toimintaohjelma 
laadittiin vuonna 1982 (A/RES/37/52). 

Vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien 
yhdenvertaistamista koskevat yleisohjeet 
(Standard Rules for the Equalisation of Op-
portunities for Persons with Disabilities, 
A/RES/48/96) hyväksyttiin YK:n yleiskoko-
uksessa vuonna 1993. Yleisohjeet eivät ole 
valtioita oikeudellisesti sitovia, mutta niillä 
on ollut tosiasiallista vaikutusta vammaisten 
henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumisessa. 
YK:n pääsihteeri nimitti vuonna 1994 vam-
maisten henkilöiden oikeuksien erityisrapor-
toijan edistämään vammaisten henkilöiden 
oikeuksien toteutumista ja erityisesti mahdol-
lisuuksien yhdenvertaistamista koskevien 
yleisohjeiden täytäntöönpanoa. Erityisrapor-
toijan mandaattia on sittemmin laajennettu 
koskemaan myös yleissopimuksen tunnetuksi 
tekemistä ja sen täytäntöönpanon edistämis-
tä. 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 
7–8/1976; jäljempänä KP-sopimus) samoin 
kuin taloudellisia, sosiaalisia ja sivistykselli-
siä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleis-
sopimus (SopS 6/1976; jäljempänä TSS-
sopimus) sisältää määräyksen, jonka mukaan 
yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien 
ja vapauksien nauttiminen on turvattava kai-
kille ilman minkäänlaista syrjintää. Yleisso-
pimuksissa ei mainita erikseen vammaisuutta 
yhtenä kiellettynä syrjintäperusteena, mutta 
vammaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä 
luetaan ”muuksi asemaan perustuvaksi syr-
jinnäksi” ja siten kielletyksi. KP-sopimuksen 
täytäntöönpanoa valvoo ihmisoikeuskomitea 
ja TSS-sopimuksen täytäntöönpanoa talou-
dellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oi-
keuksien komitea (jäljempänä TSS-komitea). 

TSS-komitea on antanut vammaisia henki-
löitä koskevan yleiskommentin nro 5 
(E/1995/22(SUPP)), jossa tunnustetaan syr-
jinnän kiellon lisäksi tarve positiivisille eri-
tyistoimille vammaisten henkilöiden oikeuk-
sien toteutumiseksi. Yleiskommentissa mää-
ritellään syrjinnäksi kaikki erottelu, poissul-
keminen, rajoittaminen tai suosiminen taikka 
kohtuullisten mukautusten epääminen vam-
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maisuuden perusteella, josta aiheutuu haittaa 
taloudellisten, sosiaalisten tai sivistyksellis-
ten oikeuksien tunnustamiselle, nauttimiselle 
tai käytölle. 

Ihmisoikeuskomitea ja TSS-komitea ovat 
antaneet useita muita yleiskommentteja, jois-
sa on huomioitu oikeuksien toteutuminen eri-
tyisesti vammaisten henkilöiden oikeuksien 
osalta. 

Yleissopimus lapsen oikeuksista (SopS 59–
60/1991) koskee yhtä lailla vammaisia lapsia. 
Yleissopimus on ensimmäinen ihmisoikeus-
sopimus, joka huomioi vammaisuuden kiel-
lettynä syrjintäperusteena itse sopimusteks-
tissä. Yleissopimuksen 23 artikla koskee 
vammaisten lasten oikeuksia. Yleissopimuk-
sen täytäntöönpanoa valvova lapsen oikeuk-
sien komitea on antanut useita yleiskom-
mentteja, joista tässä yhteydessä voidaan 
mainita erityisesti yleiskommentti nro 9 
vammaisten lasten oikeuksista 
(CRC/C/GC/9) sekä yleiskommentti nro 7 
lapsen oikeuksien täytäntöönpanosta varhais-
lapsuudessa (CRC/C/CG/7) ja yleiskom-
mentti nro 4 nuorten terveydestä ja kehitty-
misestä lapsen oikeuksien yleissopimuksessa 
(CRC/C/GC/4). 

Myös kaikkinaisen rotusyrjinnän poista-
mista koskeva kansainvälinen yleissopimus 
(SopS 37/1970), kaikkinaisen naisten syrjin-
nän poistamista koskeva yleissopimus (SopS 
67–68/1986) sekä kidutuksen ja muun jul-
man, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun 
tai rangaistuksen vastainen yleissopimus 
(SopS 59–60/1989) koskevat vammaisia 
henkilöitä. 

Viimeksi mainittuun yleissopimukseen 
tehdyllä valinnaisella pöytäkirjalla vahviste-
taan vapautensa menettäneiden henkilöiden 
suojelua kidutusta ja muuta julmaa, epäinhi-
millistä tai halventavaa kohtelua tai rangais-
tusta vastaan. Pöytäkirjalla on luotu järjes-
telmä, jonka puitteissa riippumattomat kan-
sainväliset ja kansalliset valvontaelimet 
(Suomessa eduskunnan oikeusasiamies) tar-
kastavat säännöllisesti paikkoja, joissa pide-
tään vapautensa menettäneitä henkilöitä. 
Tämä tarkastusoikeus ulottuu esimerkiksi 
kehitysvammaisten hoitolaitoksiin. Pöytäkir-
ja on tullut Suomen osalta voimaan 7 päivänä 
marraskuuta 2014 (SopS 92-93/2014). 

Tällä hetkellä yksilövalitusten tekeminen 
Suomea vastaan on mahdollista KP-

sopimuksen, TSS-sopimuksen, kaikkinaisen 
rotusyrjinnän poistamista koskevan kansain-
välisen yleissopimuksen, kaikkinaisen nais-
ten syrjinnän poistamista koskevan yleisso-
pimuksen sekä kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 
rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen 
osalta. 

YK:n yleiskokous on joulukuussa 2011 
hyväksynyt myös lapsen oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan, jol-
la perustetaan yksilö- ja valtiovalitusten jär-
jestelmä käsittelemään yleissopimuksen ja 
sen valinnaisten pöytäkirjojen väitettyjä 
loukkauksia. Suomi on allekirjoittanut valin-
naisen pöytäkirjan helmikuussa 2012, ja sen 
ratifiointityö on käynnissä ulkoasiainministe-
riössä. 

Kansainvälisen työjärjestön piirissä amma-
tillista kuntoutusta ja työllistämistä koskeva 
yleissopimus (nro 159) hyväksyttiin vuonna 
1983. Suomi ratifioi sen vuonna 1985. Rati-
fioineiden jäsenvaltioiden edellytetään laati-
van toimintapolitiikka vammaisten henkilöi-
den ammatillisen kuntoutuksesta ja työllis-
tämisestä varmistaakseen, että vammaiset 
henkilöt voivat saada asianmukaista ammatil-
lista kuntoutusta sekä työllistymismahdolli-
suuksia avoimilla työmarkkinoilla. Vammai-
sille henkilöille tulee periaatteessa suoda sa-
mat mahdollisuudet kuin muillekin työnteki-
jöille. Myös vammaisten naisten ja miesten 
tasavertaisia mahdollisuuksia ja oikeuksia tu-
lee kunnioittaa. Positiivisia erityistoimia, 
joilla taataan todelliset tasavertaiset mahdol-
lisuudet ja kohtelu vammaisille henkilöille, ei 
tule pitää muita työntekijöitä syrjivinä. 

Sopimus edellyttää myös edustavien työn-
tekijä- ja työnantajajärjestöjen sekä vam-
maisjärjestöjen kuulemista ammatillista kun-
toutustoiminnan toimeenpanossa sekä kun-
toutusta harjoittavien julkisten ja yksityisten 
elinten välisen yhteistyön järjestämiseksi ja 
yhteen sovittamiseksi. 

Vammaisten henkilöiden työllistymiseksi 
sekä uralla etenemiseksi viranomaisten tulee 
ryhtyä toimiin muun muassa ammatinvalin-
nanohjauksen, ammattikoulutuksen sekä 
työnvälistys- ja työvoimapalvelujen järjestä-
miseksi kehittämällä, mikäli mahdollista, 
työntekijöille yleisesti saatavilla olevia pal-
veluja vammaisille henkilöille soveltuviksi. 
Myös syrjäseuduilla tulee järjestää mainittuja 
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palveluja. Jäsenvaltioiden tulee pyrkiä tur-
vaamaan vammaisten henkilöiden kuntoutus- 
ja työnvälitys- ja työvoimapalveluihin päte-
vän henkilökunnan saatavuus. 

Lisäksi myös tiettyjen sellaisten tavan-
omaisten aseiden käytön kiellosta tai rajoi-
tuksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan 
tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan 
vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleis-
sopimuksen (SopS 64/1983) 28 päivänä mar-
raskuuta 2003 tehty viides, sodan räjähtämät-
tömiä jäänteitä koskeva pöytäkirja (SopS 84-
85/2006) ja jalkaväkimiinojen käytön, varas-
toinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja 
niiden hävittämisestä 18 päivänä syyskuuta 
1997 tehty yleissopimus (SopS 12-13/2012) 
sisältävät vammaisia henkilöitä koskevia 
määräyksiä. 

 
 

Euroopan neuvosto 
 
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-

jaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (SopS 
18–19/1990; sellaisena kuin se on myöhem-
min muutettuna SopS 71 ja 72/1994, SopS 85 
ja 86/1998, SopS 8 ja 9/2005, SopS 6 ja 
7/2005 sekä SopS 50 ja 51/2010; jäljempänä 
Euroopan ihmisoikeussopimus) 14 artikla 
turvaa sopimuksessa tunnustettujen oikeuksi-
en ja vapauksien nauttimisen ilman minkään-
laista syrjintää. Vammaisuutta ei nimenomai-
sesti mainita Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen 14 artiklan syrjintäperusteiden joukossa, 
mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
(jäljempänä EIT) on lukenut sen artiklan mu-
kaisiin ”muihin syrjintäperusteisiin”. EIT:n 
oikeuskäytäntö on tältä osin vähäistä. 

Tapauksessa Glor v. Sveitsi (30.4.2009) oli 
kyse diabeetikosta, joka tarjoutui suoritta-
maan siviilipalveluksen, kun hänet katsottiin 
asepalvelukseen kelpaamattomaksi. Valitta-
jaa ei kuitenkaan hyväksytty siviilipalveluk-
seen. Valittaja joutui tästä huolimatta mak-
samaan maksun, jonka kaikki asepalvelukel-
poiset joutuivat maksamaan. Maksusta vapa-
uttaminen oli mahdollista, jos vammaisuus 
oli tarpeeksi vakava-asteista eli vähintään 40 
prosenttia. Kansallisten viranomaisten mie-
lestä valittajan vamma ei kuitenkaan vastan-
nut riittävää vakavuusastetta. EIT katsoi asi-
assa loukatun 14 artiklan syrjinnän kieltoa 
luettuna yhdessä yksityiselämän suojaa kos-

kevan 8 artiklan kanssa ja totesi, että ratkai-
sussa ei ollut asianmukaisesti tasapainotettu 
eri intressejä ja että valtion olisi tullut tehdä 
valittajan kohdalla poikkeus. 

EIT on ensimmäistä kertaa kehitysvammai-
sen tytön raiskausta hoitolaitoksessa koske-
vassa tapauksessa X ja Y v. Alankomaat 
(26.3.1985) todennut Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen luovan valtioille velvollisuuden 
turvata oikeuksien toteutuminen myös yksi-
tyisten henkilöiden välillä. 

EIT on antanut myös muita yleissopimuk-
sen alaan liittyviä tuomioita esimerkiksi Eu-
roopan ihmisoikeussopimuksen 3, 5, 6 ja 8 
artiklan osalta. 

Vankilaolosuhteita koskevassa tapauksessa 
D.G. v. Puola (12.2.2013) EIT on todennut 
halventavaksi kohteluksi fyysisesti vammai-
sen henkilön pitämisen hänen terveydenti-
laansa nähden epäsopivissa olosuhteissa ja 
pakottamisen turvautumaan sellitovereidensa 
apuun esimerkiksi pukeutumisessa tai pesey-
tymisessä. Tapauksessa Stanev v. Bulgaria 
(17.1.2012) puutteet mielenterveysongelmis-
ta kärsivän henkilön hoitokodin olosuhteissa 
todettiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3 
artiklan mukaisen halventavan kohtelun kiel-
lon vastaisiksi. Tapauksessa S.H.H. v. Yhdis-
tynyt Kuningaskunta (29.1.2013) oli kyse va-
kavasti vammaisen henkilön karkottamisesta 
Afganistaniin. EIT totesi, ettei vammainen 
henkilö olisi alkuperämaassa huonommassa 
asemassa kuin muutkaan siellä oleskelevat 
vammaiset henkilöt. Pelkästään se, että hen-
kilöllä on vamma, ei oikeuta turvapaikkaan 
valtiossa, jossa olisi mahdollisesti tarjolla pa-
rempaa terveydenhuoltoa. 

Tapauksessa D.D. v. Liettua (14.2.2012) 
oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen koske-
van Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 ar-
tiklan katsottiin soveltuvan, kun mielisairau-
desta kärsivä valittaja oli sijoitettu hoitoko-
tiin tahtonsa vastaisesti. Valittajan liikkumi-
nen hoitokodissa oli kontrolloitua ja häneen 
oli sovellettu lyhytaikaisia rajoitustoimenpi-
teitä kuten kiinnisitomista. Samoin 5 artiklaa 
katsottiin loukatun yllä mainitussa tapaukses-
sa Stanev v. Bulgaria, jossa valittaja muun 
muassa haettiin poliisivoimin takaisin laitok-
seen. Kyseisessä tapauksessa otettiin kantaa 
myös holhousjärjestelmiin liittyviin kysy-
myksiin ja todettiin Bulgarian holhouslain-
säädännön rikkovan 6 artiklan mukaista oi-
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keutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
koska vammainen henkilö ei voinut riitauttaa 
pitämistään sosiaalihuollon toimintayksikös-
sä eikä siellä tapahtunutta halventavaa kohte-
luaan ilman holhoojan lupaa. 

Tapauksessa Z.H. v. Unkari (8.11.2012) 
luku- ja viittomakielentaidotonta kehitys-
vammaista kuuroa henkilöä oli pidetty van-
keudessa lähes kolme kuukautta. EIT totesi 3 
artiklan loukkauksen ottaen huomioon valit-
tajan vammaisuuteen liittyvän eristäytymisen 
ja avuttomuuden tunteen sekä hänen ymmär-
tämättömyytensä omasta tilanteestaan ja 
vankeusrangaistuksestaan, jotka olivat omi-
aan aiheuttamaan ahdistusta ja alemmuuden-
tunnetta erityisesti huomioiden sen, että hä-
net oli erotettu ainoasta henkilöstä, jonka 
kanssa hän kykeni kommunikoimaan. Sa-
massa tapauksessa EIT katsoi myös 5 artiklaa 
loukatun, sillä viranomaiset eivät olleet ryh-
tyneet tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta valit-
taja olisi saanut riittävää tietoa saamansa 
vankeusrangaistuksen perusteista ja valitus-
mahdollisuuksistaan ymmärtämällään taval-
la. 

Tapauksessa B. v. Romania (19.2.2013) 
EIT korosti vammaisten henkilöiden oikeutta 
korotettuun perhe-elämän suojaan. Tapauk-
sessa oli kyse mielenterveyshäiriöstä kärsi-
vän henkilön sairaalaan eristämisestä ja hä-
nen lastensa huostaanottomenettelyn asian-
mukaisuudesta. EIT totesi, että valittajalla oli 
tapahtuma-aikaan ollut vaikea psyykkinen 
sairaus. Hänet oli todettu vammaiseksi ja 
työkyvyttömäksi vuonna 1996 ja hän oli sen 
jälkeen ollut psykiatrisissa hoitolaitoksissa 
useita kertoja. Tästä huolimatta hänen koh-
dallaan ei päätöksentekomenettelyssä ollut 
ryhdytty erityisiin toimenpiteisiin. Valittajal-
le ei ollut määrätty viran puolesta avustajaa 
taikka edunvalvojaa huostaanottoa koske-
vaan menettelyyn. Hän ei itse ollut vammai-
suutensa vuoksi kyennyt tehokkaasti osallis-
tumaan menettelyyn eikä ajamaan siinä omia 
etujaan. Mikään tapauksessa ei EIT:n mu-
kaan osoittanut, että sosiaalityöntekijät olisi-
vat pitäneet tiiviisti yhteyttä valittajaan, mikä 
olisi EIT:n mukaan ollut paras tapa kuulla 
häntä huostaanoton osalta. EIT totesi valitta-
jan perhe-elämän suojaa loukatun. 

Euroopan sosiaalisen peruskirjan (SopS 
43–44/1991) lisäpöytäkirja järjestökantelujen 
järjestelmästä (SopS 75–76/1998) antaa tietyt 

edellytykset täyttäville kansainvälisille työn-
antaja- ja työntekijäjärjestöille sekä kansain-
välisille kansalaisjärjestöille mahdollisuuden 
tehdä kanteluja sosiaalisen peruskirjan mää-
räysten soveltamisesta. Suomi on ainoana 
maana tunnustanut myös lisäpöytäkirjan 2 ar-
tiklan mukaisen kansallisten kansalaisjärjes-
töjen oikeuden tehdä järjestökanteluja sitä 
vastaan. Vuonna 1961 tehty Euroopan sosi-
aalinen peruskirja uudistettiin vuonna 1996 
tehdyllä uudistetulla Euroopan sosiaalisella 
peruskirjalla (SopS 78–80/2002). 

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja 
sisältää määräyksiä vammaisten henkilöiden 
oikeuksista. Sen 15 artiklassa määrätään 
vammaisten henkilöiden oikeudesta itsenäi-
syyteen, yhteiskuntaan sopeutumiseen ja 
osallistumisesta yhteiskunnalliseen elämään. 
Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 
15 artiklan 2 kohdassa sopimuspuolet sitou-
tuvat edistämään vammaisten henkilöiden 
työhön pääsyä kaikin sellaisin keinoin, jotka 
kannustavat työnantajia ottamaan palveluk-
seensa ja pitämään palveluksessaan vammai-
sia työntekijöitä normaalissa työympäristössä 
ja sovittamaan työolot vammaisten tarpeisiin 
tai, jollei se ole mahdollista vammasta johtu-
en, järjestämään tai luomaan suojatyötä 
vammaisuuden edellyttämällä tavalla. 

Myös useilla muilla uudistetun Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan määräyksillä on mer-
kitystä vammaisten henkilöiden oikeuksien 
kannalta. 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea 
on antanut muutamia vammaisten oikeuksiin 
liittyviä ratkaisuja sosiaalisen peruskirjan 
määräysten soveltamisesta tehtyihin järjestö-
kanteluihin. Muun muassa järjestökantelua 
International Federation for Human Rights 
(FIDH) v. Belgia (18.3.2013) koskevassa 
ratkaisussaan komitea totesi, että toisista 
riippuvaisten vammaisten henkilöiden asu-
mispaikkojen ja hoidon puute ei takaa heille 
ja heidän perheilleen pääsyä sosiaalipalvelui-
hin ja sosiaaliturvaan sosiaalisen peruskirjan 
turvaamalla tavalla. 

Euroopan neuvostossa on tehty vammais-
poliittinen toimintaohjelma vuosille 2006–
2015. Sen keskeisiä periaatteita ovat syrjin-
nän vastaisuus ja ihmisoikeusnäkökulma se-
kä yhdenvertaiset mahdollisuudet ja osallis-
tuminen. Toimintaohjelma sisältää 15 toi-
menpidettä muun muassa osallistumisesta 
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poliittiseen, julkiseen ja kulttuurielämään, 
tiedonsaannista ja viestinnästä, työllisyydestä 
sekä fyysisestä esteettömyydestä ja kuljetuk-
sista. 

Vammaispoliittisen toimintaohjelman li-
säksi Euroopan neuvosto on antanut useita 
suosituksia, päätöslauselmia ja julistuksia, 
jotka koskevat vammaisia henkilöitä ja hei-
dän asemaansa. 

 
Muu kansainvälinen kehitys 

 
Haagin kansainvälisessä yksityisoikeuden 

konferenssissa tehtiin vuonna 2000 aikuisten 
kansainvälistä suojelua koskeva yleissopi-
mus, joka on tullut Suomen osalta voimaan 
maaliskuussa 2011 (SopS 11/2011). Yleisso-
pimusta sovelletaan kansainvälisissä tilan-
teissa sellaisten aikuisten suojeluun, jotka 
henkilökohtaisten kykyjensä heikentymisen 
tai riittämättömyyden vuoksi eivät voi suojel-
la etujaan. Sopimuksessa määrätään myös 
toisessa sopimusvaltiossa tehtyjen toimenpi-
teiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta. 
Lisäksi siinä on määräyksiä sopimuspuolten 
viranomaisten välisestä yhteistyöstä. 

 
 

2.3 Euroopan unioni 

Euroopan unioni (jäljempänä EU) allekir-
joitti yleissopimuksen 30 päivänä maaliskuu-
ta 2007 ja teki 26 päivänä marraskuuta 2009 
päätöksen vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen tekemisestä (neu-
voston päätös 2010/48/EY). Yleissopimus tu-
li voimaan EU:n osalta 22 päivänä tammi-
kuuta 2011. EU ei ole liittynyt valinnaiseen 
pöytäkirjaan. 

EU on sitoutunut yleissopimukseen toimi-
valtaansa kuuluvin osin, mistä on tarkemmin 
määrätty päätöksen liitteessä olevassa julis-
tuksessa unionin toimivallasta yleissopimuk-
sen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Ju-
listuksen mukaan unionilla on yksinomainen 
toimivalta valtiontuen yhteismarkkinoille so-
veltuvuuden ja yhteisen tullitariffin osalta. 
Siltä osin kuin yleissopimuksen määräykset 
vaikuttavat unionin lainsäädännön säännök-
siin, unionilla on yksinomainen toimivalta 
hyväksyä tällaiset velvoitteet oman julkishal-
lintonsa osalta. 

Jaettua toimivaltaa jäsenvaltioiden kanssa 
unioni käyttää vammaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumista koskevissa toimissa, ta-
varoiden, henkilöiden, palvelujen ja pääoman 
vapaata liikkuvuutta, maataloutta, rautatie-, 
maantie-, meri- ja lentoliikennettä, verotusta, 
sisämarkkinoita, miesten ja naisten sama-
palkkaisuutta ja tilastoja koskevissa asioissa 
sekä Euroopan laajuisia verkkoja koskevassa 
politiikassa. 

Julistukseen liittyvässä lisäyksessä luetel-
laan tarkemmin yleissopimuksen sovelta-
misalaan kuuluvia unionin säädöksiä. Sää-
dökset koskevat muun muassa esteettömyyttä 
ja saavutettavuutta, itsenäistä elämistä ja so-
siaalista osallisuutta, työtä ja työllistymistä, 
henkilökohtaista liikkumista, tiedon saata-
vuutta, tilastoja ja tiedonkeruuta sekä kan-
sainvälistä yhteistyötä. Säädöksistä johtuvan 
unionin toimivallan laajuus on arvioitava 
kunkin säädöksen täsmällisten säännösten 
mukaisesti ja erityisesti sen perusteella, mis-
sä määrin niissä säädetään yhteisiä sääntöjä, 
joihin yleissopimuksen määräykset vaikutta-
vat. 

Työllisyysstrategiaa, koulutuksen kehittä-
mistä, ammatillista koulutusta, taloudellista 
ja sosiaalista yhteenkuuluvuuden lujittamista, 
kehitysyhteistyötä ja taloudellista, teknistä ja 
rahoitusyhteistyötä kolmansien maiden kans-
sa koskevat EU-politiikat voivat myös olla 
julistuksen mukaan merkityksellisiä yleisso-
pimuksen kannalta. 

Eduskunnan hyväksyttäväksi esitetään 
yleissopimus siltä osin kuin se kuuluu Suo-
men toimivaltaan. Valinnaisen pöytäkirjan 
yksilövalitusmekanismi ja tutkintamenettely 
tulevat sovellettavaksi vain sellaisten yleis-
sopimuksen sopimusvelvoitteiden väitettyjen 
loukkausten osalta, jotka kuuluvat Suomen 
toimivaltaan. 

Neuvosto, jäsenvaltiot ja komissio ovat 
tehneet myös käytännesäännöt sisäisistä jär-
jestelyistä yleissopimuksen täytäntöönpanoa 
varten EU:ssa ja EU:n edustamista varten 
yleissopimukseen liittyen (2010/C 340/08). 
Käytännesäännöissä vahvistetaan neuvoston, 
jäsenvaltioiden ja komission väliset järjeste-
lyt yhteistyöstä yleissopimuksen täytäntöön-
panon eri aloilla. Käytännesääntöjä sovelle-
taan yleissopimuksella perustettujen elinten 
kokouksien valmisteluun ja niihin osallistu-
miseen. Käytännesäännöissä määrätään 
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yleissopimukseen liittyvästä seurannasta ja 
raportoinnista. Käytännesäännöissä määrä-
tään myös yleissopimuksen 33 artiklan 1 
kohdan mukaisen yhteystahon toimintaa kos-
kevista yksityiskohdista. EU:ssa yleissopi-
muksen 33 artiklan 1 kohdan mukaisena yh-
teystahona toimii komissio. Yleissopimuksen 
33 artiklan 2 kohdan mukaisessa rakenteessa 
mukana ovat puolestaan Euroopan parlamen-
tin vetoomuskomitea, Euroopan oikeusasia-
mies, EU:n perusoikeusvirasto, komissio ja 
kansalaisjärjestö European Disability Forum. 

EU on tehnyt varauman yleissopimuksen 
27 artiklan 1 kohdan osalta. EU on jättänyt 
jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä omia 
varaumiaan siltä osin kuin yhdenvertaista 
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista ylei-
sistä puitteista annetun neuvoston direktiivin 
(2000/78/EY) 3 artiklan 4 kohdassa annetaan 
oikeus jättää vammaisuuteen perustuva syr-
jinnän kielto direktiivin soveltamisalan ulko-
puolelle, kun on kyse työstä puolustusvoimi-
en palveluksessa. 

EU:n jäsenvaltioista Suomi, Irlanti ja 
Alankomaat eivät ole ratifioineet yleissopi-
musta. Valinnaisen pöytäkirjan sopimuspuo-
lina eivät EU:n jäsenvaltioista ole Suomi, Ir-
lanti, Alankomaat, Tšekki, Romania, Bulga-
ria ja Puola. 

EU:n perusoikeuskirjan 21 artiklassa kiel-
letään kaikki sellainen syrjintä, joka perustuu 
vammaisuuteen. Perusoikeuskirjan 26 artik-
laan on otettu myös erityinen säännös vam-
maisten henkilöiden oikeuksista. Siinä tode-
taan unionin tunnustavan vammaisten henki-
löiden oikeuden päästä osallisiksi toimenpi-
teistä, joilla edistetään heidän itsenäistä elä-
määnsä, yhteiskunnallista ja ammatillista so-
peutumistaan sekä osallistumistaan yhteis-
kunnalliseen elämään, sekä kunnioittavan tä-
tä oikeutta. 

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhden-
vertaista kohtelua työssä ja ammatissa kos-
kevista yleisistä puitteista (jäljempänä työ-
syrjintädirektiivi) vahvistaa yleiset puitteet 
muun muassa vammaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumiselle työssä ja ammatissa 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen toteut-
tamiseksi jäsenvaltioissa. Direktiivin tavoit-
teena on eriarvoisuuden poistaminen ja yhtä-
läisten mahdollisuuksien turvaaminen työ-
elämässä. 

Työsyrjintädirektiivin säännöksiä sovelle-
taan kaikkiin henkilöihin sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla, julkisyhteisöt mukaan 
lukien, muun muassa silloin, kun kysymyk-
sessä ovat työn tai itsenäisen ammatin har-
joittamista koskevat edellytykset, ammatilli-
sen ohjauksen, ammatillisen koulutuksen, 
ammatillisen erikoistumiskoulutuksen ja uu-
delleenkoulutuksen saanti, työolot ja -ehdot, 
jäsenyys ja toiminta työntekijä- tai työnanta-
jajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka jä-
senillä on tietty ammatti. 

EU on tehnyt vammaisstrategian vuosille 
2010–2020. Strategialla pyritään siihen, että 
vammaiset henkilöt voivat käyttää täysipai-
noisesti oikeuksiaan EU:ssa. Strategialla lisä-
tään tietoisuutta vammaisten henkilöiden oi-
keuksista ja pyritään työskentelemään vam-
maisten henkilöiden osallistumista hankaloit-
tavien esteiden poistamiseksi. 

Euroopan unionin puitteissa on annettu 
myös useita päätöslauselmia vammaisten 
henkilöiden oikeuksista. 

Myös Euroopan unionin tuomioistuin on 
antanut yleissopimuksen alaan liittyviä tuo-
mioita. Esimerkiksi yhdistetyissä asioissa C-
335/11 ja C-337/11 annetussa tuomiossa 
(11.4.2013) unionin tuomioistuin totesi, että 
työsyrjintädirektiivissä tarkoitettua vammai-
suuden käsitettä on tulkittava siten, että se 
kattaa lääkärin parantuvaksi tai parantumat-
tomaksi diagnosoiman sairauden aiheuttaman 
tilan silloin, kun sairaus aiheuttaa muun mu-
assa fyysisistä, henkisistä tai psyykkisistä 
vaurioista johtuvan rajoitteen, joka vuorovai-
kutuksessa erilaisten muiden esteiden kanssa 
voi estää asianomaisen henkilön täysimääräi-
sen ja tehokkaan osallistumisen työelämään 
muiden työntekijöiden kanssa, ja kun tämä 
rajoite on pitkäaikainen. Tuomioistuin katsoi, 
että työajan lyhentämistä voidaan pitää koh-
tuullisena mukautuksena, mutta jätti kansalli-
sen tuomioistuimen arvioitavaksi aiheutuuko 
tästä työnantajalle kohtuuton rasite. 

 
 

2.4 Nykytilan arviointi 

Maailman terveysjärjestön mukaan maail-
massa on arviolta yli miljardi vammaista 
henkilöä, mikä vastaa noin 15 prosenttia ko-
ko maailman väestöstä. Suomessa tarkkoja ti-
lastoja vammaisten henkilöiden lukumäärästä 
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ei ole olemassa, mutta arvioita saadaan esi-
merkiksi vammaispalveluja saavien henki-
löiden lukumäärästä. Vammaisuus ei kuiten-
kaan välttämättä edellytä erityispalvelujen 
käyttöä. Myös esteettömyyden ja saavutetta-
vuuden lisääntyminen vähentää erityispalve-
lujen käyttöä. 

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja 
käyttävien henkilöiden määrää on vaikea 
määritellä, koska vammaispalveluihin oikeu-
tetuista ja päätöksen saaneista asiakkaista osa 
käyttää vain yhtä palvelumuotoa, osa useam-
paa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syk-
syllä 2012 tekemän kuntakyselyn vastausten 
perusteella noin 2 prosenttia väestöstä on 
vammaispalvelujen ja/tai kehitysvammapal-
velujen piirissä. Koko maahan suhteutettuna 
saadaan vammaispalvelujen ja/tai kehitys-
vammapalvelujen asiakasmääräksi siten ar-
violta 100 000–110 000 henkilöä. Heistä ke-
hitysvammalain palvelujen piirissä on noin 
23 prosenttia, joka on vajaat 0, 5 prosenttia 
kokonaisväestöstä eli 23 000 -25 000 henki-
löä. 

Sekä vammaispalvelulain että kehitys-
vammalain perusteella palveluja saavien 
henkilöiden määrät vaihtelevat merkittävästi 
kunnittain. Vammaispalvelulain ollessa ensi-
sijainen suhteessa kehitysvammalakiin voi-
daan olettaa, että hyvin monet kehitysvam-
malain perusteella palveluja saavat ovat 
myös vammaispalvelulain mukaisia palvelui-
ta. Erityisesti kuljetuspalvelujen käyttö kos-
kee kaikkia vammaryhmiä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilas-
tojen mukaan vaikeavammaisten kuljetuspal-
velujen saajia oli vuoden 2012 aikana hieman 
yli 100 000 henkilöä. Kyse on siis merkittä-
västä henkilöryhmästä, joiden oikeuksia 
yleissopimuksen määräykset koskettavat. 

Kansaneläkelaitoksen vammaisetuuden 
saajia oli vuonna 2012 yhteensä 303 842 
henkilöä, joista alle 16-vuotiaan vammaistu-
kea sai 34 525, yli 16-vuotiaan vammaistu-
kea 10 504, eläkkeensaajan hoitotukea 229 
935 ja ruokavaliokorvauksia 31 283 henki-
löä. 

Yleissopimus edellyttää sopimuspuolten 
tekevän kaikki asianmukaiset lainsäädännöl-
liset toimet siinä tunnustettujen oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi. Yleissopimuksen ra-
tifiointi edellyttää vammaisten henkilöiden 

itsemääräämisoikeuteen kohdistuvia rajoituk-
sia koskevien säännösten uudistamista. Tämä 
on osa itsemääräämisoikeushankkeen tehtä-
vänantoa. Yleissopimuksen ratifiointi edel-
lyttää myös eräitä tarkistuksia yhdenvertai-
suuslainsäädäntöön. Tarkoituksena on, että 
yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistuksessa 
kohtuullisten mukautusten epääminen määri-
tellään syrjinnäksi ja velvollisuutta tehdä 
kohtuullisia mukautuksia vammaisten henki-
löiden yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi 
laajennetaan. 

Vammaisten henkilöiden tosiasiallisen 
osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kohtelussa 
on kuitenkin edelleen puutteita. Yhteiskun-
nan rakenteelliset esteet, tiedon puute ja pai-
kalliset erot vammaispolitiikan toteuttami-
sessa estävät vammaisia henkilöitä käyttä-
mästä täysimääräisesti heidän yhteiskunnalli-
sia oikeuksiaan, vapauksiaan ja velvollisuuk-
siaan kaikkina ikäkausina. 

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2012 
syrjintää koskevan Eurobarometrin (Euroba-
rometri 77.4.). Eurobarometritutkimuksen 
suomalaisvastaajista 42 prosenttia katsoi, että 
vammaisuudesta johtuva syrjintä on yleistä. 
Vastaajista 51 prosenttia piti vammaisuutta 
haittana työhönottotilanteessa. 

YK:n naisten syrjinnän poistamista käsitte-
levä komitea on vuonna 2008 esittänyt huo-
lensa vammaisten naisten kohtaamasta mo-
ninkertaisesta syrjinnästä muun muassa kou-
lutukseen ja työhön pääsyssä, terveydenhuol-
lon palveluissa ja suojelemisessa väkivallal-
ta. Komitean mukaan valitettavaa on, ettei 
riittävää tietoa ja tilastoja ole saatavilla 
vammaisten naisten asemasta. YK:n lapsen 
oikeuksien komitea on puolestaan vuonna 
2011 katsonut, ettei vammaisten lasten elin-
oloista ole käytettävissä tarpeeksi tietoa. 

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutet-
tu Nils Muiznieks ilmaisi vuonna 2012 Suo-
mea koskevassa raportissaan huolensa siitä, 
että vammaiset ovat olleet Suomessa paitsi 
syrjinnän myös syrjintärikosten kohteena. 
Vuonna 2010 tehtiin 21 rikosilmoitusta viha-
rikoksista, joiden perusteena oli uhrin vam-
maisuus. Ihmisoikeusvaltuutettu kiinnitti 
huomiota myös siihen, ettei Suomen nykyi-
nen yhdenvertaisuuslainsäädäntö kata vam-
maisuuden perusteella tapahtuvaa syrjintää 
sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvas-
sa, asumisessa eikä tuotteiden ja palvelujen 
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saatavuudessa. Vaikka työnantajilla on vel-
vollisuus mukauttaa työolosuhteita kohtuulli-
sesti, velvoitteen vaikutukset ovat melko vä-
häiset, koska työnantajilla ja viranomaisilla 
ei ole asiasta riittävästi tietoa. Ihmisoikeus-
valtuutettu kiinnitti huomiota myös siihen, 
että Suomessa ei ole riippumatonta toimielin-
tä, joka valvoisi vammaisten yhdenvertaista 
kohtelua. 

Muun muassa edellä esiin nostettuihin epä-
kohtiin on pyritty puuttumaan myös vam-
maispoliittisella ohjelmalla ja siinä mainituil-
la toimenpiteillä. 

 
 
 

3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  
ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Yleissopimuksen tavoitteena on taata 
vammaisille henkilöille kaikki ihmisoikeudet 
ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten 
henkilöiden oikeuksien toteutumista. Yleis-
sopimuksen soveltamisala on hyvin laaja si-
sältäen kaikki elämänalueet, ja sen tarkoituk-
sena on mahdollistaa vammaisille henkilöille 
heidän itsemääräämisoikeutensa kunnioitta-
minen, syrjimättömyys ja täysimääräinen 
osallistuminen yhteiskuntaan esteettömällä ja 
saavutettavalla tavalla. 

Valinnaisen pöytäkirjan tavoitteena on 
vahvistaa yleissopimuksella tunnustettujen 
ihmisoikeuksien suojaa perustamalla yksilö-
valitusjärjestelmän sekä mahdollistamalla 
komitean omasta aloitteesta tapahtuvan tut-
kintamenettelyn. 

Hallituksen esityksen tavoitteena on saattaa 
yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja 
Suomen osalta voimaan. Eduskunnan hyväk-
syttäväksi esitetään yleissopimus siltä osin 
kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan. Valin-
naisen pöytäkirjan yksilövalitusmekanismi ja 
tutkintamenettely tulevat sovellettavaksi vain 
sellaisten yleissopimuksen sopimusvelvoit-
teiden loukkausten osalta, jotka kuuluvat 
Suomen toimivaltaan. 

Esitys sisältää myös ehdotuksen niin sano-
tuksi blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan 
yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvat määräyk-
set. Tavoitteena on myös antaa tarvittavat 

säännökset yleissopimuksen 33 artiklan 2 
kohdan mukaisten tehtävien hoitoa varten. 

 
 

3.2 Keskeiset ehdotukset 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että 
eduskunta hyväksyisi vammaisten henkilöi-
den oikeuksista tehdyn yleissopimuksen, siltä 
osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja 
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan se-
kä lain yleissopimuksen ja sen valinnaisen 
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta ja lain 
eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 
muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan, että yleissopimuk-
sen 33 artiklan mukaisina yhteystahoina toi-
misivat ulkoasiainministeriö sekä sosiaali- ja 
terveysministeriö. Lisäksi siinä ehdotetaan 
33 artiklan mukaisen koordinaatiomekanis-
min nimeämistä. Koordinaatiotehtävä osoi-
tettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön yh-
teyteen perustettavalle uudelle koordinaa-
tioelimelle, joka korvaisi ministeriön yhtey-
dessä nykyisin toimivan valtakunnallisen 
vammaisneuvoston. Koordinaatiojärjestel-
mästä nimetty kansalaisjärjestön edustaja 
osallistuisi yhteystahon toimintaan. Yleisso-
pimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaiselle 
rakenteelle kuuluvista tehtävistä huolehtisi-
vat eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoike-
uskeskus ja sen ihmisoikeusvaltuuskunta. 
Tältä osin esityksessä ehdotetaan muutetta-
van eduskunnan oikeusasiamiehestä annettua 
lakia lisäämällä siihen uusi 19 f §, jossa sää-
dettäisiin vammaisten henkilöiden oikeuksis-
ta tehtyyn yleissopimukseen liittyvistä tehtä-
vistä. 

 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Vaikutukset yksilön asemaan 

Yleissopimuksella vahvistetaan valtion 
velvollisuutta toimia vammaisten henkilöi-
den oikeuksien edistämiseksi. Yleissopimuk-
sella vahvistetaan vammaisten henkilöiden 
suojaa syrjinnältä ja edistetään vammaisten 
henkilöiden yhdenvertaisuutta. Yleissopi-
muksella parannetaan yksilöiden oikeustur-
vaa ja edistetään vammaisten henkilöiden it-
semääräämisoikeutta ja sen kunnioittamista. 
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Yleissopimuksella lisätään myös tietoisuut-
ta vammaisten henkilöiden oikeuksista, mikä 
parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua 
yhteiskunnalliseen toimintaan. Tietoisuuden 
lisäämisellä vaikutetaan asenteiden muutok-
sen kautta yksilön asemaan. Yleissopimus li-
sää myös vammaisten henkilöiden tietoisuut-
ta omista oikeuksistaan. 

Esteettömyyttä ja saavutettavuutta lisää-
mällä edistetään vammaisten henkilöiden 
mahdollisuuksia saada palveluja sekä osallis-
tua koulutukseen, työelämään ja kaikkeen 
yhteiskunnan toimintaan. Kuten jäljempänä 9 
artiklan kohdalla todetaan, esteettömyyden ja 
saavutettavuuden turvaamiseksi tulee ryhtyä 
asianmukaisiin toimiin, jotka kohdistuvat 
muun muassa rakennuksiin, kouluihin, asun-
toihin ja työpaikkoihin. Tärkeää on turvata 
pääsy kuljetukseen. Lisäksi artiklan määrä-
ykset liittyvät muun muassa tiedonsaantiin 
liittyviin esteisiin. Esteettömyys ja saavutet-
tavuus lisäävät täten vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. 

Kohtuulliset mukautukset edistävät vam-
maisten henkilöiden mahdollisuutta yhden-
vertaisesti muiden kanssa asioida viran-
omaisten kanssa sekä mahdollisuutta saada 
koulutusta, työtä ja yleisesti saatavilla olevia 
palveluja. Kohtuullisten mukautusten epä-
äminen määritellään yleissopimuksessa syr-
jinnäksi, mikä parantaa yksilön oikeusturvaa. 

Yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mu-
kaisen rakenteen avulla edistetään, suojellaan 
ja seurataan yleissopimuksen määräysten täy-
täntöönpanoa kansallisesti. Rakenteen avulla 
lisätään yksilön oikeusturvaa sekä edistetään 
tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuk-
sista. 

Valinnaisella pöytäkirjalla vahvistetaan yk-
silöiden oikeusturvaa mahdollistamalla yksi-
lövalitusten tekeminen vammaisten henkilöi-
den oikeuksien komitealle. Komitean vali-
tuksista antamien kannanottojen ja suositus-
ten tarkoituksena on parantaa valittajana ole-
vien yksilöiden asemaa. Niillä samoin kuin 
komitean suorittaman tutkintamenettelyn tu-
loksilla saattaa olla välillisiä vaikutuksia 
myös muiden yksilöiden asemaan mahdollis-
ten lainsäädännön ja käytänteiden muutosten 
kautta. 

 
 

4.2 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Yleissopimuksen ratifioinnilla on tärkeä 
periaatteellinen merkitys vammaisten henki-
löiden oikeuksien edistämisessä ja kunnioit-
tamisessa. Esityksellä vahvistetaan vammais-
ten henkilöiden oikeuksien asemaa oikeudel-
lisesti velvoittavina ihmisoikeuksina sekä 
edistetään heidän ihmisoikeuksiensa toteut-
tamista. Esityksellä lisätään myös yleistä tie-
toisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksis-
ta, minkä voidaan arvioida edistävän heidän 
yhdenvertaisuuttaan yhteiskunnassa. 

Yleissopimus edellyttää vammaisten henki-
löiden osallistamista heitä koskevaan päätök-
sentekoon. Vammaisten henkilöiden osallis-
taminen mukaan heitä koskevaan päätöksen-
tekoon sekä 33 artiklan mukainen rakenne, 
jolla edistetään, seurataan ja suojellaan 
vammaisten henkilöiden oikeuksia, lisäävät 
tietoisuutta yhteiskunnassa vammaisten hen-
kilöiden oikeuksista ja edesauttavat oikean-
laisten palvelujen tarjoamista heille. 

Yleissopimuksen yleiset velvoitteet sekä 
useat artiklamääräykset vahvistavat vam-
maisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta. 
Myös eduskunnan käsiteltävänä oleva itse-
määräämisoikeuden edistämistä koskeva 
lainsäädäntö tähtää tähän. Valtakunnallisesti 
hyväksytyt tavoitteet kehitysvammaisten 
henkilöiden laitoshoidon purkamisesta ja 
myös vaikeimmin vammaisten henkilöiden 
asumisen ja palvelujen järjestämisestä lä-
hiyhteisössä vahvistavat vammaisten henki-
löiden yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoi-
keutta sekä osallisuutta yhteiskunnan eri toi-
mintoihin. Itsemääräämisoikeuden edistämi-
nen ja laitoshoidosta poissiirtyminen itsenäi-
sen elämän tukemiseen suuntaan voi vaatia 
uudenlaisia itsenäisen elämän mahdollistavia 
tai itsenäistä elämää tukevia yksilöllisiä pal-
veluja ja palvelujen suuntaamista kotona tar-
jottaviin palveluihin. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien edis-
tämisellä parannetaan heidän mahdollisuut-
taan osallistua koulutukseen ja työelämään, 
mikä edistäisi osaltaan muun muassa pyrki-
mystä työurien pidentämiseen. Työllistymistä 
tukevilla toimilla voidaan edistää vammais-
ten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia. 

Yleissopimuksen kansainvälinen valvonta-
järjestelmä tehostaa sopimusmääräysten täy-
täntöönpanoa. Valinnaisen pöytäkirjan mah-
dollistaman valitusmenettelyn voimaantulo 
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täydentää myös ihmisoikeuksien kansainvä-
listä valvontaa. 

 
4.3 Taloudelliset vaikutukset 

Yleissopimuksen ratifioinnista aiheutuu ta-
loudellisia vaikutuksia pitkällä ja lyhyellä ai-
kavälillä. Eniten taloudellisia vaikutuksia ai-
heutuu 33 artiklan mukaisen rakenteen yllä-
pitämisestä. 

Yleissopimuksen 33 artiklan mukaisten yh-
teystahojen tehtävät yleissopimuksen täytän-
töönpanoon liittyvissä asioissa hoidetaan ny-
kyisten viranomaisresurssien puitteissa. 
Yleissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mu-
kaiselle koordinaatiojärjestelmälle ja 33 ar-
tiklan 2 kohdan mukaiselle rakenteelle kuu-
luvat tehtävät edellyttävät lisäresursseja. 

Koordinaatiojärjestelmän osalta henkilöstö-
tarpeet olisivat yhteensä 3,5 henkilötyövuot-
ta. Tämä sisältäisi vammaispoliittisen erityis-
asiantuntijan, lakimiehen, erityisasiantunti-
jan/viestintäkoordinaattorin ja osa-aikaisen 
toimistosihteerin tehtävät. 

Resurssit koordinaatioelimen toimintaan 
otettaisiin lakkautettavasta valtakunnallisesta 
vammaisneuvostosta. Valtakunnallisessa 
vammaisneuvostossa työskentelee tällä het-
kellä yksi päätoiminen pääsihteeri, osa-
aikainen suunnittelija ja osa-aikainen osas-
tosihteeri. Puolikas osastosihteerin vakanssi 
on tällä hetkellä täyttämättä, joten valtakun-
nallisen vammaisneuvoston nykyiset henki-
löstöresurssit ovat yhteensä 2,5 henkilötyö-
vuotta. Muutos edellyttää, että käyttämätön 
osastosihteerin puolikas virka muutetaan eri-
tyisasiantuntijaksi, mikä lisäisi palkkakus-
tannuksia jonkin verran. Uutena resurssitar-
peena olisi yksi kokopäiväinen juristi. 

Koordinaatiojärjestelmän toiminta voidaan 
käynnistää valtakunnallisen vammaisneuvos-
ton nykyisillä henkilöstöresursseilla (2,5 
henkilötyövuotta). Tämä sisältäisi vammais-
poliittisen erityisasiantuntijan, erityisasian-
tuntijan/viestintäkoordinaattorin sekä osa-
aikaisen toimistosihteerin tehtävät. Kokopäi-
väisen juristin lisäresurssitarve käsitellään tu-
levissa kehys- ja talousarvioprosesseissa. 

Esityksessä ehdotetaan 33 artiklan 2 koh-
dan mukaisten tehtävien antamista kansalli-
selle ihmisoikeusinstituutiolle. Instituutio 
koostuu eduskunnan oikeusasiamiehen kans-
liasta, Ihmisoikeuskeskuksesta, sekä sen ih-

misoikeusvaltuuskunnasta. Artiklan mukaisia 
tehtäviä ei voida tarkoituksenmukaisella ta-
valla hoitaa tehtäviä uudelleen järjestelemällä 
tai priorisoimalla, vaan lisäresursseja tarvi-
taan lisää sekä eduskunnan oikeusasiamiehen 
kansliaan että Ihmisoikeuskeskukseen enna-
koitavissa olevan työmäärän lisäyksen vuok-
si. 

Yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mu-
kaisen rakenteen osalta uusiksi resurssitar-
peiksi arvioidaan 4 henkilötyövuotta. Tämä 
sisältäisi esittelijän, vammaisoikeuden eri-
tyisasiantuntijan, tiedotta-
jan/viestintäkoordinaattorin sekä toimistosih-
teerin tehtävät. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa 
vammaissopimuksen alaan liittyviä kanteluja 
voi olla kaikissa asiaryhmissä ja ne käsitel-
lään nykyisin eri asiakokonaisuuksien yhtey-
dessä. Kantelut voivat liittyä niin ympäristö-
asioihin, kunnalliseen päätöksentekoon, sosi-
aali- ja terveydenhuoltoon, koulutukseen, lii-
kenteeseen ja viestintään tai ne voivat olla 
suoraan vammaispalveluihin liittyviä kante-
luita. Oikeusasiamiehen kansliassa resurssi-
tarpeena on yksi esittelijän virka. Esittelijän 
tehtävänä olisi muun muassa valmistella ja 
esitellä vammaissopimuksen alaan liittyviä 
kanteluja, osallistua tarkastustoimintaan ja 
huolehtia sopimuksen edellyttämän vam-
maisten henkilöiden edustajien osallistami-
sesta tarkastuksiin sekä osallistua sopimuk-
sen täytäntöönpanon seurantaan ja edistämi-
seen. 

Ihmisoikeuskeskuksessa resurssitarpeena 
on kolme uutta virkaa. Virat sisältäisivät 
vammaisoikeuden erityisasiantuntijan, joka 
toimisi ihmisoikeusvaltuuskunnan alaisen 
vammaisjaoston puheenjohtajana ja koor-
dinoisi kansallisen ihmisoikeusinstituution 
toimintaa vammaissopimuksen täytäntöön-
panon seurannan osalta sekä osallistuisi 
vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutu-
mista edistävään muun muassa kansallisten 
ihmisoikeusinstituutioiden väliseen yhteis-
työhön. Sopimuksen täytäntöönpano edellyt-
tää laajamittaista edistämistoimintaa, jonka 
vaikuttavuus, uskottavuus ja laajamittaisuus 
voidaan taata vain takaamalla asiantuntevat 
viestintä- ja tiedotuspalvelut. Tätä tehtävää 
varten tarvitaan tiedotta-
jan/viestintäkoordinaattorin virka. Lisäksi 
käytännön järjestelyjä, esimerkiksi alueellis-
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ten tilaisuuksien, kyselyiden ja kampanjoiden 
järjestämistä varten on tarpeen perustaa toi-
mistosihteerin virka. 

Yleissopimuksen velvoitteiden tehokas 
hoitaminen puoltaa myös toimintamääräraho-
jen lisäämistä sekä koordinaatiojärjestelmälle 
että Ihmisoikeuskeskukselle ja eduskunnan 
oikeusasiamiehen kanslialle. 

Siltä osin kuin yleissopimuksen 33 artiklan 
1 kohdan mukaiselle koordinaatiojärjestel-
mälle ja 33 artiklan 2 kohdan mukaiselle ra-
kenteelle kuuluvia tehtäviä ei voida edellä 
koordinaatiojärjestelmästä sanotun ohella 
hoitaa nykyisin voimavaroin, tulee soveltu-
vin osin mahdolliset lisäresursointitarpeet kä-
sitellä kehys- ja talousarvioprosessissa. 

Osan yleissopimuksen määräyksistä aiheu-
tuvien taloudellisista vaikutuksista voidaan 
arvioida ilmenevän myös pitkällä aikavälillä. 
Monet yleissopimuksen määräyksistä ovat 
luonteeltaan taloudellisia, sosiaalisia ja sivis-
tyksellisiä oikeuksia, joille on ominaista nii-
den asteittainen täytäntöönpano. Sitoutues-
saan yleissopimukseen sopimuspuolet sitou-
tuvat sopimusmääräysten ilmaisemaan tavoi-
tetasoon. 

Yleissopimus edellyttää kohtuullisten mu-
kautusten järjestämistä, mistä syntyy talou-
dellisia vaikutuksia sekä yrityksille että vi-
ranomaisille. Velvollisuutta tehdä kohtuulli-
sia mukautuksia vammaisten henkilöiden yh-
denvertaisuuden toteuttamiseksi laajennetaan 
hallituksen esityksessä eduskunnalle yhden-
vertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi la-
eiksi (HE 19/2014 vp), jossa käsitellään tar-
kemmin myös tähän liittyviä taloudellisia 
vaikutuksia. 

Yleissopimuksen 14 artiklaan liittyvän hal-
lituksen esityksen laiksi sosiaalihuollon asi-
akkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden 
vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden 
käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi (HE 108/2014 vp) tarkoituk-
sena on vahvistaa asiakkaan ja potilaan itse-
määräämisoikeutta ja vähentää rajoitustoi-
menpiteiden käyttöä sosiaali- ja terveyden-
huollossa. Näiden muutosten taloudellisia 
vaikutuksia käsitellään kyseisessä esitykses-
sä. 

Yleissopimuksen määräysten toteuttami-
sesta voidaan arvioida syntyvän myös myön-
teisiä taloudellisia vaikutuksia. Esimerkiksi 
vammaisten henkilöiden työllistymisellä ja 

työssä jaksamisen parantamisella voidaan 
katsoa olevan myönteisiä vaikutuksia työ-
voiman saatavuuteen ja työurien pidentämi-
seen. Syrjimättömyyden ja kohtuullisten mu-
kautusten voidaan arvioida edistävän vam-
maisten henkilöiden mahdollisuuksia osallis-
tua yhteiskuntaan ja itsenäiseen elämään. 
Tämä vähentäisi pitkällä aikavälillä tarvetta 
vammaisille henkilöille suunnattuihin palve-
luihin ja tukiin ja kerryttäisi verotuloja. Myös 
vammaisten henkilöiden koulutuksella on 
tässä merkitystä. 

Valinnaisen pöytäkirjan ratifioinnista ei ai-
heudu välittömiä taloudellisia vaikutuksia. 
Yleissopimuksen sisällöllisen laajuuden 
huomioiden on kuitenkin arvioitava, että va-
litusten määrä on pitkällä aikavälillä merkit-
tävä. 

Yleissopimus tai valinnainen pöytäkirja ei 
sisällä määräyksiä mahdollisesta hyvitykses-
tä tilanteessa, jossa vammaisten henkilöiden 
oikeuksien komitea on todennut yleissopi-
muksen takaaman oikeuden loukkauksen. 
Komitea antaa valituksesta näkökantansa se-
kä mahdolliset suosituksensa. On mahdollis-
ta, että suosituksiin sisältyy maininta myös 
rahallisen hyvityksen maksamisesta loukka-
uksen kohteeksi joutuneelle. Komitean suosi-
tukset eivät ole kansainvälisoikeudellisesti si-
tovia samalla tavoin kuin EIT:n tuomiot. 
Suomi on pyrkinyt toimeenpanemaan mah-
dollisuuksien mukaan eri komiteoilta vali-
tusmenettelyissä saamansa näkökannat ja on 
myös maksanut komiteoiden suosittelemia 
korvauksia niissä tapauksissa, joissa rikko-
mus on todettu. 

 
4.4 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Yleissopimuksen hyväksyminen korostaisi 
jo olemassa olevaan viranomaistoimintaan 
tällä hetkellä kohdistuvia velvoitteita. Viran-
omaisten tulee ottaa kaikessa toiminnassaan 
huomioon vammaisten henkilöiden oikeuksi-
en toteutuminen. Niiden tulee myös yleisso-
pimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
osallistaa vammaiset henkilöt heitä koske-
vaan päätöksentekoon vammaisia henkilöitä 
edustavien järjestöjen kautta. 

Yleissopimuksen yhteystahona toimiva so-
siaali- ja terveysministeriö hoitaa yleissopi-
muksen täytäntöönpanoa koskevia velvoittei-
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taan nykyisten resurssien puitteissa. Yleisso-
pimuksen kansainvälisestä seurantameka-
nismista aiheutuva raportointi- ja muiden 
velvoitteiden lisäys myös ulkoasiainministe-
riössä voidaan hoitaa olemassa olevien re-
surssien puitteissa. 

Yleissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mu-
kaisia koordinaatiojärjestelmän tehtäviä hoi-
dettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön yh-
teyteen perustettavassa uudessa koordinaa-
tioelimessä. Järjestelmä lisää eri viranomais-
ten koordinaatiota ja yhteistyötä. 

Yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mu-
kaiselle rakenteelle kuuluvat tehtävät annet-
taisiin kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle. 
Tämä aiheuttaa työmäärän lisääntymistä 
eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa se-
kä Ihmisoikeuskeskuksessa. 

Valinnaisen pöytäkirjan nojalla tehtäviin 
valituksiin vastaaminen samoin kuin mahdol-
lisen tutkinnan kohteeksi joutuminen aiheut-
tavat erityistä asiantuntemusta vaativaa lisä-
työtä etenkin ulkoasiainministeriössä, oike-
usministeriössä, opetus- ja kulttuuriministe-
riössä, työ- ja elinkeinoministeriössä ja sosi-
aali- ja terveysministeriössä. Valtionasia-
mies, joka on ulkoasiainministeriön virka-
mies, vastaa hallituksen puolesta EIT:een ja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteaan 
sekä vastaavalla tavalla YK:n eri komiteoihin 
tehtyihin valitusasioihin. 

 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Sopimusneuvottelut 

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oi-
keuksista ja sen valinnainen pöytäkirja neu-
voteltiin YK:n yleiskokouksen alaisessa ad 
hoc -komiteassa vuosina 2002–2006. Komi-
tea kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa. 
Ensimmäisessä kokouksessaan komitea päät-
ti kutsua akkreditoidut kansalaisjärjestöt mu-
kaan komitean kokouksiin. Kansalaisjärjestöt 
saivat myös oikeuden käyttää puheenvuoro-
jaan komitean istunnoissa. Toisessa istunnos-
saan 2003 komitea päätti perustaa työryhmän 
laatimaan luonnoksen yleissopimukseksi ja 
sen valinnaiseksi pöytäkirjaksi. Työryhmä, 
joka koostui hallitusten ja kansalaisjärjestö-
jen edustajista, luonnosteli tekstin tammi-
kuussa 2004 neuvottelujen pohjaksi. Neuvot-
teluja jatkettiin komitean istunnoissa. Komi-

tean jatketun kahdeksannen istunnon päät-
teeksi joulukuussa 2006 komitea päätti suosi-
tella YK:n yleiskokoukselle yleissopimuksen 
ja sen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymistä. 
Suomi osallistui sopimusneuvotteluihin ul-
koasiainministeriön johdolla. Sopimusneu-
votteluissa mukana olivat myös sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä vammaisjärjestöjen 
edustajia. 

Yleissopimuksen koskiessa osin EU:n jä-
senvaltioiden yksinomaista toimivaltaa ja 
osin komission toimivaltaa, puheenjohtaja-
valtio koordinoi EU:n yhteiset kannat ja pu-
hui koko EU:n puolesta neuvotteluissa. Suo-
mi toimi EU:n puheenjohtajavaltiona sopi-
musneuvottelujen päättyessä joulukuussa 
2006. 

Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja 
hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 13 päi-
vänä joulukuuta 2006 ja avattiin allekirjoitet-
tavaksi New Yorkissa 30 päivänä maaliskuu-
ta 2007, jolloin myös Suomi ne allekirjoitti. 
Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja 
ovat tulleet kansainvälisesti voimaan 3 päi-
vänä toukokuuta 2008. Marraskuun puolivä-
liin 2014 mennessä yleissopimuksen on alle-
kirjoittanut 159 valtiota ja sillä on 151 sopi-
muspuolta. Valinnaisen pöytäkirjan puoles-
taan on tähän mennessä allekirjoittanut 92 
valtiota ja sillä on 85 sopimuspuolta. 

 
5.2 Kansallinen valmistelu 

Yleissopimuksen allekirjoittamista varten 
ulkoasiainministeriö pyysi lausuntoa oike-
usministeriöltä, sisäministeriöltä, puolustus-
ministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, ope-
tusministeriöltä, maa- ja metsätalousministe-
riöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, 
työministeriöltä, kauppa- ja teollisuusminis-
teriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, ym-
päristöministeriöltä, oikeuskanslerinvirastolta 
sekä eduskunnan oikeusasiamieheltä. Lau-
suntojen perusteella sopimuksen allekirjoit-
tamiselle ei nähty olevan estettä. 

Yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytä-
kirjan ratifiointia varten ulkoasianministeriö 
asetti 6 päivänä toukokuuta 2011 työryhmän, 
jonka tehtävänä oli selvittää ja valmistella 
yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkir-
jan ratifiointitoimenpiteet. Työryhmään osal-
listuivat edustajat ulkoasiainministeriöstä 
(puheenjohtaja), valtioneuvoston kansliasta, 
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oikeusministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, 
puolustusministeriöstä, valtiovarainministe-
riöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, lii-
kenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elin-
keinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysminis-
teriöstä, ympäristöministeriöstä, eduskunnan 
oikeusasiamiehen kansliasta, Suomen Kunta-
liitto ry:stä, valtakunnallisesta vammaisneu-
vostosta (VANE), Vammaisfoorumi ry:stä ja 
Vammaisten ihmisoikeuskeskuksesta (Kyn-
nys ry/VIKE). Työryhmä nimesi pysyviksi 
asiantuntijoikseen Ihmisoikeuskeskuksen ja 
Kuurojen Liitto ry:n edustajat. 

Työryhmä kokoontui 22 kertaa. Työryhmä 
keskusteli yleissopimuksen velvoitteista ja 
ratifioinnin edellyttämistä lainsäädännön 
muutostarpeista. Työryhmä kuuli myös asi-
antuntijoita. Työryhmä laati keskustelujen ja 
kuulemisten perusteella ehdotuksensa, jonka 
se katsoi tarkoituksenmukaiseksi laatia halli-
tuksen esityksen muotoon. 

Työryhmän toimikausi päättyi 31 päivänä 
joulukuuta 2013 ja mietintö luovutettiin ul-
koasiainministeri Erkki Tuomiojalle 17 päi-
vänä tammikuuta 2014. 

 
 

5.3 Lausunnot 

Työryhmän mietintö lähetettiin laajalle lau-
suntokierrokselle ministeriöihin, viranomai-
siin ja kansalaisyhteiskunnan eri toimijoille. 
Mietintö lähetettiin lausunnolle myös Ahve-
nanmaan maakuntahallitukselle. Lausunnot 
mietinnöstä saatiin yhteensä 59 taholta. 

Kantaa ottaneet eivät vastustaneet vam-
maisten henkilöiden oikeuksista tehdyn 
yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkir-
jan ratifioimista. Lähes kaikki lausunnonan-
tajat nostivat esiin tarpeen yleissopimuksen 
pikaiselle voimaansaattamiselle. 

Useissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota 
riittävien resurssien turvaamiselle yleissopi-
muksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan täy-
täntöönpanolle kaikilla tasoilla ja erityisesti 
aluehallintoviranomaisten ja kuntien tasolla. 
Taloudellisten vaikutusten arvioinnin osalta 
lausunnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota 
vaikutuksiin kuntien taloudelle. 

Useat lausunnonantajat kiinnittivät huo-
miota tietoisuuden lisäämisen ja koulutuksen 
merkitykseen. Tietoisuuden lisäämisen kautta 
asenneilmapiirin muutoksella on merkittävä 

vaikutus vammaisten henkilöiden tosiasialli-
seen asemaan. Tiedottamista tulisi useiden-
lausunnonantajien mukaan lisätä kaikilla yh-
teiskunnan tasoilla. 

Myös esteettömyys ja saavutettavuus nou-
sivat esille useissa lausunnoissa. Erityisesti 
tiedonsaannin esteettömyys ja saavutettavuus 
nousi esiin keskeisesti. Tietoa tulee saada so-
pivilla ja ymmärrettävillä keinoilla ja esi-
merkiksi selkokielellä, viitottuna, äänitteinä 
ja pistekirjoituksella. 

Esitys yleissopimuksen 33 artiklan mukais-
ten tehtävien hoitamista varten ehdotetuiksi 
tahoiksi sai kannatusta lausunnonantajilta. 
Keskeisenä seikkana myös tältä osin nousivat 
esiin riittävien resurssien turvaaminen kaikil-
le tahoille, joille artiklasta tulisi uusia tehtä-
viä. Erityisesti Ihmisoikeuskeskuksen resurs-
sit tehtävää hoitamaan herättivät huolta. 
Vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien 
järjestöjen osallistaminen 33 artiklan mukai-
siin tehtäviin nostettiin esiin useissa lausun-
noissa. Vammaisten henkilöiden ja heitä 
edustavien järjestöjen osallistaminen heitä 
koskevaan päätöksentekoon nousi myös kes-
keiseksi teemaksi lausunnoissa. Yhteistyö eri 
toimijoiden välillä katsottiin tärkeäksi. 

Lausunnoista on laadittu lausuntotiivistel-
mä, joka on julkaistu ulkoasiainministeriön 
verkkosivuilla. 

Työryhmän mietinnön sekä siitä saadun 
lausuntopalautteen perusteella ulkoasiainmi-
nisteriössä on laadittu hallituksen esitys 
yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkir-
jan sekä niiden voimaansaattamisen edellyt-
tämien lainsäädäntömuutosten hyväksymi-
sestä. 

 
6  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Eduskunnalle on 3 päivänä huhtikuuta 
2014 annettu hallituksen esitys yhdenvertai-
suuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 19/2014 vp). Ehdotetut lait ovat tarkoi-
tetut tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. 
Eräät yleissopimuksen määräykset liittyvät 
osaltaan tähän esitykseen. 

Eduskunnalle on 28 päivänä elokuuta 2014 
annettu hallituksen esitys sosiaalihuollon asi-
akkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden 
vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden 
käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi (HE 108/2014 vp). Ehdotettu-
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jen lakien voimaantulo määräytyy eduskun-
takäsittelyssä. Mainituilla lainmuutoksella on 
tarkoitus saattaa Suomen lainsäädäntö vas-

taamaan yleissopimuksen vaatimuksia. Tämä 
on otettava huomioon yleissopimuksen kan-
sallisessa käsittelyssä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Yleissopimuksen s isäl tö  ja  sen 

suhde Suomen lainsäädäntöön 

1 artikla. Tarkoitus. Artiklan 1 kohdan 
mukaan yleissopimuksen tarkoituksena on 
edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille 
henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertai-
sesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet 
sekä edistää vammaisten henkilöiden syn-
nynnäisen arvon kunnioittamista. 

Artiklassa korostetaan vammaisten henki-
löiden täysimääräistä yhdenvertaisuutta kai-
killa yhteiskunnan osa-alueilla muiden henki-
löiden kanssa kaikkien ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien täysimääräisessä nauttimi-
sessa. Vammaisille henkilöille tulee taata 
samat oikeudet kuin muille henkilöille. 

Vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien 
edistämisellä tarkoitetaan tulevaisuuteen 
suuntautuvaa aktiivista toimintaa, kuten esi-
merkiksi koulutusta, ohjausta ja neuvontaa ja 
tiedon jakamista sekä asenteisiin vaikutta-
mista kaikilla yhteiskunnan tasoilla sekä 
vammaisten että ei-vammaisten henkilöiden 
osalta. Edistämistyötä tulee tehdä eri hallin-
non tasoilla ja alueellisesti riittävästi ottaen 
huomioon vammaisten henkilöiden erityis-
tarpeet. 

Vammaisten henkilöiden suojelulla tarkoi-
tetaan valtion suoraa sekä välillistä suojelu-
velvoitetta yleissopimuksessa määrättyjen 
oikeuksien mahdollisia loukkauksia vastaan. 
Suojeluvelvoite ulottuu valtion ja sen toimi-
joiden sekä myös ei-valtiollisten toimijoiden 
taholta tapahtuviin sopimusvelvoitteiden 
loukkauksiin. Suojelutoimenpiteet voivat olla 
aktiivisia taikka passiivisia toimia. Suojelun 
tulee olla maantieteellisesti kattavaa ja mah-
dolliset erityistekijät huomioivaa. 

Velvollisuudella kunnioittaa tarkoitetaan 
sitä, etteivät valtiot saa loukata vammaisten 
henkilöiden oikeuksia tai muutoin estää heitä 
käyttämästä oikeuksiaan. 

Ihmisoikeuksien takaamisella puolestaan 
tarkoitetaan sitä, että valtioiden on tehtävä 
tosiasiallisia toimia varmistaakseen kaikkien 
ihmisten mahdollisuudet nauttia ihmisoike-
uksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti. 
Valtioiden tulee toimia aktiivisesti omaksu-
malla erilaisia menettelytapoja, joilla ediste-

tään yleissopimuksella taattuja oikeuksia se-
kä yleissopimuksen tarkoitusperien toteutu-
mista. Tämä tarkoittaa myös riittävien resurs-
sien ohjaamista yleissopimuksen tavoitteiden 
toteutumisen turvaamiseksi. 

Vaikka ihmisoikeuksien edistäminen, kun-
nioittaminen, toteuttaminen ja suojelu ovat 
ensisijassa julkisen vallan vastuulla, ihmisoi-
keuksien aito toteutuminen edellyttää oikeu-
denmukaisille ja rauhanomaisille yhteiskun-
nille ominaisten yhteiskunnallisten olojen 
vallitsemista. Tällöin syntyvät sosiaaliset 
käyttäytymissäännöt, joiden tarkoituksena on 
muun muassa edistää ymmärrystä, suvaitse-
vaisuutta ja tasa-arvoa. 

Artiklan 2 kohta sisältää kuvauksen siitä, 
mitä tässä yhteydessä luetaan vammaisuuden 
käsitteen piiriin. Kohdan mukaan vammaisiin 
henkilöihin kuuluvat ne henkilöt, joilla on 
sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henki-
nen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, 
joka voi vuorovaikutuksesta erilaisten estei-
den kanssa estää heidän täysimääräisen ja te-
hokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yh-
denvertaisesti muiden kanssa. 

Sopimusneuvottelujen aikana käytiin kes-
kustelua vammaisuuden määrittelemisestä ja 
sen tarpeellisuudesta. Kaikenkattavaa vam-
maisuuden määrittämistä yksiselitteisesti pi-
dettiin vaikeana erityisesti neuvotteluihin 
osallistuneiden valtioiden erilaisista kulttuu-
ri- ja kehitystekijöistä johtuen. Yksityiskoh-
taiset määrittelyt ovat myös herkkiä yhteis-
kunnan kehittyessä ja muuttuessa. 

Yleissopimuksen tarkoituksena on ollut 
kattaa vammaisuuden käsite mahdollisimman 
laajalti sekä ottaa huomioon mahdolliset yh-
teiskunnassa tapahtuvat muutokset. Tarkoi-
tuksena ei ole ollut rajata pois minkäänlaista 
vammaisuutta yleissopimuksen soveltamisen 
ulkopuolelle, ellei tästä ole yleissopimukses-
sa nimenomaisia määräyksiä. Tästä syystä 
yleissopimuksen artiklassa on lähinnä kuvaus 
siitä, mitä henkilöryhmää yleissopimuksella 
on tarkoitettu katettavan. 

Yleissopimuksen sanamuoto sallii sopi-
musta tulkittavan siten, että vammaisilla 
henkilöillä tarkoitetaan muitakin kuin pitkä-
aikaisesti vammautuneita. Yleissopimuksessa 
tarkoitettuja vammaisia henkilöitä voivat olla 
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myös henkilöt, joilla on kestoltaan pitkäai-
kainen toimintarajoite, jonka vaikeusaste voi 
vaihdella huomattavasti. Sopimuksen piirissä 
voidaan katsoa olevan muun muassa kehitys-
vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, muis-
tisairaat ja ryhmät, joiden toimintarajoite 
syntyy neurologisesta toimintarajoitteesta. 

On kuitenkin huomattava, että vammaisuu-
den kuvaamisen lähtökohtana on oltava hen-
kilön suhde ympäröivään yhteiskuntaan eikä 
lääketieteellinen diagnoosipohjainen määrit-
tely. Vammaisuuden käsite ei ole myöskään 
muuttumaton. 

Yleissopimuksen lähtökohta korostaa 
vammaisuuden olevan kehittyvä käsite ja 
seurausta sellaisesta vuorovaikutuksesta 
vammaisten henkilöiden ja asenteista ja ym-
päristöstä johtuvien esteiden välillä, joka es-
tää näiden henkilöiden täysimääräisen ja te-
hokkaan osallistumisen yhteiskuntaan yh-
denvertaisesti muiden kanssa. 

Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yh-
denvertaisia lain edessä. Perustuslain 7 §:n 
mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskematto-
muuteen ja turvallisuuteen. 

Suomen vammaispolitiikan lähtökohtana 
on vammaisuuden määrittäminen ympäris-
tössä olevien esteiden ja yksilön välisestä 
vuorovaikutuksesta johtuvaksi asiantilaksi. 
Vammaisuus ei ole tila vaan se muodostuu 
asiantilaksi. Vammaisuutta määritellään kui-
tenkin eri tavoin eri laeissa ja tilanteissa. 

Vammaispalvelulain muutoksesta annetus-
sa hallituksen esityksessä (HE 166/2008 vp) 
määritellään vammaisuuden pitkäaikaisuuden 
ulottuvuuksia. Hallituksen esityksen mukaan 
välttämättömän henkilökohtaisen avun tar-
peessa olevana vaikeavammaisena pidetään 
henkilöä, jonka avun tarve johtuu pitkäaikai-
sesta tai etenevästä vammasta tai sairaudesta 
eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymi-
seen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoit-
teista. Mitään ryhmää ei vamman tai sairau-
den laadun tai diagnoosin perusteella myös-
kään sinänsä suljeta säännöksen soveltamisen 
ulkopuolelle. Eteneviä, henkilön toimintaky-
kyyn voimakkaastikin vaikuttavia sairauksia 
ovat esimerkiksi MS-tauti, eräät lihassairau-
det ja ALS-tauti. Esimerkiksi joissakin syn-
nynnäisissä harvinaisissa sairauksissa sekä 
polioon mahdollisesti liittyvässä postpolio-
syndroomassa avuntarve saattaa lisääntyä 

sairauden edetessä. Vamma tai sairaus katso-
taan pitkäaikaiseksi myös tilanteissa, joissa 
sen aiheuttamat rajoitukset henkilön toimin-
takyvylle vaihtelevat. Tällöin vammaisuus ei 
välttämättä aiheuta jatkuvaa avuntarvetta, 
mutta vamman tai sairauden pahentuessa 
avuntarve voi olla runsastakin, kuten esimer-
kiksi vaikeahoitoisissa epilepsioissa ja eräis-
sä neurologisissa sairauksissa. Yleisesti tulee 
muutoinkin ottaa huomioon avun tarpeen 
vaihtelut myös niin sanotuissa pysyvissä 
vammoissa. Tyypillistä on, että henkilö tar-
vitsee enemmän apua elämäntilanteiden 
muutoskohdissa, esimerkiksi siirtyessään 
kuntoutuksesta kotiin tai lapsuudenkodista 
opiskelemaan kuin mahdollisesti myöhem-
min tilanteen vakiinnuttua. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

2 artikla. Määritelmät. Artiklaan sisältyvät 
määräykset eräistä yleissopimuksessa käyte-
tyistä keskeisimmistä määritelmistä. Artik-
lassa määritetään mitä sopimuksessa tarkoite-
taan seuraavilla käsitteillä: viestintä, kieli, 
syrjintä vammaisuuden perusteella, kohtuul-
linen mukauttaminen sekä kaikille sopiva 
suunnittelu. Yleissopimuksen muiden artiklo-
jen sisältö tulee ymmärtää tämän artiklan 
määrittelyjen valossa. 

”Viestintä” sisältää kieliä, tekstin näyttä-
mistä, pistekirjoitusta, taktiilikommunikaa-
tiota, isokirjaintekstiä, saavutettavaa multi-
mediaa sekä kirjallisia, kuuloon perustuvia, 
selkokielisiä, ihmisääneen perustuvia sekä 
puhetta tukevia ja korvaavia viestintätapoja, 
keinoja ja muotoja, saavutettava tieto- ja 
viestintäteknologia mukaan lukien. Artiklan 
mukaan viestintä tulee tulkita laajasti katta-
maan kaikenlaiset viestinnän muodot. Artik-
laa tulee soveltaa siten, että se kattaa myös 
yhteiskunnan mahdollisesti tulevat muutok-
set. 

“Kieli” sisältää puhutut kielet sekä viitto-
makielet ja muut ei-puhutun kielen muodot. 
On huomattavaa, että viittomakieli tunnuste-
taan kieleksi ja se rinnastetaan tasavertaisesti 
muihin kieliin ensimmäistä kertaa sitovasti 
sopimustasolla. 

“Syrjintä vammaisuuden perusteella” tar-
koittaa vammaisuuteen perustuvaa erottelua, 
syrjäyttämistä tai rajoittamista, jonka tarkoi-
tuksena tai vaikutuksena on heikentää tai mi-
tätöidä kaikkien ihmisoikeuksien ja perusva-



 HE 284/2014 vp  
  
 

25 

pauksien tunnustamista, nauttimista tai käyt-
tämistä yhdenvertaisesti muiden kanssa poli-
tiikan, talouden, sosiaaliturvan, kulttuurin tai 
yksilön oikeuksien alalla tai muulla alalla. Se 
sisältää kaikki syrjinnän muodot kohtuullisen 
mukauttamisen epääminen mukaan lukien. 

“Kohtuullinen mukauttaminen” tarkoittaa 
tarvittaessa yksittäistapauksessa toteutettavia 
tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja 
järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai 
kohtuutonta rasitetta ja joilla varmistetaan 
vammaisten henkilöiden mahdollisuus naut-
tia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja pe-
rusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kans-
sa. 

Kohtuulliset mukautukset ovat toimenpitei-
tä, joilla pyritään vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisuuteen. Kohtuullisten mukautus-
ten epääminen on yksi syrjinnän muoto. EIT 
on tuomiossaan Glor v. Sveitsi (30.4.2009) 
vahvistanut kohtuullisten mukautusten lai-
minlyönnin rikkovan syrjintäkieltoa nimen-
omaisesti vammaisoikeuskontekstissa. 

Kohtuullisten mukautusten määrittely 
yleissopimuksessa on laaja. Kohtuullisten 
mukautusten tulee olla asianmukaisia, mutta 
sisällöltään ja laajuudeltaan ne riippuvat niitä 
tarvitsevien tarpeesta. Tästä syystä mukau-
tusten tai niiden kohtuullisuuden määrittämi-
nen ennakolta ei ole mahdollista. Kohtuulli-
suuden arvioinnin perusteena olevat seikat 
tulee kuitenkin antaa virallisissa säädöksissä. 

Yleissopimuksen soveltamisen kannalta on 
keskeistä, että mukautusten kohtuullisuus tu-
lee tarvittaessa arvioitavaksi. Kohtuullisuu-
den arvioinnissa tulee ottaa huomioon aina-
kin mukautusten kustannukset sekä niiden 
tekemiseen mahdollisesti velvoitetun tahon 
olosuhteet ja mahdollisuus toteuttaa mukau-
tukset käytännössä. Mukautuksen kohtuulli-
suuden arvioiminen on viime kädessä tuo-
mioistuinten ja muiden toimivaltaisten viran-
omaisten tehtävä. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komi-
tea on tulkintakäytännössään 
(CRPD/C/ESP/CO/1) todennut, että velvolli-
suus kohtuullisiin mukautuksiin on välittö-
mästi soveltuva velvoite, eikä siihen sovellu 
asteittainen toteuttaminen. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komi-
tea on käsitellyt kohtuullisuuden arviointia 
ratkaisussaan H.M. v. Ruotsi (valitus nro 
3/2011). Tapauksessa tarpeelliset ja asian-

mukaiset muutokset vaativat poikkeamista 
lain mukaisesta maankäyttösuunnitelmasta. 
Komitea totesi, ettei Ruotsin valtio ollut 
näyttänyt, että poikkeaminen laista aiheuttai-
si suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta valti-
olle. Komitea otti huomioon, että laki salli 
poikkeuksen maankäyttösuunnitelmaan ja tä-
ten yksittäistapauksessa tämä tulee huomioi-
da kohtuullisten mukautusten toteuttamisek-
si, jotta voidaan varmistaa vammaisten hen-
kilöiden mahdollisuus nauttia tai käyttää 
kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia 
muiden kanssa. 

“Kaikille sopivalla suunnittelulla” tarkoite-
taan tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja 
palvelujen suunnittelua sellaisiksi, että kaikki 
ihmiset voivat käyttää niitä mahdollisimman 
laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnit-
telua. “Kaikille sopiva suunnittelu” ei sulje 
pois yksittäisten vammaisryhmien mahdolli-
sesti tarvitsemia apuvälineitä tai palveluja. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

3 artikla. Yleiset periaatteet. Yleissopi-
muksen keskeisinä periaatteina ovat henki-
löiden synnynnäisen arvon, yksilöllisen itse-
määräämisoikeuden, mukaan lukien vapaus 
tehdä omat valintansa, ja riippumattomuuden 
kunnioittaminen, syrjimättömyys, täysimää-
räinen ja tehokas osallistuminen ja osallisuus 
yhteiskuntaan, erilaisuuden kunnioittaminen 
ja vammaisten henkilöiden hyväksyminen 
osana ihmisten monimuotoisuutta ja ihmis-
kuntaa, mahdollisuuksien yhdenvertaisuus, 
esteettömyys ja saavutettavuus, miesten ja 
naisten välinen tasa-arvo, vammaisten lasten 
kehittyvien kykyjen ja sen kunnioittaminen, 
että heillä on oikeus säilyttää identiteettinsä. 

Periaatteet ohjaavat yleissopimuksen täy-
täntöönpanoa ja koko sopimustekstin tulkin-
taa. Periaatteet tulee ottaa huomioon läpi-
leikkaavasti yleissopimuksen kaikkien artik-
lojen sisältöä tulkittaessa. 

Yleisillä periaatteilla kunnioitetaan vam-
maisen henkilön oikeutta olla vammainen ja 
yleissopimuksen tarkoituksen mukaisesti 
vammaisen henkilön oikeutta nauttia täysi-
määräisesti ja yhdenvertaisesti kaikista ih-
misoikeuksista ja perusvapauksista. 

4 artikla. Yleiset velvoitteet. Artiklan 1 
kohdassa täsmennetään niitä keinoja, joilla 
olemassa olevien ihmisoikeusinstrumenttien 
sisältämät oikeudet voidaan täysimääräisesti 
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ja ilman syrjintää taata myös vammaisille 
henkilöille. 

Sopimuspuolten tulee toteuttaa tarvittavat 
lainsäädännölliset, hallinnolliset ja muut toi-
menpiteet yleissopimuksessa tunnustettujen 
oikeuksien täytäntöönpanemiseksi. Vammai-
sia henkilöitä syrjivät määräykset, tavat ja 
käytännöt tulee muuttaa tai poistaa. Vam-
maisten henkilöiden ihmisoikeuksien suojelu 
ja edistäminen tulee ottaa huomioon politii-
koissa ja ohjelmissa. Artikla velvoittaa sopi-
muspuolten pidättäytyvän osallistumasta 
yleissopimuksen vastaisista teoista ja käytän-
nöistä ja myös varmistavan, että viranomaiset 
ja laitokset käyttäytyvät yleissopimuksen 
velvoitteiden mukaisesti. Sopimuspuolten tu-
lee kuitenkin myös ryhtyä toimenpiteisiin 
poistaakseen yksittäisen henkilön, järjestön 
tai yksityisen yrityksen vammaisuuden pe-
rusteella harjoittaman syrjinnän. 

Artiklaan sisältyykin siis valtion suora vas-
tuu valtion ja sen toimijoiden yleissopimuk-
sessa määrättyjen velvoitteiden toteuttami-
sesta sekä niiden mahdollisista laiminlyön-
neistä. Valtiot toteuttavat sisäisin toimin 
yleissopimuksen velvoitteiden toimeenpanoa. 
Valtion suoran vastuun lisäksi valtiot ovat 
huolellisuusvelvoitteen (niin sanottu due di-
ligence -periaate) nojalla vastuussa myös ei-
valtiollisten toimijoiden aktiivisista toimista 
sekä mahdollisista laiminlyönneistä yleisso-
pimuksesta johtuvien velvoitteiden toteutta-
miseksi. Valtion vastuu huolellisuusvelvoit-
teen nojalla ei kata ainoastaan valtion aktiivi-
sia toimenpiteitä vaan ulottuu myös sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka se on jättänyt toteutta-
matta, vaikka sen olisi pitänyt ymmärtää 
toimen tarpeellisuus sopimuksella turvattujen 
ihmisoikeuksien toteutumiseksi. 

EIT on ratkaisuissaan ottanut kantaa valti-
on huolellisuusvelvoitteen laajuuteen. Muun 
muassa ratkaisuissa Opuz v. Turkki 
(9.6.2009) ja M.C. v. Bulgaria (4.12.2003) 
on käsitelty valtion huolellisuusvelvoitetta ja 
sen ulottuvuutta. 

Sopimuspuolten tulee artiklan mukaan 
myös sitoutua toteuttamaan ja edistämään 
kaikille sopivaksi suunniteltujen tavaroiden, 
palvelujen, välineiden ja tilojen tutkimusta ja 
kehittämistä sekä edistämään niiden käyttöä 
ja saatavuutta. Myös vammaisille henkilöille 
soveltuvan uuden teknologian tutkimusta, 
kehittämistä, saatavuutta ja käyttöä tulee 

edistää. Myös tietoisuutta tällaisesta uudesta 
teknologiasta mukaan lukien tieto- ja viestin-
täteknologia, liikkumisen apuvälineet ja lait-
teet sekä apuvälineteknologia, tulee lisätä ku-
ten myös muista tukipalveluista ja järjeste-
lyistä. Vammaisten henkilöiden parissa työs-
kenteleville ammattihenkilöille annettavalla 
koulutuksella edistetään vammaisten henki-
löiden oikeuksien toteutumista. 

Artiklan 2 kohdan mukaan valtioiden tulee 
ryhtyä toimenpiteisiin, joilla vammaisten 
henkilöiden taloudelliset, sosiaaliset ja sivis-
tykselliset oikeudet saadaan asteittain täysi-
määräisesti toteutettua. Toimenpiteet talou-
dellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oi-
keuksien osalta tulee toteuttaa käytettävissä 
olevien voimavarojen ja tarvittaessa kansain-
välisen yhteistyön puitteissa. 

Artiklan 3 kohdan mukaan kaikissa vam-
maisia henkilöitä koskevissa päätöksenteko-
prosesseissa on neuvoteltava tiiviisti vam-
maisten henkilöiden kanssa sekä osallistetta-
va vammaiset henkilöt aktiivisesti. 

Säädösvalmistelussa sekä päätöksenteossa 
tulisi ottaa artiklan määräykset huomioon, 
jotta vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksi-
en täysimääräinen toteutuminen taattaisiin 
käytännön tasolla. Yleissopimus myös vel-
voittaa sopimuspuolet osallistamaan vam-
maiset henkilöt muun muassa heitä koske-
vaan asioiden valmisteluun, päätöksentekoon 
ja toimeenpanoon, seurantaan ja arviointiin. 

Vammaisten henkilöiden edustamisen on 
tapahduttava sekä vammaisten henkilöiden 
järjestöjen että kyseessä mahdollisesti olevaa 
tiettyä erityistä ryhmää, kuten lapsia, edusta-
vien järjestöjen kautta. Velvoite koskee ni-
menomaisesti lainsäädännön sekä yleissopi-
muksen laatimis- ja toimeenpanoprosessia, 
mutta ulottuu yhtälailla kaikkeen muuhun 
vammaisia koskevaan päätöksentekoon. 

Artiklan määräysten toteutuminen edellyt-
tää viranomaisilta oma-aloitteista aktiivisuut-
ta vammaisten henkilöiden mukaan ottami-
seksi eri prosesseihin. Lisäksi tulee varmis-
taa, että vammaisten henkilöiden osalta es-
teettömyys ja saavutettavuus ovat turvattuna. 
Esimerkkeinä vammaisten henkilöiden osal-
listumisesta ja osallistamisesta voidaan mai-
nita vammaisneuvostot, asiakasneuvostot se-
kä kuntien uudet osallistumismallit. 

Artiklan 4 kohdan mukaan yleissopimuk-
sen mitkään määräykset eivät vaikuta sellai-



 HE 284/2014 vp  
  
 

27 

siin säännöksiin, jotka edistävät vammaisten 
henkilöiden oikeuksien toteutumista yleisso-
pimuksen määräyksiä paremmin. Tällaiset 
säännökset voivat sisältyä sopimuspuolen 
lainsäädäntöön tai sopimuspuolta velvoitta-
vaan kansainväliseen oikeuteen. Myöskään 
valtiovallan tunnustamien ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien toteutumista ei voida rajoit-
taa eikä niistä saa poiketa sillä perusteella, 
ettei näitä oikeuksia tai vapauksia tunnusteta 
tässä yleissopimuksessa tai että ne tunnuste-
taan tässä yleissopimuksessa suppeampina. 

Artiklan 5 kohdan mukaan yleissopimuk-
sen määräyksiä on sovellettava täysimääräi-
sesti kaikilla valtion määräysvaltaan kuulu-
villa alueilla. 

Artiklan määräyksillä on osaltaan tarkoitus 
turvata ja varmentaa vammaisten henkilöiden 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysi-
määräinen toteutuminen ilman syrjintää. Ar-
tiklan määräykset myös velvoittavat nimen-
omaisesti toteuttamaan ihmisoikeudet ja pe-
rusvapaudet vammaisten henkilöiden kohdal-
la samantasoisesti kuin ne toteutetaan mui-
den henkilöiden kohdalla. Artiklan nojalla 
yleissopimuksen määräyksiin tulee soveltaa 
ihmisoikeusmyönteistä laintulkintaa. 

Yleissopimuksen 4 artiklan määräykset tu-
lee ottaa huomioon yleissopimuksen muita 
artikloja sovellettaessa. 

5 artikla Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 
Artiklassa korostetaan vammaisten henkilöi-
den yhdenvertaisuutta ja velvoitetaan sopi-
muspuolet kieltämään vammaisuuden perus-
teella tapahtuva syrjintä. Vammaisille henki-
löille tulee taata yhdenvertainen ja tehokas 
oikeussuoja syrjintää vastaan syrjintäperus-
teesta riippumatta. Sopimuspuolten tulee 
myös toteuttaa tarvittavat toimenpiteet var-
mistaakseen kohtuullisten mukautusten te-
keminen. 

Vammaisten henkilöiden tosiasiallisen yh-
denvertaisuuden toteuttamiseksi tehtäviä tar-
peellisia erityistoimia ei pidetä syrjintänä. 

Artikla on tärkeä yleissopimuksen määrä-
ysten toteutumiseksi erityisesti kohtuullisten 
mukautusten näkökulmasta. Kohtuullisia 
mukautuksia on käsitelty myös 2 artiklan yh-
teydessä. 

Artiklalla on käytännössä huomattava mer-
kitys yleissopimuksen yksittäisten muiden 
tavoitteiden ja velvoitteiden täytäntöön-
panossa. Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden 

toteutuminen edellyttää myönteisen asen-
neilmapiirin kehittymisen tukemista. Artiklaa 
sovellettaessa tulee ottaa huomioon kansain-
väliset hyvät käytännöt. 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että ihmi-
set ovat samanarvoisia erilaisuudesta huoli-
matta. Kaikilla on synnynnäinen ihmisarvo ja 
ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle yhtäläises-
ti. Yhdenvertaisuuden periaate edellyttää, et-
tä yksilöt ja yhteiskunnat kunnioittavat ih-
misten moninaisuutta, myös vammaisia, ja 
ottavat tämän huomioon toiminnassaan. 
EIT:n linjauksen mukaan moninaisuus on yh-
teiskuntaa rikastuttava seikka ja kuuluu de-
mokratiaan (Nachova ja muut v. Bulgaria, 
6.7.2005). 

Suomessa yhdenvertaisuuden periaate viit-
taa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yh-
denvertaisuuteen lain edessä. Tasa-arvon kä-
sitteellä viitataan yleensä pelkästään suku-
puolten väliseen tasa-arvoon. Perustuslain 
6 §:n säännökseen yhdenvertaisuudesta sisäl-
tyy yhdenvertaisuus lain edessä sekä kielto 
ilman hyväksyttävää perustetta asettaa ketään 
eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kie-
len, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 
terveydentilan, vammaisuuden tai muun hen-
kilöön liittyvän syyn perusteella. 

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan Suomen 
perustuslaissa ensinnäkin muodollista yh-
denvertaisuutta lain edessä, jonka mukaisesti 
laissa ja toimintaperiaatteissa edellytetään, 
että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertai-
sina eikä ketään saa syrjiä. Käytännössä ih-
miset ovat siinä määrin erilaisia, että tosiasi-
allinen yhdenvertaisuus ei toteudu ainoastaan 
muodollisen yhdenvertaisuuden avulla. Ihmi-
set saattavat joutua itsestään riippumattomien 
tekijöiden, kuten alkuperän, sukupuolen, kie-
len, vammaisuuden tai sosiaalisen aseman 
johdosta eriarvoiseen asemaan. Nämä saatta-
vat yhdessä asenteista johtuvien ja muiden 
esteiden kanssa estää vammaista henkilöä 
elämästä ja osallistumasta yhteiskunnan toi-
mintaan toivomallaan tavalla. Yhdenvertais-
ten mahdollisuuksien takaaminen saattaa si-
ten edellyttää erityisiä toimenpiteitä, jotka 
parantavat tilannetta enemmän kuin pelkkä 
muodollinen yhdenvertaisuus. 

Syrjinnän kielto sisältyy perustuslain 6 §:n 
2 momenttiin. Syrjinnän kiellolla tarkoitetaan 
sitä, että ketään ei saa asettaa muihin nähden 
eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta. 
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Syrjintää on paitsi välitön ja välillinen syrjin-
tä myös läheissyrjintä ja olettamaan perustu-
va syrjintä. Perustuslain säännöstä yhdenver-
taisuudesta ja syrjinnän kiellosta täsmenne-
tään erityisesti tasa-arvolailla ja yhdenvertai-
suuslailla. Rikoslain (511/2011) 11 luvun 
11 §:ssä säädetään rangaistus syrjintärikok-
sesta ja 47 luvun 3 §:ssä rangaistus työsyr-
jinnästä. Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 
2 §:ään sisältyy syrjintäkielto ja tasapuolisen 
kohtelun vaatimus. Työturvallisuuslain 
(738/2002) 28 §:ssä asetetaan työnantajalle 
velvoite aktiivisesti puuttua muun muassa 
työntekijään kohdistuvaan häirintään ja muu-
hun epäasialliseen kohteluun. 

Perustuslain 6 § sallii tosiasiallisen tasa-
arvon turvaamiseksi tarpeellisen positiivisen 
erityiskohtelun eli tietyn ryhmän, esimerkiksi 
vammaisten, asemaa ja olosuhteita paranta-
vat toimet. Tällöin olennaista on, onko erot-
telulle olemassa hyväksyttävä peruste. 

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän 
muun muassa iän, alkuperän, kielen, vam-
maisuuden, uskonnon, vakaumuksen ja sek-
suaalisen suuntautumisen perusteella. Yh-
denvertaisuuslaki kieltää välittömän ja välil-
lisen syrjinnän, häirinnän sekä ohjeen ja käs-
kyn syrjiä. Erilaisen kohtelun oikeuttamispe-
rusteista säädetään yhdenvertaisuuslain 
7 §:ssä. Viranomaisten tulee yhdenvertai-
suuslain 4 §:n mukaisesti kaikessa toimin-
nassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteel-
lisesti ja suunnitelmallisesti. Viranomaisten 
tulee erityisesti muuttaa niitä olosuhteita, jot-
ka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista. 
Viranomaisten tulee laatia yhdenvertaisuus-
suunnitelma etnisen yhdenvertaisuuden edis-
tämiseksi. Yhdenvertaisuuslain kohtuullisten 
mukautusten velvoite koskee vammaisen 
henkilön osalta työllistymis- ja kouluttautu-
misedellytysten parantamista. Yhdenvertai-
suuslain noudattamista valvovat työsuojelu-
viranomaiset sekä työelämän ulkopuolisilla 
elämänalueilla vähemmistövaltuutettu ja syr-
jintälautakunta. Vähemmistövaltuutetun ja 
syrjintälautakunnan toimivalta on kuitenkin 
rajoitettu vain etniseen syrjintään. Vammai-
suuteen perustuva syrjintä ei siten kuulu syr-
jintälautakunnan eikä vähemmistövaltuutetun 
toimivaltaan. 

Kuten edellä on todettu, yhdenvertaisuus-
lainsäädännön uudistamista koskeva hallituk-
sen esitys yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2014 vp) an-
nettiin eduskunnalle 3 päivänä huhtikuuta 
2014. Tarkoituksena on uudistaa lainsäädän-
töä siten, että suoja syrjinnältä olisi mahdol-
lisimman yhdenmukainen eri syrjintäperus-
teiden kannalta. Samassa yhteydessä tarkiste-
taan myös yhdenvertaisuuden edistämisvel-
voitteita, kohtuullisia mukautuksia koskevia 
säännöksiä sekä yhdenvertaisuuslain noudat-
tamista valvovien viranomaisten tehtäviä. 
Yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamises-
sa otetaan huomioon yleissopimuksen aset-
tamat velvoitteet. 

Yleissopimuksen ratifiointi liittyy edellä 
mainittuihin yhdenvertaisuuslainsäädännön 
tarkistuksiin. 

6 artikla. Vammaiset naiset. Artiklassa 
tunnustetaan vammaisten naisten ja tyttöjen 
kohtaama moniperusteinen syrjintä. Vam-
maisen naisen tai tytön syrjintä voi olla mo-
niperustaista, koska vammaiset naiset ja tytöt 
ovat alttiita syrjinnälle sekä vammaisuuden 
että sukupuolen perusteella. 

Artiklassa taataan vielä erikseen vammai-
sille naisille ja tytöille ihmisoikeuksien ja pe-
rusvapauksien täysimääräinen käyttäminen ja 
niistä nauttiminen. 

Naiset ja tytöt on nostettu erikseen esille 
siksi, että vammaisten naisten asema ja koh-
taamat vaikeudet ovat vielä miesten kohtaa-
mia vaikeuksia huomattavasti moninaisempia 
ja hankalampia sekä julkisessa että yksityi-
sessä elinpiirissä. Naisten erityiset haasteet 
liittyvät muun muassa asumiseen, terveyteen, 
perhe-elämään, naisten kohtaamaan väkival-
taan, koulutukseen, ammatilliseen koulutuk-
seen sekä työhön. Aihetta on käsitelty 
enemmän erityisesti 16 artiklan kohdalla. 

Vammaiset naiset kohtaavat laajalti työ-
elämän syrjintää ja palkkasyrjintää sekä 
omaavat vammaisia miehiä vaatimattomam-
mat mahdollisuudet koulutukseen ja amma-
tilliseen koulutukseen. 

YK:n yleissopimukseen kaikkinaisen nais-
ten syrjinnän poistamisesta ja komitean an-
tamiin yleissuosituksiin sisältyy huomattava 
määrä naisten oikeuksia eri elämän alueilla. 
Erityisesti esimerkiksi yleissuositus nro 18 
koskee vammaisia naisia. On tärkeää muis-
taa, että yleissopimus takaa vammaisille nai-
sille kaikki samat oikeudet täysimääräisenä 
kuin muillekin naisille. Euroopan neuvosto 
on hyväksynyt keväällä 2011 yleissopimuk-
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sen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perhe-
väkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Is-
tanbulin sopimus). Tässä sopimuksessa ei 
erikseen nosteta vammaisten naisten oikeuk-
sia esille, mutta yleissopimuksen määräyksiä 
tulee luonnollisesti soveltaa täysmääräisesti 
myös vammaisten naisten ihmisoikeuksien 
turvaamisessa. Suomi on parhaillaan ratifi-
oimassa yleissopimusta. Eduskunnalle on 18 
päivänä syyskuuta 2014 annettu hallituksen 
esitys yleissopimuksen hyväksymisestä sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 155/2014 
vp). 

Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiel-
losta säädetään tasa-arvolaissa, jonka tarkoi-
tus on myös edistää naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa 
naisten asemaa erityisesti työelämässä. Ri-
koslain 11 luvun 11 §:ssä säädetään rangais-
tus syrjintärikoksesta ja 47 luvun 3 §:ssä ran-
gaistus työsyrjinnästä. Rangaistus voidaan 
antaa syrjinnästä sukupuolen tai esimerkiksi 
vammaisuuden perusteella, kuten edellä 5 ar-
tiklan yhteydessä on kerrottu. 

Vammaispoliittisessa selonteossa koroste-
taan vammaisen ihmisen oikeutta yhdenver-
taisuuteen, osallisuuteen ja tarvittaviin tuki-
toimiin. Vammaisilla naisilla tulee olla yhtä-
läinen oikeus opiskeluun, työhön, toimeentu-
loon, perhe-elämään ja harrastuksiin. Vam-
maisen naisen on saatava toteuttaa itseään 
täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä. 

Valtakunnallisen vammaisneuvoston vuon-
na 2006 tekemässä järjestötutkimuksessa to-
dettiin vammaisista ihmisistä olevan vielä 
stereotyyppinen ja homogeeninen kuva. 
Vammaiset henkilöt nähdään joissain tilan-
teissa sukupuolettomina, vaikka usein vam-
maisilla naisilla on aivan erilaisia ongelmia 
kuin vammaisilla miehillä. 

Artiklan määräykset tulee huomioida yleis-
sopimuksen artikloja sovellettaessa läpileik-
kausperiaatteen mukaisesti. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

7 artikla. Vammaiset lapset. Artiklan mu-
kaan sopimuspuolten tulee toteuttaa kaikki 
toimet varmistaakseen sen, että vammaiset 
lapset voivat nauttia kaikista ihmisoikeuksis-
ta ja perusvapauksista yhdenvertaisesti mui-
den lasten kanssa. Artiklassa määrätään myös 
lapsen edun huomioimisesta vammaisia lap-
sia koskevissa toimissa. 

Artikla velvoittaa sopimuspuolet varmis-
tamaan sen, että vammaisilla lapsilla on oi-
keus ilmaista näkemyksensä vapaasti kaikis-
sa heihin vaikuttavissa asioissa ja että heidän 
näkemyksilleen annetaan asianmukainen 
painoarvo lapsen iän ja kypsyyden mukaises-
ti ja yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. 
Lisäksi sopimuspuolet velvoitetaan huoleh-
timaan siitä, että vammaisilla lapsilla on oi-
keus saada vammaisuutensa ja ikänsä mu-
kaista apua tämän oikeuden toteuttamiseksi. 

Yleissopimuksella taataan vammaisille lap-
sille samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet 
muiden lasten kanssa. Vammaisten lasten oi-
keudet tulee huomioida läpi yleissopimuksen 
sen artikloja sovellettaessa. Yleissopimuksen 
yhtenä keskeisenä periaatteena on vammais-
ten lasten kehittyvien kykyjen ja sen kunni-
oittaminen, että heillä on oikeus säilyttää 
identiteettinsä. 

YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista 
sisältyy määräykset lasten oikeuksista ja 
yleissopimuksen 23 artikla sisältää erityiset 
määräykset vammaisista lapsista. Lapsen oi-
keuksien yleissopimuksessa on neljä läpi-
leikkaavaa yleisperiaatetta. Nämä ovat syrji-
mättömyys (artikla 2), lapsen edun huomioi-
minen päätöksenteossa (artikla 3), oikeus 
elämään ja kehittymiseen (artikla 6) sekä lap-
sen näkemysten kunnioittaminen kaikissa 
häntä koskevissa asioissa (artikla 12). 

Vaikkakin sopimusoikeudellisen pohjan 
lasten ihmisoikeuksista muodostavat yleisso-
pimus lapsen oikeuksista ja yleissopimus 
vammaisten henkilöiden oikeuksista, niin on 
syytä muistaa, että monet tekijät vaikuttavat 
siihen, kuinka laajasti ihmisoikeudet toteutu-
vat vammaisten lasten elämässä. Tällaisia te-
kijöitä ovat muun muassa muiden henkilöi-
den, kuten naapurien, muiden lasten, tervey-
denhuollon ja kuntoutuksen ammattilaisten, 
koulutuksen alalla työskentelevien henkilöi-
den, kuten opettajien tai jopa lapsen van-
hempien, asenteet ja käytös vammaista lasta 
kohtaan. Niin ikään perustarpeiden tyydyt-
täminen ja fyysisen, sosiaalisen ja viestinnäl-
lisen ympäristön esteettömyys esimerkiksi 
kotona, koulussa ja yhteisössä sekä sopiva ja 
oikea-aikainen pääsy tukitoimiin, jotka aut-
tavat lapsen fyysistä, sosiaalista ja henkistä 
kehitystä ja vuorovaikutusta muiden kanssa, 
vaikuttavat asiaan. Tällaisia tukitoimia ovat 
esimerkiksi perusapuvälineet, avustajat, ter-
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veys- ja koulutuspalvelut ja pääsy lasten 
neuvolahoitoon. Myös kansalliset ja kansain-
väliset toimintaperiaatteet, jotka huomioivat 
tai jättävät huomioimatta vammaisten lasten 
tarpeita, ovat merkityksellisiä. 

Perustuslain 6 §:n mukaan lapsia on koh-
deltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tu-
lee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 
kehitystään vastaavasti. Lastensuojelulain 
(417/2007) 4 luvussa säädetään lapsen mieli-
piteen selvittämisestä ja kuulemisesta, lapsen 
puhevallan käytöstä sekä lapsen edun tur-
vaamisesta. Nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä 
säädetään puolestaan nuorten osallistumises-
ta ja kuulemisesta. Lain lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta (361/1983) 11 §:ssä sää-
detään lapsen toivomusten ja mielipiteiden 
selvittämisestä. Lain 10 §:ssä puolestaan sää-
detään puolestaan lapsen huoltoa ja tapaa-
misoikeutta koskevan asian ratkaisemisesta 
ennen kaikkea lapsen edun mukaisesti. Las-
tensuojelulain 4 §:ssä tuodaan esiin seikkoja, 
joihin on kiinnitettävä huomiota lapsen etua 
arvioitaessa. 

Lapsiasiavaltuutetun tehtäviin kuuluu lap-
sen edun ja oikeuksien edistäminen yleisellä 
hallinnon, yhteiskuntapolitiikan ja lainsää-
dännön tasolla arvioimalla niiden toteutumis-
ta sekä lapsen oikeuksia koskevan yleissopi-
muksen toteutumisen edistäminen. Lap-
siasiavaltuutetun toiminnan tukena on lap-
siasianeuvottelukunta, joka kokoaa edustajia 
eri hallinnonaloilta ja niin sanotulta kolman-
nelta sektorilta sekä lasten olosuhteiden ja 
lapsuuden asiantuntijoita.  Lapsiasiavaltuu-
tettu ei suorita jälkikäteistä yksittäistapauk-
sellista valvontaa vaan siitä vastaa muun mu-
assa eduskunnan oikeusasiamies, jolle se on 
annettu erityistehtäväksi. Oikeusasiamiehen 
ja lapsiasiavaltuutetun tehtävät täydentävät 
toisiaan. 

Lapsiasiavaltuutettu on muun muassa sel-
vittänyt vuosina 2009- 2011 vammaisten ja 
erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuksien 
toteutumista sekä suomalaisen vammaispoli-
tiikan kehittymistä lasten näkökulmasta. Sel-
vityksen johtopäätökset on koottu vuonna 
2011 julkaistuun julkaisuun ”Erityistä tukea 
tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi - Lap-
sen oikeudet osaksi vammaispolitiikkaa”. 

Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa lapsi- 
ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuo-

sille 2012-2015. Ohjelmassa huomioidaan 
myös vammaisten lasten oikeudet. 

Kuten yleissopimuksen 4 artiklassa tuo-
daan esille, tulee vammaisten henkilöiden 
edustamisen tapahtua sekä vammaisten hen-
kilöiden järjestöjen että kyseessä mahdolli-
sesti olevaa tiettyä erityistä ryhmää, kuten 
lapsia, edustavien järjestöjen kautta. Lapsia 
tulee kuitenkin kuulla myös suoraan heitä 
koskevissa asioissa. Lasten kuulemiseksi tu-
lee pohtia menettelyjä, joilla lasten oma ääni 
saadaan kuuluville. Vammaisten lasten etu 
tulee huomioida osana yleistä lapsipolitiik-
kaa. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

8 artikla. Tietoisuuden lisääminen. Artikla 
velvoittaa sopimuspuolet aktiivisiin toimiin 
monipuolisen ja moninaisen tietoisuuden li-
säämiseksi vammaisuudesta sekä vammaisiin 
liittyvien stereotypioiden ja ennakkoluulojen 
poistamiseksi artiklassa yksityiskohtaisesti 
määrätyllä tavalla. 

Tietoisuuden lisäämiseksi tarkoitettuina 
toimenpiteinä sopimuspuolten tulee järjestää 
tiedotuskampanjoita, vahvistaa koulutusjär-
jestelmän tasoilla kunnioittavaa asennetta 
vammaisten henkilöiden oikeuksia kohtaan, 
kannustaa viestimiä kuvaamaan vammaisia 
henkilöitä yleissopimuksen tarkoituksen mu-
kaisesti sekä edistää vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevia tietoisuutta lisääviä kou-
lutusohjelmia. 

Tiedottamisvastuu edellyttää sekä yleisenä 
tietoisuuden lisäämistä vammaisista henki-
löistä ja vammaisuudesta että myös yleisso-
pimuksen sisällöstä tiedottamista. Tiedotta-
misen tulee tapahtua kaikilla yhteiskunnan 
eri tasoilla ja kaikkien yhteiskunnan eri toi-
mijoiden toimesta. Tietoisuutta vammaisista 
henkilöistä tulee lisätä koko yhteiskunnassa, 
myös perheiden tasolla. Lopullinen vastuu 
tiedottamisesta, sen toteutumisesta ja sisäl-
löstä sekä vaikutuksista on sopimuspuolilla. 
On myös muistettava, että tiedottaminen tu-
lee olla sellaisessa esteettömässä muodossa, 
että se on kaikkien henkilöiden saavutettavis-
sa. 

Artiklalla viitataan erityisesti asenteisiin 
vaikuttamiseen. Keskeinen edellytys yleisso-
pimuksen tavoitteiden toteutumiselle onkin 
asennemuutoksen edistäminen, sillä vammai-
set henkilöt kohtaavat edelleen ennakkoluu-
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loja ja stereotypioita sekä esteitä yhteiskun-
taan osallistumisessa sen tasavertaisina jäse-
ninä. 

Valtakunnallisen vammaisneuvoston vuon-
na 2006 tekemän järjestöselvityksen mukaan 
vammaisten henkilöiden oikeus osallistua ja 
elää tasavertaisena kansalaisena yhteiskun-
nassa ei ole toistaiseksi toteutunut riittävästi. 
Vaikka 80 prosenttia koki yleisen asenneil-
maston muuttuneen vammaisia henkilöitä ja 
vammaisuutta kohtaan myönteisemmäksi, 
nähtiin yhteiskunnallisella tasolla vielä pal-
jon asenteellista ja rakenteellista esteellisyyt-
tä. Asenteista ja tietämättömyydestä johtuvaa 
syrjintää ja eriarvoiseen asemaan asettamista 
esiintyi selvityksen mukaan runsaasti työ-
elämässä, yksityisyyteen, koskemattomuu-
teen ja koulutukseen liittyvissä asioissa, 
elinympäristön rakenteissa kuin myös julki-
sissa ja yksityisissä palveluissa sekä vam-
maispalveluissa. 

Asenneilmasto muuttuu lainsäädännön ja 
järjestötoiminnan kautta sekä yksittäisten 
vammaisten ihmisten toimin. Vammaisten ja 
vammattomien lasten ja nuorten kohtaamiset 
päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-aikana 
ovat muuttaneet asenteita positiivisesti. Myös 
koulujen suvaitsevaisuuskasvatus on vaikut-
tanut positiivisesti asenteisiin vammaisia 
henkilöitä kohtaan. Järjestöselvityksen vasta-
uksista kävi kuitenkin ilmi, että positiivisesta 
asennemuutoksesta huolimatta on vielä pal-
jon tehtävää. Selvityksen mukaan vammai-
sista henkilöistä on hyvin stereotyyppinen ja 
homogeeninen kuva. Vammaisia henkilöitä 
pidetään edelleen ”kohteina” ja ihmisinä, jot-
ka viihtyvät pelkästään omissa ryhmissään. 
Vammaiset henkilöt nähdään yhdenmukaise-
na ryhmänä eikä yksilöinä omine tarpeineen, 
ominaisuuksineen, yhteiskunnallisine roolei-
neen ja elämäntilanteineen. Vammaisten 
henkilöiden vanhemmuus voi myös kohdata 
ennakkoluuloja. 

Invalidiliiton vuonna 2011 teettämä liikun-
tavammaisia koskeva asennetutkimus (Inva-
lidiliitto ry – Suomalaisten suhtautuminen 
liikuntavammaisuuteen 2011) vahvistaa ih-
misten tiedostamattomien asenteiden merki-
tystä. Tutkimus vahvistaa sitä, että liikunta-
vammaisuuteen suhtautumiseen vaikuttavat 
paljolti uskomukset ja piiloasenteet. Tutki-
mukseen osallistujan maantieteellinen sijainti 
vaikutti tutkimuksen mukaan siten, että suu-

rissa kaupungeissa tiedostettiin paremmin es-
teettömän liikkumisen hyväksi tehty työ ja 
että maaseudulla sekä pienissä kaupungeissa 
arvioitiin ympäristön olevan erittäin haastava 
liikuntavammaisen kannalta. Asennetutkimus 
vahvistaa sen, että oikean tiedon ja koke-
muksen puute liikuntavammaisuudesta vai-
kuttaa asenteisiin liikuntavammaisia kohtaan. 

Asenneilmapiirin kehityksellä on merkittä-
vä vaikutus vammaisten henkilöiden tosiasi-
alliseen asemaan ja menestymiseen yhteis-
kunnassa sekä yhdenvertaisuuden aitoon to-
teutumiseen. Tämän vuoksi on olennaisen 
tärkeää muistaa kaiken muun kehityksen 
ohella myönteisten asenteiden luominen 
vammaisuudesta. Myös vammaisten ihmisten 
omaa vammaistietoisuutta tulee lisätä ja hei-
dän myönteistä, omat velvollisuudet huomi-
oon ottavaa asennoitumista yhteiskunnan jä-
senyyteen tulee vahvistaa. 

Ihmisoikeuskeskus toteutti vuoden 2013 
aikana selvityksen ihmisoikeuskasvatuksen 
ja -koulutuksen toteutumisesta Suomen kou-
lutusjärjestelmässä. Selvitys julkaistiin hel-
mikuussa 2014. Ihmisoikeusvaltuuskunta laa-
ti seitsemän konkreettista suositusta toimen-
piteistä, joiden avulla ihmisoikeuskasvatusta 
ja -koulutusta voidaan edistää Suomessa. 

9 artikla. Esteettömyys ja saavutettavuus. 
Yleissopimuksen tavoitteena on esteettö-
myyden ja saavutettavuuden toteutuminen 
vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien to-
teuttamiseksi. Artiklan velvoite on yksi yleis-
sopimuksen keskeisimmistä läpileikkaavista 
teemoista. Sopimuspuolilla on tässä aktiivi-
nen toimintavelvoite. Voidaan todeta, että 
vammaiset henkilöt kohtaavat elämässään 
lukemattomia esteitä, jotka ovat itse asiassa 
osa koko yleissopimuksen vammaisuus-
käsitettä. 

Artiklan 1 kohdassa taataan esteettömyy-
den ja saavutettavuuden periaatteiden mukai-
sesti vammaisten henkilöiden yhdenvertainen 
oikeus elää itsenäistä elämää kaikilla elä-
mänalueilla. Artiklan 1 kohdassa mainittujen 
esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvi-
en kaikkien tekijöiden osalta tarvitaan sekä 
erilaisia kehittämistoimenpiteitä että sovel-
tamiskäytäntöjen muuttamista yleissopimuk-
sen määräysten toteutumiseksi. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komi-
tea on antanut 9 artiklaa koskevan yleis-
kommentin (nro 2) (CRPD/C/GC/2). 



 HE 284/2014 vp  
  
 

32 

Esteitä on monenlaisia. Fyysisiin esteisiin 
kuuluvat muun muassa ympäristön esteet eri-
tyisesti rakennetussa ympäristössä. Tärkeää 
on tunnistaa fyysiset esteet. Esteettömyyden 
ja saavutettavuuden turvaamiseksi tulee taata 
asianmukaiset toimet, jotka kohdistuvat 
muun muassa rakennuksiin, kouluihin, asun-
toihin ja työpaikkoihin. 

Rakennetun ympäristön ja rakentamisen es-
teettömyys perustuu maankäyttö- ja raken-
nuslainsäädännössä asetetuille tavoitteille. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 § edellyttää, 
että alueiden käytön suunnittelun tavoitteena 
on edistää turvallisen, terveellisen, viih-
tyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestö-
ryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vam-
maisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimin-
taympäristön luomista. Lain 117 §:n mukaan 
rakennuksen tulee, sen mukaan kuin raken-
nuksen käyttö sitä edellyttää, soveltua myös 
sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky 
liikkua tai toimia on rajoittunut. Lakiin on 1 
päivänä tammikuuta 2013 lisätty uusi 117 e § 
(958/2012), jonka mukaan rakennushankkee-
seen ryhtyvän on huolehdittava, että raken-
nus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitel-
laan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituk-
sen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyt-
tämällä tavalla siten, että esteettömyys ja 
käytettävyys otetaan huomioon erityisesti 
lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden 
kannalta. Asetus esteettömästä rakennuksesta 
(Suomen rakentamismääräyskokoelma F1 
2005) koskee hallinto- ja palvelurakennuksia, 
työtiloja sisältäviä rakennuksia sekä muissa 
rakennuksissa sijaitsevia liike- ja palvelutilo-
ja. Määräykset ja ohjeet liittyvät esimerkiksi 
liikkumisesteettömiin kulkuyhteyksiin tontil-
la ja rakennuksen sisätiloissa, hissin raken-
tamiseen sekä kokoontumistilojen ja majoi-
tustilojen liikkumisesteettömyyteen. Määrä-
ykset ja ohjeet koskevat asuinrakennuksia ja 
asumiseen liittyviä tiloja siltä osin kuin asun-
tosuunnittelua koskevassa asetuksessa (Suo-
men rakentamismääräyskokoelma G1 2005) 
edellytetään niiden soveltumisesta liikkumi-
sesteisille. Asetuksessa on säädetty esimer-
kiksi hissivelvoitteesta sekä rakennukseen, 
leikkipaikoille ja oleskeluun tarkoitetuille 
alueille johtavien välttämättömien kulkuyh-
teyksien soveltumisesta liikkumisesteiselle. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa edellyte-
tään, että kaikille sopivan suunnittelun peri-

aatteet otetaan huomioon lainsäädäntöä kehi-
tettäessä ja edistetään esteettömyystulkinto-
jen yhdenmukaistamista. Lisäksi ohjeistetaan 
esteettömyyden huomioon ottamista osana 
lähiympäristöjen kaavoituksen ja muun 
suunnittelun ohjausta sekä edistetään kaikille 
sopivan suunnittelun periaatteiden mukaisten 
menetelmien käyttöönottoa korjausrakenta-
misessa. 

Edellä kuvatut rakentamista koskevat sään-
nökset vastaavat 9 artiklassa asetettuja vaa-
timuksia rakennetun ympäristön esteettö-
myydestä. Rakennuskanta Suomessa uusiu-
tuu hitaasti. Jatkossa huomiota tulee kiinnit-
tää erityisesti korjausrakentamiseen siten, et-
tä rakentamista koskeviin säännöksiin sisäl-
lytetään myös korjausrakentamisen esteettö-
myyden edistäminen. 

Esteettömyyden ja saavutettavuuden osalta 
tärkeää on turvata myös pääsy kuljetukseen. 
Artikla liittyy tältä osin erityisesti 20 artiklan 
mukaiseen henkilökohtaiseen liikkumiseen. 

Julkisiin liikennepalveluihin kuuluvat kun-
nallinen ja pitkänmatkan linja-autoliikenne, 
taksiliikenne sekä lento-, rautatie- ja meri- ja 
sisävesiliikenne. Liikennevälineiden lisäksi 
on tärkeää taata asemien esteettömyys ja saa-
vutettavuus. 

Taksiliikennettä, mukaan lukien ajoneuvo-
ja, koskevat määräykset perustuvat kansalli-
seen lainsäädäntöön. Taksiliikennettä sään-
nellään muun muassa taksiliikennelaissa 
(217/2007) ja laissa taksinkuljettajien am-
mattipätevyydestä (695/2009) sekä taksilii-
kenteen kuluttajahintoja koskevassa valtio-
neuvoston asetuksessa (460/2013), jossa 
vammaisen asiakkaan avustamiselle on an-
nettu erityisasema hyvän palvelutason tur-
vaamiseksi. 

Taksiliikennelaki sisältää lupaviranomaisil-
le asetetun velvoitteen huolehtia esteettömien 
taksien määrästä lupia myönnettäessä. Lisäk-
si lakiin sisältyy laatuvaatimuksia, joiden 
mukaan kuljettajalla on velvollisuus ottaa 
huomioon matkustajien erityiset tarpeet. 
Lailla taksinkuljettajien ammattipätevyydestä 
säädetään taksinkuljettajan koulutusvaati-
muksista yleisellä tasolla. Vaatimuksista sää-
detään yksityiskohtaisemmin liikenne- ja 
viestintäministeriön asetuksella. Pakolliseen 
yrittäjäkoulutukseen sisältyy vammaisten 
henkilöiden palvelua koskevaa koulutusta. 
Yrittäjäkoulutuksen lisäksi myös kuljettaja-
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koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota 
vammaisten asiakkaiden palveluun ja apuvä-
lineiden käyttöön. 

Linja-auto- sekä rautatieliikennettä koskeva 
sääntely pohjautuu pääosin suoraan sovellet-
tavaan, asetustasoiseen unionilainsäädäntöön, 
ja lento- ja vesiliikennettä koskeva sääntely 
pääosin kansainvälisiin sopimuksiin sekä 
unionilainsäädäntöön. 

Linja-autopalvelujen hankinta ja järjestä-
minen pohjautuu pääosin EU:n palvelusopi-
musasetukseen (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007 rauta-
teiden ja maanteiden julkisista henkilöliiken-
nepalveluista sekä neuvoston asetusten 
(ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 
kumoamisesta) ja tätä täydentää joukkolii-
kennelaki (869/2009). Palvelusopimusase-
tuksen ja joukkoliikennelain myötä Suomes-
sa ollaan siirtymässä käytännössä yksinoike-
uksiin perustuneista linjaliikenneluvista kil-
pailutukseen ja sopimuksiin perustuvaan jär-
jestelmään. Sopimuksissa joukkoliikenne-
laissa mainitut toimivaltaiset viranomaiset 
voivat asettaa hankkimalleen linja-
autopalvelulle ehtoja esimerkiksi kaluston 
matalalattiaisuudesta. Kilpailutus onkin käy-
tännössä edistänyt huomattavasti esteettömän 
kaluston käyttöönottoa paikallisliikenteessä. 
Toisaalta linja-autoliikennettä voidaan uuden 
lain nojalla alkaa harjoittaa entistä helpom-
min myös pelkästään matkustajatuloihin pe-
rustuvana ilman mitään yhteiskunnan tukea. 
Uudistettu järjestelmä onkin houkutellut alal-
le täysin uusia yrittäjiä ja aikaansaanut sen, 
että Suomeen on vihdoin syntymässä esteet-
tömien kaukoliikenteen linja-autopalvelujen 
verkosto. Uuden linja-autokaluston valmis-
tusta koskeva sääntely on myös harmonisoitu 
unionitasolla ja sen mukaan uusien kaupun-
kibussien on oltava esteettömiä, mutta mui-
den linja-autojen osalta sääntely on jätetty jä-
senvaltion harkintaan. Joukkoliikennelakiin 
sisältyy velvoite alueen joukkoliikenteen 
palvelutasotavoitteiden asettamisesta sekä 
linja-auto-operaattoreita koskeva laatulu-
pausvelvoite. Laatulupausvelvoite tarkoittaa 
sitä, että liikenteenharjoittaja ilmoittaa, miten 
esteettömiä palveluja sillä on käytettävissään. 
Laatulupausvelvoite ei siten velvoita esteet-
tömien palvelujen tarjoamiseen. Liikenne- ja 
viestintäministeriö on lisäksi julkaissut mo-
nenlaista ohjeistusta kuten esimerkiksi kunti-

en kokonaisvaltaista esteettömyyssuunnitte-
lua, matkakeskusten esteettömyyttä, joukko-
liikenteen henkilökunnan palvelukykyä ja 
erityyppisten joukkoliikenteen informaatio-
palvelujen käytettävyyttä koskevaa ohjeistus-
ta. 

Liikennepolitiikassa tavoitteena on jo pit-
kään ollut se, että esteettömyys otetaan huo-
mioon eri henkilöliikenteen hankkeissa lä-
päisyperiaatteella. Esteettömyyden ja mat-
kustajien oikeuksien edistäminen pyritään si-
ten saamaan myös osaksi uusien liikenteen 
virastojen (Liikennevirasto ja Liikenteen tur-
vallisuusvirasto) jokapäiväistä toimintaa. 
Tästä huolimatta palveluissa on käytännössä 
yhä puutteita niin paikallisesti kuin eri lii-
kennemuotojen osalta. Esimerkiksi kaukolii-
kenteen linja-autokalusto ei pääosin sovellu 
pyörätuolin käyttäjille huolimatta siitä, että 
asiaa on yritetty edistää sekä kotimaisissa et-
tä Euroopan laajuisissa liikenneministeriön 
hankkeissa, kun taas kaikki uusi ja merkittä-
vä osuus vanhasta junakalustosta sopii pyörä-
tuolin käyttäjille. Ongelman ratkaisua vaike-
uttaa se, että asia liittyy yllä mainittuun linja-
autoliikenteen järjestämistä ja rahoitusta kos-
kevaan, perustavanlaatuiseen muutokseen, 
joka on aikaansaanut Suomessa voimakasta 
vastustusta eri tahoilta. Yhä useammassa 
kaupungissa taas lähes kaikki linja-autot ovat 
matalalattiaisia, mutta pysäkit voivat olla 
puutteellisia tai liikenteen informaatiopalve-
lut ja lippujärjestelmä ei välttämättä toimi 
esimerkiksi sokean tai kuulovammaisen mat-
kustajan tarpeita silmällä pitäen niin, että in-
formaatiota olisi aina saatavilla sekä kuuloon 
että näköön perustuvana. On myös huomat-
tava, että pelkkä palvelun, kuten junamatkan, 
kehittäminen ei riitä kun matkustajan on voi-
tava päästä sujuvasti myös asemalle ja lopul-
liseen määränpäähänsä. Tarvitaan koko mat-
kaketjun kehittämistä toimivaksi - ja siten 
esimerkiksi kunnissa kokonaisvaltaista nä-
kemystä. Kokonaisvaltaisuus edellyttää yh-
teistyötä paitsi useiden eri hallinnonalojen 
kesken myös yksityisten toimijoiden kanssa. 
Julkisen liikenteen kehittyminen nykyistä pa-
remmin vammaisille soveltuvaksi riippuu li-
säksi erityisesti siitä, millaiset mahdollisuu-
det joukkoliikenteellä on yleisesti kehittyä. 
Toistaiseksi esimerkiksi joukkoliikenteeseen 
käytettävissä oleva valtion rahoitus on hyvin 
vaatimatonta. 
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Artiklan soveltamisen kannalta merkittä-
vässä asemassa on myös EU:n matkustajien 
oikeuksia koskeva lainsäädäntö. Vammaisten 
oikeuksia sisältyy lentoliikennettä koskevaan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
seen (EY) N:o 1107/2006, rautatie-
liikennettä koskevaan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 
1371/2007, meri- ja sisävesiliikennettä kos-
kevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseen (EU) N:o 1177/2010 ja linja-
autoliikennettä koskevaan Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 
181/2011. Kaikissa asetuksissa on asetettu 
vaatimuksia vammaisten henkilöiden pääsys-
tä käyttämään kyseisiä palveluja sekä avun-
saannin järjestämisestä. Oikeuksien katta-
vuus vaihtelee kuitenkin eri liikennemuo-
doissa. 

Viestintäpolitiikassa puolestaan tavoitteena 
on erityisesti teknologianeutraalin ja moni-
kanavaisen viestinnän kehittämiseen tähtää-
vien toimenpiteiden edistäminen sekä ylei-
semmin siitä huolehtiminen, että viestintäpo-
litiikassa esteettömyyskysymykset otetaan 
kattavasti huomioon. Kaikkien kansalaisten 
yhdenvertaisuus sekä oikeus tietoyhteiskun-
taosallisuuteen on nostettu strategioissa sekä 
ohjelmissa, kuten sähköisen asioinnin ja de-
mokratian vauhdittamisohjelmassa ja vam-
maispoliittisessa ohjelmassa. Vuonna 2010 
on julkaistu toimenpideohjelma Kohti estee-
töntä tietoyhteiskuntaa vuosille 2011-2015. 
Ohjelman tavoitteena on parantaa tietoyh-
teiskunnan esteettömyyttä kaikkien kansa-
laisten osalta. Toimenpideohjelmassa olevia 
viestintäpolitiikan alaan kuuluvia toimenpi-
teitä seuraamaan perustettiin vuonna 2011 
esteettömien viestintäpalvelujen seuranta-
ryhmä. Seurantaryhmä koostuu esteettömyy-
den ja viestintäpalvelujen keskeisistä toimi-
joista ja edistäjistä, kuten muun muassa 
vammaisjärjestöistä. 

Viestintämarkkinalain (393/2003) mukaan 
viestintäpalveluita koskeva yleispalveluvel-
vollisuus kattaa vammaisten käyttäjien oi-
keudet. Vammaisten käyttäjien erityistarpeis-
ta huolehtiminen on yleispalveluvelvollisen 
teleyrityksen vastuulla. Vammaisille käyttä-
jille tarjotaan samat perusviestintäpalvelut 
kuin muillekin käyttäjille muiden käyttäjien 
oikeuksia vastaavalla tavalla. Kuulo- tai pu-
hevammaiselle käyttäjälle tarjottavan, vies-

tintämarkkinalaissa tarkoitetun liittymän tu-
lee mahdollistaa videopuhelu- ja etätulk-
kauspalvelujen käyttämistä varten riittävän 
nopea internet-yhteys. 

Artiklan 2 kohta sisältää määräykset kehit-
tää yleisölle avoimien tilojen ja palveluiden 
saavutettavuutta koskevia vähimmäisstan-
dardeja ja -ohjeita sekä edellyttää toimien 
täytäntöönpanon valvontaa. Suomessa tämä 
tarkoittaa lähinnä rakentamismääräysten si-
sällön tarkistamista ja kehittämistä nykyistä 
kattavampaan ja yksiselitteisempään suun-
taan. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esi-
merkiksi ovimitoituksien yksinkertaistamista 
ja eräiden ohjeiden muuttamista sitoviksi 
määräyksiksi tai osallistumisen varmistamis-
ta poistamalla kieleen liittyvät esteet sekä 
varmentamalla visuaalinen informaatio ja 
tiedonsaanti sekä kuunteluolosuhteiden toi-
mivuus. 

Jotta artiklan 2 kohdan määräykset toteu-
tuisivat käytännössä, on huolehdittava toimi-
en riittävästä ja tehokkaasta valvonnasta. Jos 
huomataan, etteivät toteutetut toimet vastaa 
esteettömyyden vaatimuksia, niihin tulee 
voida puuttua riittävän tehokkaasti. 

Kohta edellyttää myös varmistamaan ylei-
sölle avoimia tiloja ja palveluja tarjoavien 
yksityisten tahojen ottavan huomioon esteet-
tömyyden ja saavutettavuuden osatekijät sekä 
antamaan sidosryhmille koulutusta esteettö-
myys ja saavutettavuuskysymyksistä. 

Tapauksessa Szilvia Nyusti ja Péter Takács 
v. Unkari (valitus nro 1/2010) valittajilla oli 
molemmilla vakava-asteinen näkövamma, 
jonka takia he eivät pystyneet käyttämään 
pankkiautomaatteja ilman apua, sillä auto-
maateissa ei käytetty pistekirjoitusta eikä ää-
niavustusta. Vammaisten henkilöiden oike-
uksien komitea totesi, ettei sopimuspuoli ole 
varmistanut pankkiautomaattien esteettö-
myyttä ja saavutettavuutta ja katsoi valtion 
toimineen täten yleissopimuksen 9 artiklan 
vastaisesti. Komitea suositteli sopimuspuolta 
muun muassa laatimaan minimistandardit 
pankkipalvelujen esteettömyydestä ja saavu-
tettavuudesta, varmistamaan lainsäädäntö-
toimin esteettömien ja saavutettavien pank-
kipalvelujen asteittaisen toteuttamisen. 

Lisäksi kohta edellyttää avoimien raken-
nusten ja muiden tilojen opastetekstien tuot-
tamista pistekirjoituksella sekä helposti luet-
tavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Lisäk-
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si on varmennettava visuaalinen informaatio 
ja tiedonsaanti. Määräyksen sisällön tehokas 
toteuttaminen edellyttää ainakin selkeää oh-
jetta siitä, mitä helposti luettavuudella tarkoi-
tetaan. Myös määräyksen sisällön ottamista 
rakentamismääräykseen tulisi selvyyden 
vuoksi harkita. 

Kohta edellyttää myös asianmukaisten toi-
mien toteuttamista, joilla järjestetään avusta-
jia ja muuta apua, mukaan lukien oppaita, lu-
kijoita ja koulutettuja viittomakielen tulkke-
ja, helpottamaan yleisölle avoimien raken-
nusten ja muiden tilojen esteettömyyttä sekä 
vammaisten henkilöiden avustamisen ja tu-
kemisen muotojen edistämistä, jotta voidaan 
varmistaa heille tiedon saavutettavuus. Myös 
internetin saavutettavuutta vammaisille hen-
kilöille tulee edistää sekä saavutettavien tie-
to- ja viestintäteknologioiden ja -
järjestelmien suunnittelua, kehittämistä, tuo-
tantoa ja jakelua mahdollisimman varhaises-
sa vaiheessa, jotta näistä tulee saavutettavia 
mahdollisimman alhaisin kustannuksin. 

Tulkkaus, kommunikaation apuvälineet, 
omakielinen vuorovaikutus ja tiedonsaanti 
ovat vammaiselle henkilölle välttämättömiä 
yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumi-
sen osatekijöitä. Näiden osatekijöiden saata-
vuus tulee huomioida yleissopimuksen artik-
lojen soveltamisessa. 

Näkö- ja kuulovammaisille sekä puhe-
vammaisille tulee taata yhdenvertainen oike-
us tiedonsaantiin ja asiointiin sekä sosiaali-
seen kanssakäymiseen. Tiedon hankinnan ja 
tuottamisen taidot ja välineet tulee olla kaik-
kien vammaisten henkilöiden saatavilla iästä 
ja asuinpaikasta riippumatta. Myös erilaisten 
tieto- ja viestintäjärjestelmien sekä sähköisen 
asioinnin esteettömyys on turvattava. Viran-
omaisten tiedotusmateriaalin tulee olla sellai-
sessa muodossa, että vammaiset henkilöt 
pystyvät informaation vastaanottamaan. Eri-
tyisesti internet-sivujen esteettömyyttä tulee 
edistää. Televisio-ohjelmien tekstitykseen tu-
lee kiinnittää riittävää huomiota ja sitä tulisi 
lisätä myös mahdollisuuksien mukaan kau-
pallisten kanavien ohjelmissa. Kuulovam-
maiset tarvitsevat tekstitystä myös kotimai-
siin televisio-ohjelmiin ja näkövammaiset 
äänitekstitystä kaikkiin ohjelmiin. On kui-
tenkin huomattava, että TV-tekstitys ei aina 
ole riittävä tiedonsaantimuoto visuaalisten 
esteiden poistamisessa ja visuaalisen infor-

maation saavutettavuudessa, joten myös esi-
merkiksi viittomakielistä ja auditiivista sisäl-
töä tarvitaan. 

Viestinnällisiä ja kielellisiä tiedonsaantiin 
liittyviä esteitä ovat tarjotun tiedon muotoon 
ja erityisesti luettavuuteen liittyvät tekijät, 
kuten esimerkiksi luettavuus apuvälineillä tai 
selkokielisenä. Omakielisen tiedon saatavuu-
den vähäisyys luo viestintään ja tiedonsaan-
tiin liittyviä kielellisiä esteitä. Omakielisten 
palveluiden ollessa vähäisiä, korjaa tulk-
kauspalvelu tätä puutetta osaltaan ja on sen 
vuoksi tärkeä. 

Perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan 
viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuu-
den vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tar-
vitsevien oikeudet turvataan lailla. Mahdolli-
suus vuorovaikutukseen toisten ihmisten 
kanssa on olennainen edellytys osallistumi-
sen ja monien muiden perusoikeuksien toteu-
tumiselle. 

Tulkkauspalvelulailla siirrettiin aiemmin 
kuntien järjestämisvastuulla ollut vammais-
palvelulain mukainen vaikeavammaisten 
tulkkipalvelu Kansaneläkelaitoksen järjestet-
täväksi 1 päivänä syyskuuta 2010 alkaen. 
Palvelun saajien kohderyhmä pysyi samana 
kuin vammaispalvelulaissa eikä palvelun 
saannin edellytyksiä tai palvelun laajuutta tai 
sisältöä muutoin muutettu. Laissa täsmennet-
tiin eräitä lain soveltamisen ja palvelunkäyt-
täjien oikeuksien toteutumisen kannalta kes-
keisiä kohtia myös muun muassa paritulkka-
uksen sekä ulkomaan matkoilla tapahtuvan 
tulkkauksen osalta. 

Kansaneläkelaitos vastaa tulkkauspalvelun 
järjestämistä ja siihen liittyvien kustannusten 
korvaamisesta tulkkauspalvelua välittäville 
välityskeskuksille sekä palveluntuottajille. 
Vuoden 2014 alusta välityskeskus siirtyy 
Kansaneläkelaitoksen omaksi toiminnaksi. 
Tulkkauspalveluun kuuluu tulkkauksen jär-
jestäminen ja siitä aiheutuvat välttämättömät 
oheiskustannukset. Tulkkauspalvelu on käyt-
täjälle maksutonta. Kuntien järjestämisvastuu 
muista vammaisuuden perusteella tarvittavis-
ta sosiaalihuollon yleis- ja erityispalveluista 
sekä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista 
säilyi ennallaan. 

Tulkkauspalvelulain tarkoitus on edistää 
tulkkausta tarvitsevan vammaisen henkilön 
mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisen yh-
teiskunnan jäsenenä. Lailla turvataan myös 
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kielellisten oikeuksien toteutumista. Kansan-
eläkelaitoksen tulee tulkkauspalvelua hank-
kiessaan ja järjestäessään ottaa huomioon 
palvelunkäyttäjän toivomukset, mielipide, 
etu ja yksilölliset tarpeet sekä äidinkieli ja 
kulttuuritausta. 

Vammaispalvelulain tavoin tulkkauspalve-
lulaki on toissijainen eli sen mukaista palve-
lua järjestetään, jos henkilö ei saa riittävää ja 
hänelle sopivaa tulkkausta muun lain nojalla. 
Käytännössä palvelun järjestäminen tulk-
kauspalvelulain nojalla on aiemman lainsää-
dännön tapaan keskeistä muiden hallin-
nonalojen järjestämän tulkkauksen riittämät-
tömyyden vuoksi. Vammaispoliittisen ohjel-
man tavoitteiden mukaisesti on tärkeää, että 
kaikki hallinnonalat ohjaavat tulkkauspalve-
lujen käyttöä toimialansa asiointitilanteissa 
siten, että vammaisten ihmisten tulkkauspal-
velun tarve huomioidaan koko laajuudessaan 
mukaan lukien viittomakielisten, kuulonäkö-
vammaisten ja puhevammaisten henkilöiden 
tarvitsema tulkkaus sekä huonokuuloisten ja 
kuuroutuneiden henkilöiden tarvitsemat tulk-
kausmuodot. 

Oikeus tulkkauspalveluun on henkilöllä, 
jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai 
puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvit-
see tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, 
asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumi-
seen, harrastamiseen tai virkistykseen. Lisäk-
si edellytyksenä on, että henkilö kykenee il-
maisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avul-
la ja hänellä on käytössään jokin toimiva 
kommunikointikeino. 

Tulkkauspalvelua on järjestettävä siten, että 
kuulonäkövammaisella henkilöllä on mah-
dollisuus saada vähintään 360 ja kuulo- tai 
puhevammaisella henkilöllä vähintään 180 
tulkkaustuntia kalenterivuoden aikana. Tulk-
kauspalvelua järjestetään tätä enemmän, jos 
se on asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioon 
ottaen perusteltua. Tällaisia ovat esimerkiksi 
tilanteet, joissa edellä mainitut tuntimäärät 
eivät riitä turvaamaan asiakkaan yksilöllisiä 
tulkkaustarpeita. Kuulonäkövammaisten 
tulkkaukseen sisältyy kuvailu ja opastus. Ak-
tiiviset palvelunkäyttäjät tarvitsevat lisätunte-
ja muun muassa tiedonsaantiin, työhön, opis-
keluun ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen 
sekä odottamattomiin elämäntilanteisiin, ku-
ten pitkäaikaiseen hoitoon tai terapiaan. 

Opiskeluun liittyvänä tulkkauspalvelua on 
järjestettävä siinä laajuudessa kuin henkilö 
sitä välttämättä tarvitsee selviytyäkseen pe-
rusopetuksen jälkeisistä opinnoista, jotka 
johtavat tutkintoon tai ammattiin, edistävät 
ammatilliseen opiskeluun pääsemistä tai työl-
listymistä tai tukevat työelämässä pysymistä 
tai etenemistä. 

Tulkkauspalvelua voi käyttää myös ulko-
maan matkoilla, jos matka liittyy henkilön 
tavanomaiseen elämään, opiskeluun tai työs-
sä käymiseen. Säännös on lisännyt tulkkaus-
palvelua tarvitsevien henkilöiden yhdenver-
taisuutta tavanomaisissa elämäntoiminnoissa 
suhteessa vammattomiin henkilöihin. Oikeus 
palvelun käyttöön ulkomaanmatkoilla ei ole 
rajaton vaan arvioitaessa sitä, kuuluuko mat-
ka tulkkauspalvelun käyttäjän tavanomaiseen 
elämään tai hänen opiskeluunsa taikka työssä 
käymiseen, on aikaisemman korkeimman 
hallinto-oikeuden oikeuskäytännön mukai-
sesti arvioitava vammaisen henkilön yksilöl-
lisiä tarpeita ja olosuhteita suhteessa lain tar-
koitukseen. 

Tulkkauspalvelu voidaan järjestää myös 
etätulkkauksena, jos se on palvelunkäyttäjän 
yksilölliset tarpeet huomioon ottaen mahdol-
lista ja perusteltua. Kansaneläkelaitos järjes-
tää etätulkkausta käyttävälle henkilölle tulk-
kauksessa tarvittavat hinnaltaan kohtuulliset 
välineet ja laitteet sekä vastaa etäyhteyden 
käytöstä aiheutuvista välttämättömistä kus-
tannuksista. Etätulkkaus on otettu laajem-
paan käyttöön toukokuussa 2013. Käyttöoi-
keutta etätulkkaukseen voi hakea kuka tahan-
sa etätulkkauksen myöntökriteerit täyttävä 
tulkkauspalvelun asiakas. Oikeus etätulk-
kauspalvelun käyttöön on vuoden 2014 syys-
kuun loppuun mennessä myönnetty 169 asi-
akkaalle. 

Fyysisten, viestinnällisten ja kielellisten es-
teiden lisäksi vammaiset henkilöt voivat 
kohdata institutionaalisia esteitä. Institutio-
naalisiin esteisiin kuuluvat lainsäädännöt, 
käytännöt ja prosessit, jotka aiheuttavat vai-
keuksia vammaisille ihmisille. Vammaisia 
koskevat asenteet ovat myös yksi merkittävä 
esteellisyyden muoto. Välineelliseen esteet-
tömyyteen ja saavutettavuuteen liittyy siten 
myös 8 artiklassa käsitelty tietoisuuden li-
sääminen. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 
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10 artikla. Oikeus elämään. Artiklassa 
velvoitetaan varmistamaan, että vammaiset 
henkilöt voivat nauttia jokaiselle ihmiselle 
kuuluvasta synnynnäisestä oikeudesta elä-
mään tehokkaasti ja yhdenvertaisesti muiden 
kanssa. 

Artikla vahvistaa vammaisten henkilöiden 
synnynnäisen oikeuden elämään yhdenver-
taisesti muiden kanssa. 

Artiklan tulkintakäytännössä vammaisten 
henkilöiden oikeuksien komitea on muun 
muassa osoittanut mielenkiintoa kotona ja 
laitoksissa tapahtuvien vammaisten henkilöi-
den kuolemien tehokkaan tutkinnan varmis-
tamista kohtaan (CRPD/C/TUN/Q/1). 

EIT on muun muassa tapauksessa Jasinskis 
v. Latvia (21.12.2010) ottanut kantaa vam-
maisen henkilön erityistarpeista aiheutuviin 
velvoitteisiin Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sen 2 artiklan noudattamisessa. Tapauksessa 
oli kyse tilanteesta, jossa vammainen henkilö 
oli kuollut sairaalassa oltuaan ensin poliisin 
kiinni ottamana. EIT kiinnitti tuomiossaan 
huomiota muun muassa siihen, että henkilön 
kuolemaa tutkittaessa ei ollut kyetty otta-
maan kantaa useisiin sellaisiin kysymyksiin, 
jotka olisivat olleet ratkaisevia poliisin toi-
minnan arvioinnin kannalta. Asiassa ei muun 
muassa ilmennyt, että siinä olisi selvitetty, 
oliko poliisin toiminta sen mukaista, mitä oli 
edellytettävä ottaen huomioon vammaisen 
henkilön erityistarpeet. 

Artiklan soveltaminen liittyy muun muassa 
vaikeavammaisten lasten hoidosta, lähinnä 
elvytyksestä ja tehohoidosta päättämiseen. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komi-
tea on myös kiinnittänyt huomiota suostu-
muksen antamiseen lääketieteelliseen hoi-
toon tilanteessa, joissa henkilöä pidetään ky-
kenemättömänä oikeudellisiin toimiin 
(CRPD/C/ESP/CO/1). Komitea on muistut-
tanut, että oikeus elämään on absoluuttinen. 
Päätöksen tekeminen henkilön puolesta liit-
tyen elämää ylläpitävän hoidon päättämiseen 
ei ole artiklan mukaista. Näin ollen kaikissa 
lääketieteelliseen hoitoon, erityisesti hoidon, 
ravinnonsaannin ja elvytyksen päättämiseen 
liittyvissä asioissa on varmistettava vam-
maisten henkilöiden tietoisen suostumuksen 
saaminen. 

Oikeus elämään on turvattu perustuslain 
7 §:ssä. 

Potilaslaki sisältää säännökset potilaan hoi-
toon ja kohteluun liittyvistä keskeisistä peri-
aatteista. Laki korostaa potilaan aktiivista 
osallistumista, potilaan itsemääräämisoikeut-
ta sekä hänen oikeuttaan hoitoon ja tiedon-
saantiin. Potilaslain 3 §:n mukaan potilaalla 
on oikeus terveydentilansa edellyttämään 
terveyden- ja sairaanhoitoon ilman syrjintää. 

Vammaisuus ei Suomen lainsäädännön 
mukaan voi olla peruste erilaiselle kohtelulle 
terveydenhuollossa. Potilaan hoidon tulee 
potilaslain 6 §:n mukaan tapahtua yhteisym-
märryksessä potilaan kanssa. Terveydenhuol-
tolain (1326/2010) mukaan potilaan hoidon 
tarpeen arvioinnin tulee perustua lääketieteel-
lisesti hyväksyttyihin kriteereihin ja tapahtua 
potilaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Vai-
keavammaisia lapsia koskevat elvytys- ja te-
hohoitopäätökset tehdään yksilöllisesti huo-
mioiden lääkintäetiikan yleinen periaate, 
jonka mukaan enemmän haittaa kuin hyötyä 
tuottavaa hoitoa ei voida antaa. Vammaisuus 
ei saa milloinkaan olla elvytyskiellon perus-
teena. 

Valtakunnallinen vammaisneuvosto on an-
tanut vuonna 2006 kannanoton vaikeavam-
maisten lapsen elvyttämisestä. Kannanotossa 
tuodaan esille, että vammaisuus sinänsä ei 
milloinkaan saa olla lähtökohtaisesti perus-
teena elvyttämättä jättämispäätöstä tehtäessä 
ja että yleiset elvyttämistä koskevat ohjeet 
ovat sovellettavissa myös vaikeasti vammai-
siin henkilöihin. Kannanotossa korostetaan 
myös vanhempien kuulemisen välttämättö-
myyttä elvyttämättä jättämispäätöstä tehtäes-
sä. Kyseistä päätöstä ei pidä tehdä omaisten 
tietämättä. Hoitavan lääkärin tulee myös 
varmistaa, että vanhemmat ovat ymmärtäneet 
päätöksen sisällön. 

Vaikeavammaisten lasten tehohoitoon ja 
elvytykseen liittyen valtakunnallinen sosiaa-
li- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta on 
antanut vuonna 2007 kannanoton, jonka mu-
kaan kehitysvammaisuus itsessään ei ole syy 
pidättäytyä elvytyksestä tai tehohoidosta. 
Kannanotossa todetaan myös muun muassa, 
että elvytykseen ja tehohoitoon kuuluvat hoi-
totoimenpiteet ovat jääneet määrittelyiltään 
epäselväksi ja termien käyttö on sekavaa. 
Myös eduskunnan oikeusasiamies on ratkai-
sussaan (Dnro 3624/4/07, 23.3.2009) ottanut 
asiaan kantaa. Eduskunnan oikeusasiamiehen 
ratkaisun mukaan syrjinnän kielto on hoito-
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ratkaisuissa keskeisen tärkeä perusoikeuksiin 
liittyvä terveydenhuollon oikeusturvakysy-
mys. Vammaisilla on yhtäläinen oikeus hy-
vään terveyden- ja sairaanhoitoon kuin muil-
lakin ihmisillä. Vammaisuus itsessään ei ole 
peruste pidättäytyä elvytyksestä tai tehohoi-
dosta. 

Potilaslain 6 §:ssä korostetaan myös poti-
laan itsemääräämisoikeutta ja edellytetään 
hänen itsensä, tai jos se ei ole mahdollista, 
hänen läheisensä kuulemista potilaan tahdon 
selvittämiseksi. Lain 7 §:ssä säädetään ala-
ikäisen potilaan mielipiteen selvittämisestä ja 
hoitamisesta yhteisymmärryksessä hänen tai 
hänen huoltajansa tai muun laillisen edusta-
jansa kanssa. 

Raskaudenkeskeytykseen vammaisuuden 
takia ei tule painostaa. Tuleville vanhemmille 
tulee antaa asianmukaista tietoa vammaisuu-
desta raskauden alusta lähtien. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komi-
tea on kiinnittänyt huomiota raskauden kes-
keytykseen yhdenvertaisuuden kannalta. 
Komitea on Unkaria koskevissa päätelmis-
sään (CRPD/C/HUN/CO/1) suositellut sopi-
muspuolta poistamaan erottelun lainsäädän-
nössään koskien aikarajoja raskauden kes-
keyttämiselle yksistään vammaisuuden pe-
rusteella. 

Laki raskauden keskeyttämisestä 
(239/1970) mahdollistaa tällä hetkellä abortin 
tekemisen 24. raskausviikolle saakka, mikäli 
lapsivesi- tai ultraäänitutkimuksella, serolo-
gisilla tutkimuksilla taikka muulla vastaaval-
la luotettavalla tutkimuksella on todettu vai-
kea sikiön sairaus tai ruumiinvika. Vammat-
toman sikiön ollessa kyseessä raskaudenkes-
keytys on ilman erityisperusteita mahdollista 
vain 12. raskausviikolle ja eritysperustein 20. 
viikolle saakka. Hallitusohjelman mukaan 
tällä hallituskaudella selvitetään, onko tarvet-
ta muuttaa raskauden keskeytyksen myö-
häisintä viikkorajaa koskevaa lainsäädäntöä. 
Vammaispoliittisessa ohjelmassa on yhdeksi 
toimenpiteeksi listattu tarve selvittää raskau-
denkeskeytyksen perusteiden yhteensopivuus 
yleissopimuksen artiklojen kanssa. 

Myös muilta osin terveydenhuollon käytän-
töjen tulisi olla sellaisia, etteivät ne estäisi ar-
tiklassa turvatun oikeuden toteutumista. 

Myös muun muassa vammaispalvelulain ja 
muun lainsäädännön soveltamiskäytännön 

tulisi olla sellainen, ettei se johtaisi vastaa-
vanlaisiin tilanteisiin. 

Tämän lisäksi artiklan vaatimusten voidaan 
katsoa liittyvän myös muun muassa tervey-
denhuollon tilojen esteettömyys- ja saavutet-
tavuuskysymyksiin ja tilojen ja laitteiden 
muuhun toimivuuteen ja asianmukaisuuteen. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. Työryhmän näke-
myksen mukaan artiklaan soveltamiseen liit-
tyviä käytäntöjä ja ohjeita on kuitenkin tar-
koituksenmukaista selkeyttää. 

11 artikla. Vaaratilanteet ja humanitaari-
set hätätilanteet Artikla sisältää määräykset 
vammaisten henkilöiden suojelun ja turvalli-
suuden varmistamiseksi vaaratilanteissa, mu-
kaan lukien aseelliset selkkaukset, humani-
taariset hätätilat ja luonnonkatastrofit. 

Vammaisten henkilöiden suojelun ja esi-
merkiksi turvallisuuden varmentamiseksi 
tehtyjen suunnitelmien tulee olla vammaiset 
henkilöt osallistavia. Artiklaa sovellettaessa 
tulee muistaa vammaisten henkilöiden perus- 
ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen myös hä-
tätilanteissa. 

Vammaiset henkilöt tulee yleissopimuksen 
mukaan huomioida valmiussuunnittelussa. 

Artiklan tarkoittamien vaaratilanteiden voi-
taisiin katsoa sisältävän ainakin niin kansain-
väliset eli valtioiden väliset aseelliset selkka-
ukset kuin kansalliset eli valtion sisäiset 
aseelliset selkkaukset, humanitaariset hätäti-
lat ja luonnonkatastrofit. Ajallisesti puoles-
taan artiklan voitaisiin katsoa ulottuvan itse 
vaaratilanteiden lisäksi niitä välittömästi 
edeltävään ja niiden jälkeiseen aikaan. 

Aseellisten selkkausten aikana tulee sovel-
lettavaksi myös kansainvälinen humanitaari-
nen oikeus, joka perustuu kansainvälisiin so-
pimuksiin ja kansainväliseen tapaoikeuteen. 
Punaisen Ristin kansainvälisen komitean tut-
kimuksen perusteella laadittujen tapaoikeus-
sääntöjen mukaan aseellisesta selkkauksesta 
kärsivillä vanhuksilla, vammaisilla ja vajaa-
kuntoisilla on oikeus erityiseen kunnioituk-
seen ja suojeluun. 

Vammaisten henkilöiden suojelun ja tur-
vallisuuden varmistaminen liittyy muun mu-
assa valmiussuunnitteluun, palveluiden ja 
toimintojen jatkuvuuteen, jakelujärjestelmien 
toimivuuteen, kriisiviestintään, jälleenraken-
tamiseen ja kriisiterapiaan. Artiklan voidaan 
katsoa edellyttävän valtioiden varmistavan, 
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sekä kansallisissa käytännöissään että kan-
sainvälisessä yhteistyössään, että näiden toi-
met edellä mainituissa tilanteissa ovat osal-
listavia ja vammaisten henkilöiden saavutet-
tavissa. Esimerkiksi humanitaarista apua ja-
ettaessa tulee ottaa huomioon, että se on 
vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Ar-
tiklan soveltamisessa on olennaista huomioi-
da myös yleissopimuksen kansainvälistä yh-
teistyötä koskeva 32 artikla, sillä kansainvä-
lisen yhteisön osallisuus on joidenkin valti-
oiden rajallisista voimavaroista johtuen usein 
välttämätöntä. 

Vaaratilanteet ja humanitaariset hätätilan-
teet lisäävät huomattavasti niitä esteitä, joita 
vammaiset henkilöt kohtaavat, sekä heiken-
tävät sitä tukea, joihin jotkut vammaiset hen-
kilöt yleensä voivat tukeutua. Näin ollen täl-
laiset tilanteet lisäävät vammaisten henkiöi-
den haavoittuvuutta ja rajoittavat entisestään 
heidän osallisuutta yhteiskunnassa sekä hei-
dän päätöksentekomahdollisuuksia. 

Vammaiset henkilöt ovat siten muita hen-
kilöitä haavoittuvaisemmassa asemassa en-
nen vaaratilanteita ja kriisejä sekä niiden ai-
kana ja jälkeen. Tähän vaikuttaa muun muas-
sa se, että vaaratilanteissa apuvälineet ja 
muut avustus- ja hoitokeinot saatetaan me-
nettää samoin kuin mahdollisuus palveluihin. 
Myös sosiaaliset verkostot, esimerkiksi per-
heenjäsenten, ystävien tai naapureiden kuo-
lemantapausten johdosta, saattavat tuhoutua. 
Niin ikään, merkitystä saattaa olla myös 
muun muassa julkisesta terveydenhuollosta, 
katastrofivalmiudesta, hätäavusta ja humani-
taarisesta avusta vastuussa olevien kansallis-
ten ja kansainvälisten toimijoiden tietämät-
tömyydellä vammaisten henkilöiden erityis-
tarpeista. 

Sisäiseen turvallisuuteen liittyy muun pe-
lastustoimen ylläpitäminen, hätäkeskustoi-
minta ja erilaisten onnettomuuksien torjumi-
nen. Myös erilaiset infrastruktuurin turvaa-
miseen tähtäävät käytännöt liittyvät tämän 
artiklan soveltamisalaan. Myös viestintä on 
olennainen osa häiriötilanteen hallintaa. 

Vammaisella henkilöllä on oikeus valtion 
ja viranomaisten järjestämään suojeluun 
etenkin poikkeuksellisissa vaaratilanteissa, 
joiden kestoa ei voi ennakoida. Etenkin eri-
tyisesti haavoittuvassa asemassa ovat vaikea-
vammaiset ihmiset, joiden rajoittunut kyky 
liikkua vaikuttaa olennaisesti mahdollisuuk-

siin pelastautua. Nykyään laitoskulttuurin 
purkamisen ansiosta yksin kotona asuvien 
vanhenevien vammaisten ihmisten määrä 
kasvaa. Näin on syytä korostaa, että viran-
omaiset ja asumisen palvelujen tuottajat laa-
tivat asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat, 
joissa otetaan huomioon vammaisten ihmis-
ten asema ja olosuhteet sekä laaditaan tarkat 
toimenpiteet heidän suojelemisessa. 

Valmiuslaissa (1552/2011) poikkeusoloiksi 
määritellään Suomeen kohdistuva aseellinen 
tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyök-
käys ja sen välitön jälkitila, Suomeen kohdis-
tuva huomattava aseellisen tai siihen vaka-
vuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, 
jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän 
lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä 
käyttöön ottamista, väestön toimeentuloon tai 
maan talouselämän perusteisiin kohdistuva 
erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka 
seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle 
välttämättömät toiminnot olennaisesti vaa-
rantuvat, erityisen vakava suuronnettomuus 
ja sen välitön jälkitila, sekä vaikutuksiltaan 
erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaa-
va hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartun-
tatauti. Valmiuslain tarkoituksena on poikke-
usoloissa muun muassa suojata väestöä ja yl-
läpitää perus- ja ihmisoikeuksia. Viranomai-
set voidaan oikeuttaa poikkeusoloissa käyt-
tämään vain sellaisia toimivaltuuksia, jotka 
ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia lain 
tarkoituksen saavuttamiseksi. 

Valmiuslain mukaan valtion viranomaisten 
ja laitosten sekä kuntien on varmistettava 
tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoi-
taminen myös poikkeusoloissa. Valmius 
varmistetaan muun muassa valmiussuunni-
telmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toimin-
nan etukäteisvalmisteluin. Poikkeusoloissa 
viranomaiset voivat mahdollisesti joutua tur-
vautumaan normaalista poikkeavaan valtuuk-
sien käyttöön. Tällöin voidaan säädellä esi-
merkiksi oikeudesta oleskella tai poistua tie-
tyltä paikkakunnalta tai velvoittaa henkilöitä 
osallistumaan pakolliseen työpalveluun. 
Työvelvolliselle voi kuitenkin antaa työmää-
räyksen vain sellaiseen työhön, jota hän pys-
tyy kohtuudella tekemään ottaen huomioon 
muun muassa hänen mahdollinen vammai-
suutensa. 

Eri hallinnonalojen varautumista on Suo-
messa sovitettu yhteen yhteiskunnan turvalli-



 HE 284/2014 vp  
  
 

40 

suusstrategiassa (valtioneuvoston periaate-
päätös 16.12.2010). Strategia konkretisoi val-
tioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliit-
tisessa selonteossa 2009 asetettuja Suomen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä toi-
meenpanon perusteet periaatteita ja tavoittei-
ta. Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittinen selonteko 2012 on jatkoa aikai-
semmille selonteoille. Strategia muodostaa 
varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen pe-
rustan yhteiskunnan kaikille toimijoille. Sitä 
täydentävät ja syventävät eri hallinnonalojen 
valmistelemat muut varautumiseen ja häiriö-
tilanteiden hallintaan liittyvät strategiat sekä 
ohjausasiakirjat. Valtioneuvoston periaate-
päätös kokonaisturvallisuudesta (5.12.2012) 
määrittelee ja selkiyttää kokonaisturvallisuu-
den hallinnan järjestelyjä ja vastuita etenkin 
valtioneuvostotasolla. 

Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 
2 §:n mukaan puolustusvoimien tehtävänä on 
Suomen sotilaallinen puolustaminen, johon 
kuuluu muun muassa kansan elinmahdolli-
suuksien ja perusoikeuksien turvaaminen, 
muiden viranomaisten tukeminen, johon kuu-
luu muun muassa virka-apu yleisen järjestyk-
sen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja pelas-
tustoimintaan osallistuminen, sekä osallistu-
minen kansainväliseen sotilaalliseen kriisin-
hallintaan. 

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa 
laissa (211/2006) säädetään Suomen osallis-
tumisesta kansainväliseen sotilaalliseen krii-
sinhallintaan, kriisinhallintaan liittyvästä 
koulutus- ja harjoitustoiminnasta sekä krii-
sinhallintahenkilöstön asemasta. Laissa sivii-
lihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallin-
taan (1287/2004) säädetään siviilihenkilöstön 
osallistumisesta kriisinhallintaan ulkomailla, 
kriisinhallintaan osallistumisen edellyttämis-
tä kotimaan valmiuksista sekä niiden ylläpi-
tämisestä ja kehittämisestä, ja kriisinhallin-
taan ulkomailla osallistuvan siviilihenkilös-
tön oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Ulkoasiainministeriö ylläpitää valmiuksia 
suojella ja avustaa suomalaisia maamme ul-
kopuolella tilanteissa, joissa heidän turvalli-
suutensa on joutumassa tai joutunut uhatuksi. 
Konsulipalvelulain (498/1999) mukaan 
Suomen edustustot avustavat ulkomailla 
oleskelevia suomalaisia suuronnettomuuden, 
luonnononnettomuuden, ympäristöonnetto-
muuden, sodan, sisällissodan tai muun kriisi-

tilanteen sattuessa tai uhatessa. Hallituksen 
esitys laiksi konsulipalvelulain muuttamises-
ta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 
102/2014 vp) annettiin eduskunnalle 28 päi-
vänä elokuuta 2014. Eduskunnan antoi vas-
tauksensa 4 päivänä marraskuuta 2014. Halli-
tuksen esityksen tarkoittaman muutoksen 
mukaan palvelut hädänalaisessa asemassa 
oleville sekä muut vastaavat konsulipalvelut 
kuten esimerkiksi kriisipalvelut antaa se 
edustusto, jota kulloinkin kyseessä olevan ti-
lanteen vakavuus ja kiireellisyys edellyttää 
(HE 102/2014 vp). 

Pelastuslaki (379/2011) sisältää keskeiset 
säännökset väestönsuojeluun varautumisesta 
ja pelastustoimen kannalta keskeisestä yh-
teistyöstä väestönsuojelussa eri viranomais-
ten kanssa. Pelastuslain mukainen toiminta 
on suunniteltava ja järjestettävä siten, että 
toiminta on mahdollista myös valmiuslain 
mukaisissa poikkeusoloissa. 

Kesällä 2011 voimaan tullut pelastuslaki ja 
lain toimeenpanoa ohjaava valtioneuvoston 
asetus pelastustoimesta (407/2011) velvoitta-
vat hoitolaitosten palvelu- sekä tukiasumisen 
järjestäjää eli käytännössä toiminnanharjoit-
tajaa laatimaan poistumisturvallisuusselvi-
tyksen ja arvioimaan muun muassa miten 
vammaisten asukkaiden toimintakyvyn rajoi-
tus otetaan huomioon ennalta onnettomuus-
riskeihin varautumisessa. Lisäksi on huoleh-
dittava siitä, että asukkaat ja hoidettavat hen-
kilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa 
tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai 
avustettuna. 

Pelastuslaki edellyttää pelastussuunnitel-
man laatimista rakennukseen tai muuhun 
kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden 
tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista 
vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvalli-
suudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuu-
delle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen 
onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen 
voidaan arvioida olevan vakavat. Pelastus-
suunnitelma tulee laatia muun muassa asuin-
rakennuksiin, joissa on enemmän kuin kolme 
asuinhuoneistoa, kouluihin, päiväkoteihin, 
hoitolaitoksiin, palvelu- ja tukiasuntoihin ja 
muihin pelastustoimesta annetun asetuksen 
1 §:ssä määrättyihin kohteisiin. 

Terveydensuojelulain (763/1994) nojalla 
kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja 
valvoa terveydensuojelua siten, että asukkail-
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le turvataan terveellinen elinympäristö. Lain 
8 §:n nojalla kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen on huolehdittava varautumisesta on-
nettomuuksien tai vastaavien tilanteiden (eri-
tyistilanteet) aiheuttamien terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi, selvittämiseksi ja poistami-
seksi. Kuntien rooli terveydensuojelussa sekä 
muussa yhteiskunnan varautumisessa ja häi-
riötilanteiden hallinnassa on paikallishallin-
nossa keskeinen, koska peruspalveluiden ja 
muiden yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen järjestäminen on merkittäviltä osiltaan 
kuntien vastuulla. Kuntien varautumisvelvoi-
te poikkeusoloihin perustuu valmiuslakiin. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa eräänä to-
teutettavana toimenpiteenä on vahvistaa 
asumisen turvallisuuskysymyksien huomioon 
ottamista eri koulutustasoilla. Erityisesti so-
siaali- ja terveysalan henkilöstön asumistur-
vallisuustietoutta tulee vahvistaa. Vammais-
poliittisessa ohjelmassa on päätetty myös tu-
kea asuntojen ja asumisyksiköiden turvatek-
niikan tason nostoa. 

Vammaispoliittisen ohjelmaan sisältyy 
myös ohjelmakohta, jonka mukaan vammais-
ten henkilöiden turvallisuus- ja pelastusky-
symysten huomioon ottaminen häiriö- ja krii-
sitilanteissa (muun muassa sähkökatkokset, 
juomaveden saastuminen, luonnonkatastrofit, 
tulipalot, muut onnettomuudet) ohjeistetaan. 
Vammaisten henkilöiden turvallisuuden 
varmistaminen tulee siis sisällyttää turvalli-
suussuunnitteluun. Käytäntöjen tulisi olla 
vammaiset henkilöt osallistavia sekä heidän 
saavutettavissaan olevia. 

Vuoden 2016 loppuun mennessä luodaan 
järjestelmä, joka mahdollistaa hätäilmoituk-
sen tekemisen tekstiviestillä valtakunnalli-
seen 112-hätänumeroon. Tämä antaa kuulo- 
tai puhevammaisille henkilöille mahdolli-
suuden hätäilmoituksen tekemiseen yhden-
vertaisesti muiden kanssa. Yleispalveludirek-
tiivin (2009/136/EY) 26 artikla edellyttää, et-
tä hätäpalvelut ovat vammaisten loppukäyttä-
jien saatavilla muiden loppukäyttäjien käyt-
tömahdollisuuksia vastaavalla tavalla. Edel-
leen direktiivi edellyttää mahdollisuutta käyt-
tää eurooppalaista hätänumeroa 112 veloi-
tuksetta. 

Kesäkuussa 2013 voimaan tullut vaaratie-
dotetta koskeva laki (466/2012) ei erityisesti 
edellytä aistivammaisten henkilöiden huomi-
oimista vaaratiedotetta annettaessa. Tämän 

vuoksi kriisiviestinnän menetelmiä kehitettä-
essä on tärkeää huomioida aistivammaisten 
henkilöiden tarpeet. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriö tulee valmistelemaan viestintämark-
kinoihin liittyvään varautumisvelvollisuudes-
ta ja viranomaistiedotteiden välittämisvel-
voitteesta annettuun valtioneuvoston asetuk-
seen (838/2003) vaaratiedotteesta annetusta 
laista johtuvan muutokset. Tässä yhteydessä 
kuurojen, kuulovammaisten ja näkövammais-
ten tarpeet vaaraviestintää koskien tulee 
huomioida. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

12 artikla. Yhdenvertaisuus lain edessä. 
Artikla koskee vammaisten henkilöiden oi-
keutta tulla tunnustetuiksi henkilöiksi lain 
edessä sekä vammaisten henkilöiden yhden-
vertaista oikeudellista kelpoisuutta kaikilla 
elämänaloilla. Artikla linkittyy läheisesti 19 
artiklassa säädettyyn itsenäiseen elämään. 

Artikla lähtee vammaisten henkilöiden täy-
destä oikeudellisesta kelpoisuudesta, johon ei 
ole poikkeusta tai rajoituksia. Artiklassa 
määrätään ainoastaan keinoista, joilla oike-
uksien käyttö voidaan turvata. Artiklan taus-
ta-ajatuksena on, että yksilöt eivät ole ainoas-
taan oikeuksien haltijoita, vaan heillä on 
myös täysi oikeus käyttää näitä oikeuksiaan. 
Artikla heijastelee koko sopimuksen läpi-
leikkaavaa ajatusta nähdä vammainen henki-
lö subjektina, ei objektina. 

Artiklan 1 kohdassa vahvistetaan vammais-
ten henkilöiden oikeus tulla tunnustetuksi 
lain edessä oikeuksien ja velvollisuuksien 
haltijana yhdenvertaisesti muiden kanssa. 
Suomessa perustuslain 2 luvun perusoikeudet 
kuuluvat lähtökohtaisesti kaikille. Suomen 
lainsäädäntö ei tunne tilanteita, joissa elossa 
olevan luonnollisen henkilön oikeuskelpoi-
suus voitaisiin poistaa tai jossa sitä voitaisiin 
rajoittaa. Esimerkiksi holhoustoimilaissa 
mahdollistettu vajaavaltaiseksi julistaminen 
ei merkitse henkilön oikeuskelpoisuuden ra-
joittamista. Oikeuskelpoisuus tarkoittaa kel-
poisuutta olla oikeussubjektina. Oikeuskel-
poinen luonnollinen henkilö voi olla oikeuk-
sien ja velvollisuuksien haltijana. 

Artiklan 2 kohdassa tunnustetaan vammais-
ten henkilöiden oikeudellinen kelpoisuus, 
mikä merkitsee vammaisen henkilön konk-
reettista oikeutta käyttää oikeuksiaan. Vam-
maisella henkilöllä on oikeus täysiin kansa-
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laisoikeuksiin, oikeus omistaa ja periä omai-
suutta, oikeus hallita taloudellisia asioitaan ja 
yhdenvertainen oikeus saada lainaa ja luot-
toa. Sopimuskohtaa koskevissa kommentaa-
reissa on esitetty yhteneviä näkemyksiä siitä, 
että kohta korostaa vammaisten henkilöiden 
oikeustoimikelpoisuutta eli oikeutta tehdä it-
seään ja omaisuuttaan koskevia päätöksiä. 
Näkemykset artiklan osalta eroavat kuitenkin 
sen suhteen, estääkö kohta vammaisen henki-
lön julistamisen vajaavaltaiseksi. Sopimus-
kohta ei kuitenkaan sanamuotonsa perusteel-
la estä oikeustoimikelpoisuuden rajoittamista 
yleisillä perusteilla. Rajoittamisperuste ei 
kuitenkaan saa olla vammaisia henkilöitä vä-
littömästi eikä välillisesti syrjivä. 

Yleissopimuksen 12 artiklaa käsitellään 
vammaisten henkilöiden oikeuksien komite-
an antamassa ensimmäisessä yleiskommen-
tissa (nro 1) (CRPD/C/GC/1). Komitea on 
myös esimerkiksi Espanjaa koskevissa lop-
pupäätelmissään (CRPD/C/ESP/CO/1) il-
maissut huolensa siitä, että Espanja ei ole 
ryhtynyt toimenpiteisiin kumotakseen kor-
vaavan päätöksenteon järjestelmää tuetulla 
päätöksenteolla. 

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu on pitänyt 
kohdan osalta tärkeänä sitä, että holhouslain-
säädäntöjä tarkastellaan ja uudistetaan, sillä 
monessa maassa voimassa oleva lainsäädäntö 
mahdollistaa henkilön julistamisen vajaaval-
taiseksi vammaisuuden perusteella ja holhoo-
jan määräämisen toimimaan heidän puoles-
taan. Ihmisoikeusvaltuutetun näkemyksen 
mukaan tällainen lainsäädäntö on ristiriidassa 
artiklan 2 kohdan kanssa (Thematic Study by 
the Office of the United Nations High Com-
missioner for Human Rights on enhancing 
awareness and understanding of the Conven-
tion on the Rights of Persons with Disabili-
ties A/HRC/10/48). 

Holhoustoimilain (442/1999) lähtökohtana 
on lievin mahdollinen puuttuminen henkilön 
toimintakelpoisuuteen. Edunvalvojan mää-
rääminen ei lähtökohtaisesti estä henkilöä te-
kemästä oikeustoimia vaan edunvalvojan teh-
tävänä on tukea päämiestä tämän asioiden 
hoitamisessa. Holhoustoimilaki mahdollistaa 
kuitenkin laissa säädetyin edellytyksin täysi-
ikäisen henkilön toimintakelpoisuuden rajoit-
tamisen sekä henkilön julistamisen vajaaval-
taiseksi. Holhoustoimilain 18 §:n mukaan jos 
täysi-ikäinen on kykenemätön huolehtimaan 

taloudellisista asioistaan ja hänen varalli-
suusasemansa, toimeentulonsa tai muut tär-
keät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa eikä 
edunvalvojan määrääminen yksin riitä tur-
vaamaan hänen etujaan, tuomioistuin voi ra-
joittaa hänen toimintakelpoisuuttaan päättä-
mällä, että: 1) hän voi tehdä tiettyjä oikeus-
toimia tai vallita tiettyä omaisuuttaan ainoas-
taan yhdessä edunvalvojan kanssa; 2) hänellä 
ei ole kelpoisuutta tehdä tiettyjä oikeustoimia 
tai oikeutta vallita tiettyä omaisuuttaan; taik-
ka 3) hänet julistetaan vajaavaltaiseksi. 

Lain esitöiden (HE 146/1998 vp) mukaan 
vajaavaltaiseksi julistaminen on äärimmäinen 
toimenpide ja se tulee kysymykseen viimei-
senä keinona lievimpien keinojen ollessa riit-
tämättömiä tai epätarkoituksenmukaisia. Lain 
esitöissä todetaan, että pelkkä lääketieteelli-
nen diagnoosi, esimerkiksi psyykkinen saira-
us, ei sinänsä oikeuta rajoittamaan kenenkään 
kelpoisuutta määrätä varallisuudestaan. Jos 
psyykkisesti poikkeavasta tilasta ei aiheudu 
vaaraa asianomaisen taloudellisille eduille, ei 
rajoituksen asettaminen tule kysymykseen. 
Rajoittaminen tulee ajankohtaiseksi lähinnä 
silloin, kun tiedetään, että asianomainen ti-
lastaan huolimatta pyrkii aktiivisesti ja vas-
toin etujaan muuttamaan taloudellista ase-
maansa esimerkiksi luovuttamalla omaisuut-
taan tai ottamalla velkaa. 

Vajaavaltaiseksi julistaminen on kuitenkin 
viimesijainen keino, jota voidaan käyttää ai-
noastaan, jos muut toimenpiteet eivät ole riit-
täviä. Toimintakelpoisuutta ei saa muutoin-
kaan rajoittaa enempää kuin asianomaisen 
edun suojaamiseksi on tarpeen. Rajoitusta ei 
saa ulottaa koskemaan sellaista oikeustointa, 
jonka tekemiseen vajaavaltaisella on lain 
mukaan kelpoisuus. 

Vajaavaltaisen asemasta säädetään hol-
houstoimilain 4 luvussa. Vajaavaltaisella ei 
ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä 
tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, 
jollei laissa toisin säädetä. Vajaavaltaiseksi 
julistettu voi kuitenkin itse päättää henkilö-
ään koskevasta asiasta, jos hän kykenee ym-
märtämään asian merkityksen. Vajaavaltai-
nen voi myös tehdä oikeustoimia, jotka ovat 
olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merki-
tykseltään vähäisiä. Vajaavaltaisella on myös 
oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaaval-
taisuuden aikana omalla työllään ansainnut. 
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Holhoustoimilain sanamuodon mukaan 
vammaisuus ei ole syy rajoittaa henkilön oi-
keustoimikelpoisuutta. Käytännössä sään-
nökset tulevat sovellettavaksi usein henkilöi-
hin, joilla on kehitysvamma, pitkäaikainen 
mielenterveysongelma, aivovamma tai muu 
vastaava vamma. Sen vuoksi tulee tarkastella 
sitä, voidaanko lain kohtaa pitää välillisesti 
syrjivänä. Välillistä syrjintää koskevan kan-
sainvälisen doktriinin mukaan kriteeri ei ole 
välillisesti syrjivä, jos sillä pyritään hyväk-
syttävään tavoitteeseen ja käytetyt keinot 
ovat oikeasuhtaisia. Holhoustoimilain 
18 §:ssä mainittua ”henkilön varallisuusase-
man, toimeentulon tai muun tärkeän edun” 
turvaamista on pidettävä hyväksyttävänä ta-
voitteena. Huomioitavaksi kohdan perusteel-
la tulee myös yleissopimuksen 16 artikla, jo-
ka edellyttää sopimusvaltioiden ryhtyvän 
kaikkiin asianmukaisiin toimiin suojellak-
seen vammaisia henkilöitä kaikilta hyväksi-
käytön muodoilta. 

Vammaiset henkilöt ovat siis Suomessa oi-
keudellisen kelpoisuuden osalta yhdenvertai-
sia muiden kanssa. Tärkeää artiklan kohdan 
kannalta on, että oikeustoimikelpoisuuden ra-
joitukset eivät saa olla vammaisia henkilöitä 
syrjiviä. 

Artiklan 3 kohta velvoittaa sopimuspuolia 
järjestämään vammaisille henkilöille tuen, 
jota he tarvitsevat käyttäessään oikeudellista 
kelpoisuutta. Sopimuskohta korostaa vam-
maisen henkilön tukemista siten, että hän voi 
käyttää itse oikeustoimikelpoisuuttaan sen si-
jaan, että laillinen edustaja, omainen tai muu 
läheinen tekee ratkaisut vammaisen henkilön 
puolesta. 

Kohta velvoittaa sopimusvaltioita luomaan 
järjestelmän, jolla mahdollistetaan vammai-
sen henkilön päätöksenteon tukeminen. Pää-
töksenteossa tukeminen ei merkitse päätök-
sentekoa henkilön puolesta, vaan järjestel-
mällä on tarkoitus edesauttaa itsenäistä pää-
töksentekoa. Artiklan tulkintakäytännössä 
vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea 
onkin Espanjalle antamissa loppupäätelmis-
sään (CRPD/C/ESP/CO/1) kiinnittänyt huo-
miota lakeihin, jotka mahdollistavat edun-
valvonnan ja holhouksen ja suositellut kehit-
tämään lakeja ja käytäntöjä, joilla henkilön 
puolesta tapahtuva päätöksenteko korvataan 
tuetulla päätöksenteolla. Komitean näkemyk-
sen mukaan päätöksenteossa tukeminen kun-

nioittaa henkilön vapautta, tahtoa ja mielty-
myksiä. Komitean näkemys vastaa muun 
muassa European Foundation Centre -
järjestön (EFC) esittämää näkemystä, jonka 
mukaan 12 artikla - sekä 19 artikla – on ensi-
sijaisesti tarkoitettu ylläpitämään ja suojaa-
maan henkilön itsenäisyyttä. EFC:n mukaan 
artiklat ovat 3 artiklassa määritellyn itsenäi-
syyttä koskevan yleissopimuksen yleisperi-
aatteen ilmentymiä. 

Artiklan 3 kohta ei rajoitu ainoastaan yksit-
täistä tapahtumaa koskevaan päätöksenteon 
tukemiseen, vaan sillä pyritään pidempiaikai-
seen tukeen, jolla mahdollistetaan henkilön 
oikeudellisen kelpoisuuden kehittäminen. 
Sopimuskohdan voidaan nähdä edellyttävän 
järjestelyjä, joilla maksimoidaan vammaisen 
henkilön mahdollisuus tehdä itseään ja elä-
määnsä koskevia päätöksiä. Tämä entisestään 
korostaa oikeustoimikelpoisuuden rajoitusten 
viimesijaisuutta sekä vammaisen henkilön 
kuulemista edunvalvojaa tai muuta laillista 
edustajaa määrättäessä sekä vammaisen hen-
kilön tahdon ja toiveiden kunnioittamista. 
Vammaisen henkilön, joka kykenee ymmär-
tämään kyseessä olevan asian merkityksen, 
tahtoa tulee aina lähtökohtaisesti kunnioittaa. 
Sopimuskohta luo sopimuspuolille velvoit-
teen aktiivisesti tarjota sopimuskohdassa tar-
koitettua tukea. 

Holhoustoimilaki lähtee siitä, että toimival-
lan rajoitukset tulee tehdä lievimmän mah-
dollisen puuttumisen keinoin. Edunvalvojan 
määrääminen ei estä tekemästä oikeustoimia, 
ja jos toimintakelpoisuutta on rajoitettu, ensi-
sijainen vaihtoehto on tehdä oikeustoimia 
yhdessä edunvalvojan kanssa, kuten edellä 
on tuotu esiin. Holhoustoimilain 43 §:n mu-
kaan ennen kuin edunvalvoja tekee päätök-
sen tehtäviinsä kuuluvassa asiassa, hänen on 
kuultava päämiestään. Holhoustoimilain 
37 §:n mukaan edunvalvojan on hoidettava 
päämiehensä omaisuutta sillä tavoin, että 
omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää pää-
miehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen 
henkilökohtaisia tarpeitaan, minkä voidaan 
katsoa edellyttävän yhteydenpitoa päämiehen 
kanssa. Täysi-ikäiselle määrätyn edunvalvo-
jan tulee holhoustoimilain 42 §:n mukaan 
huolehtia siitä, että päämiehelle järjestetään 
sellainen hoito, huolenpito ja kuntoutus, jota 
on päämiehen huollon tarpeen ja olojen kan-
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nalta sekä päämiehen toivomukset huomioon 
ottaen pidettävä asianmukaisena. 

Laissa edunvalvontavaltuutuksesta 
(648/2007) säädetään valtuutuksesta, jolla 
henkilö voidaan oikeuttaa edustamaan val-
tuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa ja 
muissa taloudellisissa asioissa. Valtuutettu 
voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa 
myös sellaisissa tämän henkilöä koskevissa 
asioissa, joiden merkitystä valtuuttaja ei ky-
kene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin val-
tuutusta olisi käytettävä. Valtuutus voidaan 
rajoittaa koskemaan määrättyä oikeustointa, 
asiaa tai omaisuutta. Valtuutus tulee voimaan 
siinä tapauksessa, että hän tulee sairauden, 
henkisen toiminnan häiriintymisen, heiken-
tyneen terveydentilan tai muun vastaavan 
syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehti-
maan asioistaan. Lain 16 §:n mukaan valtuu-
tetun tulee valtuutetun puolesta toimiessaan 
pitää kiinni valtuuttajan oikeuksista ja edistää 
hänen parastaan. Ennen kuin valtuutettu te-
kee päätöksen tehtäviinsä kuuluvassa asiassa, 
hänen on tietyin edellytyksin tiedusteltava 
valtuuttajan mielipidettä. 

Hallintolaissa (434/2003) on säännökset 
muun muassa viranomaistoiminnassa nouda-
tettavasta palveluperiaatteesta (7 §), neuvon-
nasta (8 §), asiamiehen ja avustajan käytöstä 
(12 §) sekä edunvalvojan oikeudesta käyttää 
puhevaltaa (15 §). Täysivaltaiselle määrätty 
edunvalvoja käyttää päämiehensä ohella itse-
näisesti puhevaltaa asioissa, jotka kuuluvat 
hänen tehtäviinsä. Jos edunvalvoja ja hänen 
päämiehensä ovat puhevaltaa käyttäessään 
eri mieltä, päämiehen kanta on ratkaiseva, jos 
hän kykenee ymmärtämään asian merkityk-
sen. 

Vammaispalvelulaki turvaa vaikeavammai-
sen henkilön oikeuden välttämättömään hen-
kilökohtaiseen apuun sellaisissa asioissa, joi-
ta henkilö ei itse kykene tekemään ilman 
apua (8 c §). Apua saa muun muassa työhön 
ja opiskeluun sekä päivittäisiin toimiin. Hen-
kilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vai-
keavammaista henkilöä toteuttamaan omia 
valintojaan näissä asioissa. Lain 3 §:n 2 mo-
mentin mukaan lain mukaisia palveluja ja tu-
kitoimia järjestettäessä on otettava huomioon 
asiakkaan yksilöllinen avun tarve. Lain 
8 d §:n 1 momentin mukaan henkilökohtai-
sen avun järjestämistavoista päätettäessä ja 
henkilökohtaista apua järjestettäessä kunnan 

on otettava huomioon vaikeavammaisen 
henkilön oma mielipide ja toivomukset. 

Potilaslaki sisältää säännökset potilaan oi-
keudesta saada terveydentilaansa ja hoitoa 
koskevat tiedot siten, että hän riittävästi ym-
märtää sen sisällön, potilaan itsemääräämis-
oikeudesta sekä potilaan laillisen edustajan 
tai lähiomaisen kuulemisesta silloin kun hen-
kilö ei itse pysty päättämään hoidostaan, ku-
ten tällaisen henkilön velvollisuudesta ottaa 
huomioon potilaan aikaisemmin ilmaisema 
tahto. Laissa on säännökset myös poti-
lasasiamiehestä, jonka tehtävänä on neuvoa 
ja avustaa potilasta. Laki sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista sisältää vas-
taavantyyppiset säännökset. Vammaisilla 
henkilöillä on myös oikeus saada oikeusapua, 
kuten jäljempänä 13 artiklan kohdalla tode-
taan. 

Sopimuskohdan velvoite ryhtyä asianmu-
kaisiin toimiin, joilla vammaisten saataville 
järjestetään sopimuskohdassa tarkoitettu tuki, 
voidaan käytännössä toteuttaa eri tavoin. Eri-
laisia tuen muotoja on Suomessa tällä hetkel-
lä käytössä useita ja niitä voidaan edelleen 
kehittää. 

Artiklan 4 kohdan mukaan sopimuspuolten 
tulee varmistaa, että oikeudellisen kelpoisuu-
den käyttöön liittyvät toimet antavat asian-
mukaiset takeet, joilla estetään väärinkäytök-
set. Näin varmistetaan, että henkilön oikeuk-
sia, tahtoa ja mieltymyksiä kunnioitetaan 
niin, ettei eturistiriitoja tai asiatonta vaikut-
tamista esiinny. Lisäksi oikeudellisen kelpoi-
suuden käyttöön liittyvien toimien tulee olla 
oikeasuhtaisia ja kyseisen henkilön olosuh-
teisiin sovitettuja ja kestoltaan mahdollisim-
man lyhytaikaisia. Kohdassa turvataan se, 
ettei päätöksenteossa tukemista käytetä vää-
rin. Järjestelmällä ei ole tarkoitus korvata 
vammaisen henkilön päätöksentekoa, vaan 
tuetun päätöksenteon toimien tarjoajalla on 
oltava velvollisuus kunnioittaa vammaisen 
henkilön oikeuksia, tahtoa ja mieltymyksiä. 
Kohdassa määrätään myös nimenomaisesti, 
että puolueeton taho, viranomainen tai oike-
usistuin arvioi toimia säännöllisesti. 

Holhoustoimilain 32 §:ssä on säännökset 
edunvalvojan esteellisyydestä ja 45 §:ssä 
säännökset edunvalvojan vahingonkorvaus-
velvollisuudesta. Edunvalvojan toiminnan 
valvonnasta säädetään holhoustoimilain 6 lu-
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vussa. Valvovana viranomaisena toimii hol-
housviranomainen. 

Edunvalvontavaltuutuksesta annetussa lais-
sa on puolestaan säännökset valtuutuksen pe-
ruuttamisesta (12 §), valtuutetun velvollisuu-
desta edistää valtuutetun parasta ja kuulla 
häntä (16 §), valtuutetun esteellisyydestä 
(17 §), valtuutetun vahingonkorvausvelvolli-
suudesta (23 §) sekä valtuutetun toiminnan 
valvonnasta (6 luku). Valtuutetun toimintaa 
valvoo holhousviranomainen. 

Vammaisen henkilön tukena toimivan 
muun henkilön kuin edunvalvojan tai muun 
laillisen edustajan asiattomalta vaikuttamisel-
ta suojaa ainakin tietyissä tilanteissa myös 
oikeustoimilain (228/1929) 30 § (’petollinen 
viettely’ joko sopimuspuolen tai kolmannen 
toimesta) ja 31 § (’toisen ymmärtämättö-
myyden tai riippuvaisen aseman hyväksi-
käyttäminen’ niin ikään joko sopimuspuolen 
tai kolmannen toimesta). Myös rikoslain ja 
vahingonkorvauslain (412/1974) säännökset 
tuovat suojaa. 

Artiklan 5 kohta varmistaa sen, että sopi-
muspuolet toteuttavat tarvittavat toimet, jotta 
vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaiset oi-
keudet pitää omaisuutta ja hoitaa taloudelli-
sia asioitaan eikä heiltä voida riistää omai-
suutta ilman laillista syytä. Artikla sisältää 
oikeuden omistaa omaisuutta. Tämä sisältää 
oikeuden omaisuuden käyttämiseen halua-
mallaan tavalla sekä muun muassa testament-
taamisen tai lahjoittamisen. 

Perustuslain 15 §:ssä turvataan jokaiselle 
omaisuuden suoja. Perintökaaressa (40/1965) 
ei ole rajoituksia oikeudesta periä. Perintö-
kaaren 18 luvun 3 §:n mukaan jos perillinen 
tai testamentinsaaja on vajaavaltainen tai jos 
hänen toimintakelpoisuuttaan on rajoitettu, 
eikä hänellä ole edunvalvojaa, sen, jonka hal-
lussa pesä on, tulee ilmoittaa siitä holhousvi-
ranomaiselle. 

Perintökaaren 9 luvun 1 §:n mukaan kah-
deksantoista vuotta täyttänyt henkilö saa tes-
tamentilla määrätä jäämistöstään. Tietyin 
edellytyksin myös kahdeksaatoista vuotta 
nuorempi saa tehdä testamentin. Perintökaa-
ren 10 luvun 1 §:ssä säädetään testamentin 
määrämuodosta. Perintökaaren 10 luvun 
3 §:ssä säädetään lisäksi testamentin määrä-
muodosta sallitusta poikkeuksesta tilanteessa, 
jossa testamentin tekijä on sairauden tai 
muun pakottavan syyn vuoksi estynyt teke-

mästä testamenttia 1 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Perintökaaren 13 luvun 1 §:n mukaan testa-
mentti voidaan moitteen johdosta julistaa pä-
temättömäksi, jos testamentin tekemiseen on 
vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai 
testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häi-
riö. Edunvalvojan määrääminen tai vajaaval-
taiseksi julistaminen ei poista henkilöltä tes-
tamentintekokelpoisuutta. Holhoustoimesta 
annetun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, 
että edunvalvojalla ei ole kelpoisuutta pää-
miehensä puolesta tehdä testamenttia. Tes-
tamentintekokelpoisuuden puuttuminen voi-
daan tehokkaasti todeta vasta testamentin te-
kijän kuoleman jälkeen ja toteaminen edel-
lyttää sen näyttämistä, että perintökaaren 13 
luvun 1 §:ssä mainittu seikka on tosiasialli-
sesti vaikuttanut testamentin tekemiseen. Pe-
rintökaaren asiaa koskeva sääntely perustuu 
siten ajatukseen oikeudellisen kelpoisuuden 
mahdollisimman täydellisestä säilyttämises-
tä. 

EIT:ssa on otettu kantaa holhousjärjestel-
miin liittyviin kysymyksiin. Muun muassa 
tapauksessa Stanev v. Bulgaria (17.1.2012) 
todettiin Bulgarian holhouslainsäädännön 
rikkovan 6 artiklan oikeutta oikeudenmukai-
seen oikeudenkäyntiin, koska vammainen 
henkilö ei voinut riitauttaa pitämistään sosi-
aalihuollon toimintayksikössä sekä siellä ta-
pahtunutta alentavaa kohteluaan ilman hol-
hoojan lupaa. 

Artiklan 5 kohtaan liittyvät myös vakuu-
tuspalvelut, joita on käsitelty kokonaisuudes-
saan 25 artiklan yhteydessä. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

13 artikla. Oikeussuojan saavutettavuus. 
Artiklassa velvoitetaan varmistamaan vam-
maisille henkilöille oikeussuojan tehokas 
saavutettavuus yhdenvertaisesti. 

Yhdenvertaisuuden vaatimuksen toteutu-
minen edellyttää sopimusvaltioilta positiivi-
sia toimia. Artiklan 1 kohta velvoittaa sopi-
musvaltioita järjestämään vammaisen henki-
lön ikään perustuvia menettelyllisiä mukau-
tuksia, jotka helpottavat ja varmistavat te-
hokkaan osallistumisen kaikissa oikeudelli-
sen menettelyn vaiheissa ja erilaisissa menet-
telyllisissä rooleissa. Toimilla varmistetaan 
esimerkiksi oikeuden saatavuus, menettelyl-
listen keinojen, kuten kuulustelun tai tutkin-
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takeinojen mukautus sekä eri toimipaikkojen 
fyysinen saavutettavuus. 

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuolten 
on edistettävä lainkäytön alalla työskentele-
vien viranomaisten, kuten tuomareiden, po-
liisien ja vanginvartijoiden asianmukaista 
koulutusta oikeussuojan tehokkaan saatavuu-
den varmistamiseksi. 

Artikla edellyttää kohtuullisten mukautus-
ten olemassa oloa. Näihin kuuluvat myös 
menettelylliset mukautukset, jotta vammaiset 
henkilöt voivat tehokkaasti osallistua oikeus-
järjestelmään riippumatta siitä, missä roolissa 
he ovat. Ikään perustuvat mukautukset pitä-
vät sisällään erityisesti vammaisten lasten ja 
nuorten tehokkaan osallistumisen varmista-
misen. 

Oikeusjärjestelmän saavutettavuudessa on 
siis kyse pitkälti esteettömyydestä, ja tältä 
osin on huomioitava paitsi fyysinen esteet-
tömyys, myös tiedonsaannin esteettömyys. 
Huomioon tulee ottaa toimipaikkojen, kuten 
tuomioistuinten, poliisilaitosten, vankiloiden 
ja muiden julkisten tilojen, fyysinen esteet-
tömyys ja saavutettavuus sekä esimerkiksi 
asiakirjojen saatavuus vammaiselle henkilöl-
le saavutettavassa muodossa ajallaan. Tärke-
ää on varmistaa myös verkkoasioinnin esteet-
tömyys. Erityisesti 9 artiklan määräykset es-
teettömyydestä ja saavutettavuudesta sekä 21 
artiklan mukaiset määräykset tiedonsaannista 
tulee huomioida artiklaa sovellettaessa. 

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on 
oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukai-
sesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mu-
kaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai 
muussa viranomaisessa. Jokaisella on oikeus 
tulla kuulluksi ja saada perusteltu päätös. 

Asiamiehen ja avustajan käyttöä ja kelpoi-
suutta koskevat säännökset ovat oikeuden-
käymiskaaren 15 luvussa. Asianosainen, jota 
ei ole määrätty saapumaan henkilökohtaisesti 
tuomioistuimeen, saa oikeudenkäynnissä 
käyttää asiamiestä. Henkilökohtaisesti tuo-
mioistuimeen saapuneella asianosaisella saa 
olla oikeudenkäyntiavustaja. Oikeudenkäy-
miskaaren 12 luvun 4 a §:n (650/2007) nojal-
la tuomioistuin voi viran puolesta määrätä 
asianosaiselle edunvalvojan oikeudenkäyntiä 
varten, jos asianosainen sairauden, henkisen 
toiminnan häiriintymisen, heikentyneen ter-
veydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi 
on kykenemätön valvomaan etuaan oikeu-

denkäynnissä. Laki oikeudenkäynnistä rikos-
asioissa (689/1997) sisältää säännökset asi-
anomaisen avustamisesta rikosasioissa. Lain 
2 luvun 1 §:n mukaan epäillylle on määrättä-
vä puolustaja viran puolesta, jos epäilty ei 
kykene puolustamaan itseään. 

Oikeusapulain (257/2002) mukaan oikeus-
apua annetaan valtion varoin henkilölle, joka 
tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa 
asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi 
ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen 
vaatimia menoja. Vammaisilla henkilöillä on 
oikeus saada oikeusapua kuten muillakin 
henkilöillä. Henkilön taloudellista asemaa 
arvioitaessa tuloina ei oteta huomioon muun 
muassa vammaisetuuslain mukaista vam-
maistukea eikä kansaneläkelain (568/2007) 
mukaista hoitotukea. 

Todistajia koskevat säännökset ovat oikeu-
denkäymiskaaren 17 luvussa. Henkilöä, joka 
ei ole täyttänyt 15 vuotta tai jonka henkinen 
toiminta on häiriintynyt, voidaan kuulla to-
distajana oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 
21 §:ssä (360/2003) säädetyillä edellytyksil-
lä. Tuomioistuimen on tarvittaessa määrättä-
vä kuultavalle tukihenkilö. 

Lain 17 luvun 34 a §:n (360/2003) mukaan 
todistajaa, muuta todistelutarkoituksessa 
kuultavaa henkilöä tai asianomistajaa voi-
daan kuulla pääkäsittelyssä hänen henkilö-
kohtaisesti läsnä olematta käyttäen vi-
deoneuvottelua tai muuta teknistä tiedonväli-
tystapaa, jos kuultava ei sairauden tai muun 
syyn vuoksi voi saapua henkilökohtaisesti 
pääkäsittelyyn tai siitä aiheutuu todisteen 
merkitykseen verrattuna kohtuuttomia kus-
tannuksia tai kohtuutonta haittaa taikka hen-
kilö ei ole täyttänyt 15 vuotta tai kuultavan 
henkinen toiminta on häiriintynyt. 

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä 
tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) 
15 §:n nojalla suullinen käsittely voidaan 
toimittaa yleisön läsnä olematta, jos asiassa 
kuullaan henkilöä, jonka toimintakelpoisuut-
ta on rajoitettu. 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaan 
asianosainen saa käyttää asiamiestä ja avus-
tajaa. Tuomioistuin voi hallintolainkäyttölain 
19 a §:n mukaan viran puolesta määrätä asi-
anosaiselle edunvalvojan oikeudenkäyntiä 
varten, jos asianosainen sairauden, henkisen 
toiminnan häiriintymisen, heikentyneen ter-
veydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi 
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on kykenemätön valvomaan etuaan oikeu-
denkäynnissä. Prosessinjohtamiseen liittyy 
mahdollisuus pitää tarvittaessa taukoja, vaik-
ka tästä ei ole nimenomaista säännöstä. Hal-
lintolainkäyttölaki mahdollistaa oikeuden-
käynnissä käytännön asioissa melko jousta-
van menettelyn. Myös henkilökohtaista avus-
tajaa on mahdollista käyttää. Vammaispalve-
lulaki vaikuttaa oikeussuojan saatavuuteen 
esimerkiksi kuljetus- ja saattajapalveluiden ja 
henkilökohtaisten avustajien käytön kautta. 

Hallintolainkäyttölain 33 §:n mukaan vali-
tusviranomaisen on huolehdittava siitä, että 
asia tulee selvitetyksi. Valitusviranomaisen 
tulee hankkia viran puolesta selvitystä siinä 
laajuudessa kuin asian käsittelyn tasapuoli-
suus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä 
vaativat. Hallituksen esityksessä (HE 
217/1995 vp) todetaan pykälään liittyen, että 
jos yksityisellä asianosaisella on käytännössä 
suuria vaikeuksia hankkia selvitystä ja vasta-
puolella olevalla viranomaisella on puoles-
taan tehokkaat selvityskeinot, valitusviran-
omaisen tulisi käyttää toimivaltuuksiaan yk-
sityisen asianosaisen aseman vahvistamisek-
si. Tuomioistuimen on hallintolainkäyttölain 
77 §:n nojalla huolehdittava tulkkauksesta 
esimerkiksi silloin, kun henkilöä kuullaan 
suullisesti eikä hän aisti- tai puhevian vuoksi 
voi ilman tulkkausta tulla ymmärretyksi. 

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun 
lain 2 luvun 1 §:n mukaan rikoksesta epäil-
lylle on pääsääntöisesti määrättävä puolustaja 
viran puolesta muun muassa siinä tapaukses-
sa, että epäilty on alle 18-vuotias tai jos sii-
hen on muu erityinen syy. Sanotun lain 6 a 
luvussa on säännökset rikosasian asianosai-
sen oikeudesta tulkkaukseen. Oikeudesta 
tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudelli-
sissa menettelyissä annetun direktiivin 
2010/64/EU täytäntöönpanon yhteydessä lu-
kuun lisätään nimenomainen säännös siitä, 
että tuomioistuimen on huolehdittava tulkka-
uksen järjestämisestä myös silloin, kun asi-
anosainen on viittomakielinen tai tulkkaus on 
asianosaisen aisti- tai puhevian takia tarpeen 
(HE 63/2013 vp, LaVM 12/2013 vp). 

Vuoden 2014 alussa voimaan tulevan esi-
tutkintalain (805/2011) 4 luvun 12 §:n mu-
kaan viittomakielisellä on oikeus esitutkin-
nassa käyttää viittomakieltä. Esitutkintavi-
ranomaisen on huolehdittava tulkkauksesta 
tai valtion kustannuksella hankittava tulkki. 

Tulkkaus on eräissä tapauksissa järjestettävä 
myös silloin, kun se on kuultavan aisti- tai 
puhevian takia tarpeen. Uuden esitutkintalain 
9 luvun 4 §:n mukaan asianomistajan ja to-
distajan kuulustelu on tallennettava ääni- ja 
kuvatallenteeseen, jos kuulustelukertomusta 
on tarkoitus käyttää todisteena oikeuden-
käynnissä eikä kuulusteltavaa tämän henki-
sen toiminnan häiriintyneisyyden vuoksi to-
dennäköisesti voida kuulla henkilökohtaisesti 
aiheuttamatta haittaa kuulusteltavalle. Lain 7 
luvun 12 §:n mukaan tutkija voi pyynnöstä 
sallia asianosaista tai todistajaa tukevan hen-
kilön läsnäolon kuulustelussa, jos se ei vai-
keuta rikoksen selvittämistä tai vaaranna sa-
lassapitovelvollisuutta. 

Vammaisten henkilöiden oikeusturva to-
teutuu kuitenkin käytännössä usein puutteel-
lisesti. Rikosilmoituksen tekeminen, todista-
janlausunnon antaminen ja tutkintaprosessien 
käynnistäminen esimerkiksi hyväksikäyttö- 
tai syrjintätilanteissa on usein hankalaa. 
Usein asenteet vaikuttavat vammaisten hen-
kilöiden oikeussuojan saatavuuteen. Tämän 
takia erityisesti lainkäytön alalla työskentele-
vien viranomaisten koulutukseen tulee kiin-
nittää huomiota. 

Artiklan osalta on huomioitava myös muun 
muassa Euroopan neuvoston ministerikomi-
tean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeu-
denkäytöstä (Guidelines of the Committee of 
Ministers of the Council of Europe on child-
friendly justice). Myös lapsen oikeuksien 
komitean vammaisten lasten oikeuksia kos-
kevassa yleiskommentissa nro 9 
(CRC/C/GC/9) käsitellään oikeussuojakeino-
jen saavutettavuutta. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

14 artikla. Henkilön vapaus ja turvalli-
suus. Artiklan 1 kohdassa turvataan vam-
maisten henkilöiden yhdenvertainen mahdol-
lisuus nauttia oikeutta henkilökohtaiseen va-
pauteen ja turvallisuuteen. Sopimuspuolten 
tulee turvata, etteivät vammaiset henkilöt 
joudu laittoman tai mielivaltaisen vapauden-
riiston kohteeksi. Mahdollisen vapaudenriis-
ton tulee tapahtua lainmukaisesti. Vammai-
suus ei itsessään missään tapauksessa oikeuta 
vapaudenriistoon. 

Artiklan 2 kohdassa sopimuspuolet sitou-
tuvat varmistamaan, että mikäli vammaisilta 
henkilöiltä riistetään heidän vapautensa jol-



 HE 284/2014 vp  
  
 

48 

lakin menettelyllä, on heillä yhdenvertaisesti 
muiden kanssa oikeus ihmisoikeuksia koske-
van kansainvälisen oikeuden takeisiin ja että 
heitä kohdellaan yleissopimuksen tavoittei-
den ja periaatteiden mukaisesti muun muassa 
tekemällä kohtuullisia mukautuksia. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komi-
tean antamissa määräaikaisraportointiohjeis-
sa (CRPD/C/2/3) pyydetään artiklan osalta 
raportoimaan toimista, joilla pyritään pois-
tamaan lainsäädäntö, joka sallii laitostumisen 
tai eri tavoin vammaisten henkilöiden vapau-
den riistämisen. Samoin raportointiohjeissa 
pyydetään raportoimaan lainsäädäntö- tai 
muista toimista, joilla varmistetaan se, että 
vapaudenriiston kohteeksi joutuneille vam-
maisille henkilöille on saatavilla kohtuulliset 
mukautustoimet ja että heidän saatavillaan on 
samat menettelylliset takeet kuin muillakin 
henkilöillä heidän muiden ihmisoikeuksien 
täysimääräiseksi nauttimiseksi. Vaikka rapor-
tointiohjeet eivät ole sitovia, voidaan niistä 
hakea tulkinta-apua yleissopimuksen määrä-
yksille. 

Vammaisuus ei missään nimessä voi oike-
uttaa vapaudenriistoon. Vapaudenriistoa voi 
olla esimerkiksi henkilön sulkeminen laitok-
seen, ovien lukitseminen, liikkumisen rajoit-
taminen ja eristäminen. Lista ei ole tyhjentä-
vä. 

Perustuslain 7 §:n 1 momentti takaa jokai-
selle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen 
ja turvallisuuteen. Perustuslain 7 §:n 3 mo-
mentti suojaa henkilöitä mielivaltaiselta va-
paudenriistolta. Vapautta ei saa riistää ilman 
laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, 
joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää 
tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen 
laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen 
tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oi-
keudet tulee perustuslain mukaan turvata lail-
la. 

Vapauteen kohdistuvista rikoksista sääde-
tään rikoslain 25 luvussa. Vapaudenriistosta 
voidaan tuomita rikoslain 25 luvun 1 §:n 
mukaan henkilö, joka sulkemalla sisään, si-
tomalla, kuljettamalla johonkin tai muulla ta-
voin oikeudettomasti riistää toiselta liikku-
misvapauden tai eristää toisen tämän ympä-
ristöstä. 

Eduskunnalle annetussa itsemääräämisoi-
keuslainsäädäntöä koskevassa hallituksen 
esityksessä (HE 108/2014 vp) lähdetään siitä, 

että myös vapaudenriiston sisältävät rajoitus-
toimenpiteet ovat lain mukaisilla edellytyk-
sillä sallittuja tietyissä tilanteissa. Lain ta-
voitteena on kuitenkin nimenomaan vähentää 
rajoitustoimenpiteiden käyttöä. Tavoitteeseen 
pyritään muun muassa sääntelemällä rajoitus-
ten käyttöä nykyistä tarkemmin ja korosta-
malla positiivisten toimintavelvoitteiden en-
sisijaisuutta suhteessa rajoitustoimenpiteiden 
käyttöön. Rajoitustoimenpiteen käytön edel-
lytyksiin sisältyisi aina välttämättömyys- ja 
suhteellisuusvaatimus. Rajoitustoimenpiteen 
käyttö olisi sallittua vain tilanteissa, joissa 
lievemmät keinot eivät ole rajoitustoimenpi-
teen käytön tarkoitus huomioon ottaen sovel-
tuvia tai riittäviä. Rajoitustoimenpiteen olisi 
myös oltava potilaan tai asiakkaan hoidon tai 
huollon kannalta perusteltu, tarkoitukseen 
sopiva ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun 
päämäärään nähden. Vapaudenriiston sisältä-
viin rajoitustoimenpiteisiin olisi mahdollista 
hakea muutosta valittamalla. 

Itsemääräämisoikeuslain säännöksiä sovel-
lettaisiin myös sellaisiin henkilöihin, joille 
annetaan kehitysvammalaissa tarkoitettuun 
erityishuoltoon kuuluvia palveluja. 

Itsemääräämisoikeuslain yhteydessä kehi-
tysvammalakia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että erityishuoltoa saataisiin antaa vas-
toin tahtoa vain henkilölle, jonka huoltoa ei 
muutoin voida järjestää ja joka on välittömän 
erityishuollon tarpeessa sen vuoksi, että hän 
ei sairaudesta, vammasta tai muusta vastaa-
vasta syystä johtuen kykene tekemään huol-
toaan koskevia ratkaisuja eikä ymmärtämään 
käyttäytymisensä seurauksia ja siksi vakavas-
ti vaarantaa terveyttään tai turvallisuuttaan 
taikka muiden henkilöiden terveyttä tai tur-
vallisuutta taikka vahingoittaa merkittävästi 
omaisuutta. Vammaisuus sinänsä ei enää oli-
si peruste ryhtyä säännöksessä tarkoitettuun 
vastoin tahtoa annettavaan erityishuoltoon, 
vaan kognitiivisen toimintakyvyn alentumi-
sen peruste olisi määritelty yleisellä tasolla 
samalla tavoin kuin itsemääräämisoikeuslais-
sa. Kehitysvammalain 42 §:n yleinen pakon 
käyttöä koskeva säännös ehdotetaan kumot-
tavaksi. 

Huomioitavaksi henkilön vapauteen ja tur-
vallisuuteen liittyen tulevat myös 15 artiklan 
vapautta kidutuksesta tai julmasta, epäinhi-
millisestä tai halventavasta kohtelusta tai 
rangaistuksesta, 16 artiklan vapautta hyväk-
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sikäytöstä, väkivallasta, pahoinpitelystä ja 17 
artiklan henkilön koskemattomuuden suoje-
lua koskevat määräykset. 

Määräyksen voimaansaattaminen edellyttää 
vammaisten henkilöiden itsemääräämisoi-
keuteen kohdistuvia rajoituksia koskevien 
säännösten uudistamista. 

15 artikla. Vapaus kidutuksesta tai julmas-
ta, epäinhimillisestä tai halventavasta kohte-
lusta tai rangaistuksesta. Artiklassa kielle-
tään kidutus sekä julma, epäinhimillinen tai 
halventava kohtelu tai rangaistus. Artiklassa 
kielletään erityisesti henkilön alistaminen 
lääketieteellisiin tai tieteellisiin kokeisiin il-
man hänen vapaata suostumustaan. Vam-
maisten henkilöiden oikeuksien komitean an-
tamissa määräaikaisraportointiohjeissa pyy-
detään artiklan osalta raportoimaan toimenpi-
teistä, joilla suojellaan vammaisia henkilöitä 
lääketieteellisiin tai tieteellisiin kokeisiin 
alistamisesta mukaan lukien niitä henkilöitä, 
jotka tarvitsevat tukea oikeudellisen kelpoi-
suutensa käyttämiseen. 

Perustuslain 7 §:n mukaan ketään ei saa 
tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoin-
kaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. Ri-
koslain 11 luvun 9 §:ssä on kidutusta koske-
vat erityiset rangaistussäännökset. 

Artiklan voidaan katsoa sisältävän myös 
velvollisuuden pidättäytyä palauttamasta ul-
komaalaista maahan, jossa hänen henkensä 
voisi vaarantua tai hän saattaisi joutua kidu-
tuksen tai epäinhimillisen kohtelun tai ran-
gaistuksen kohteeksi. Palautuskiellosta sää-
detään perustuslain 9 §:n 4 momentissa. Ul-
komaalaislain (301/2004) 147 §:ssä sääde-
tään palautuskiellosta. Sen mukaan ketään ei 
saa käännyttää tai karkottaa alueelle, jolla 
hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidu-
tuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaa-
van kohtelun kohteeksi, eikä alueelle, jolta 
hänet voitaisiin lähettää sellaiselle alueelle. 

Haavoittuvassa asemassa olevien turvapai-
kanhakijoiden, kuten vammaisten henkilöi-
den ja lasten erityistarpeet tulee ottaa huomi-
oon turvapaikkaprosessissa sekä maasta pois-
tamisen yhteydessä kuten myös niin sanotun 
Dublin-prosessin yhteydessä, jolloin turva-
paikanhakija palautetaan toiseen EU:n jäsen-
valtioon, joka on vastuussa turvapaikka-asian 
tutkimisesta. 

Lääketieteellisessä tutkimuksessa tulee 
kunnioittaa ihmisarvon loukkaamattomuuden 

periaatetta. Laissa lääketieteellisestä tutki-
muksesta (488/1999) säädetään tutkittavan 
suostumuksesta lääketieteelliseen tutkimuk-
seen. Lain 6 §:n mukaan ihmiseen kohdistu-
vaa lääketieteellistä tutkimusta ei saa suorit-
taa ilman tutkittavan kirjallista, tietoon perus-
tuvaa suostumusta. Tästä voidaan poiketa, 
jos suostumusta ei asian kiireellisyyden ja 
potilaan terveydentilan vuoksi voida saada ja 
toimenpiteestä on odotettavissa välitöntä 
hyötyä potilaan terveydelle. Jollei tutkittava 
kykene kirjoittamaan, hän voi antaa suostu-
muksensa suullisesti vähintään yhden tutki-
muksesta riippumattoman todistajan läsnä ol-
lessa. Kirjallisen suostumuksen vaatimukses-
ta voidaan poiketa muissa kuin kliinisissä 
lääketutkimuksissa myös silloin, kun henki-
lötietojen antaminen voisi olla tutkittavan 
edun vastaista ja tutkimuksesta aiheutuu hä-
nelle vain vähäinen rasitus eikä siitä ole hait-
taa hänen terveydelleen. Suullinen suostumus 
voidaan tällöin antaa ilman todistajan läsnä-
oloa eikä tutkimusasiakirjoihin merkitä tut-
kittavan henkilötietoja. 

Jos kliiniseen lääketutkimukseen osallistu-
va ei kykene itse antamaan suostumustaan 
tutkimukseen osallistumiseksi, ei hän voi olla 
tutkittavana, jollei hänen lähiomaisensa tai 
muu läheinen taikka hänen laillinen edusta-
jansa, sen jälkeen kun hänelle on selvitetty 
kliinisen lääketutkimuksen luonne, merkitys, 
seuraukset ja riskit, ole antanut suostumusta 
tutkimukseen osallistumisesta. Suostumuk-
sen on oltava tutkittavan oletetun tahdon mu-
kainen. 

Tutkittavalle on annettava riittävä selvitys 
hänen oikeuksistaan, tutkimuksen tarkoituk-
sesta, luonteesta ja siinä käytettävistä mene-
telmistä. Hänelle on myös annettava riittävä 
selvitys mahdollisista riskeistä ja haitoista. 
Selvitys on annettava siten, että tutkittava 
pystyy päättämään suostumuksestaan tietoi-
sena tutkimukseen liittyvistä, hänen päätök-
sentekoonsa vaikuttavista seikoista. Tutkitta-
valla on myös oikeus peruuttaa suostumuk-
sensa. 

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun 
lain 7 §:n mukaan henkilö, joka ei mielenter-
veyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai 
muun vastaavan syyn vuoksi kykene päteväs-
ti antamaan suostumustaan tutkimukseen, voi 
olla tutkittavana vain, jos samoja tieteellisiä 
tuloksia ei voida saavuttaa muilla tutkittavilla 
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ja jos tutkimuksesta on vain vähäinen vahin-
gon vaara tai rasitus tutkittavalle. Tutkimuk-
sesta tulee olla suoraa hyötyä hänen tai iäl-
tään tai terveydentilaltaan samaan ryhmään 
kuuluvien henkilöiden terveydelle. Tällaisis-
sa tapauksissa tarvitaan kirjallinen suostumus 
lähiomaiselta tai lailliselta edustajalta. Jos 
vajaakykyinen vastustaa tutkimusta tai toi-
menpidettä, sitä ei saa hänelle suorittaa. 

Vammaiset henkilöt kokevat ajoittain it-
seensä kohdentuvina rangaistuksen luonteisi-
na toimenpiteinä esimerkiksi liikkumisva-
pauden rajoittamisen. Huomioitavaa on, että 
asumisjärjestelyt eivät oikeuta artiklan vas-
taisiin tekoihin. Hoitokulttuurin ja toiminta-
tapojen uudistamiseen tulee kiinnittää huo-
miota ohjeistuksen ja koulutuksen avulla. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

16 artikla. Vapaus hyväksikäytöstä, väki-
vallasta tai pahoinpitelystä. Artiklassa taa-
taan vammaisten henkilöiden suoja hyväksi-
käyttöä, väkivaltaa ja pahoinpitelyä vastaan 
sekä kotona että kodin ulkopuolella. Artikla 
koskee kaikkia hyväksikäytön, väkivallan ja 
pahoinpitelyn muotoja. Erityishuomiota tulee 
kiinnittää vammaisten naisten ja lasten suoje-
luun. 

Sopimuspuolten tulee muun muassa var-
mistaa vammaisille henkilöille sekä heidän 
perheilleen ja huoltajilleen annettavan avun 
ja tuen asianmukaiset muodot. Sopimuspuol-
ten tulee myös antaa koulutusta ja tietoa siitä, 
miten hyväksikäyttö-, väkivalta- ja väärin-
käyttötilanteet vältetään, tunnistetaan ja mi-
ten niistä ilmoitetaan. Palveluiden tulee olla 
ikään, sukupuoleen ja vammaisuuteen sovi-
tettuja. 

Sopimuspuolten tulee varmistaa, että riip-
pumattomat viranomaiset seuraavat vam-
maisten henkilöiden palvelemiseen tarkoitet-
tuja tiloja ja ohjelmia, jotta voidaan estää hy-
väksikäyttöä, väkivaltaa ja väärinkäytöksiä. 
Vammaisille henkilöille, jotka ovat joutuneet 
hyväksikäytön, väkivallan tai väärinkäytös-
ten kohteeksi, tulee artiklan mukaan myös 
taata tarpeelliset toimet toipumisen, kuntou-
tumisen ja sosiaalisen sopeutumisen edistä-
miseksi. Tärkeää on myös tunnistaa hyväksi-
käyttö- ja väkivaltatapaukset ja tutkia ja aset-
taa tekijät syytteeseen. 

Kaikilla on oikeus elää vapaina, ilman hy-
väksikäytön tai väkivallan uhkaa. Suomessa 

väkivalta luokitellaan rikokseksi rikoslain 
mukaisesti. Rikoslain 20 luvussa säädetään 
seksuaalirikoksista ja 21 luvussa henkeen ja 
terveyteen kohdistuvista rikoksista. Rikoslain 
pahoinpitelyä koskevat säännökset voivat so-
veltua ruumiillisen väkivallan lisäksi myös 
henkiseen väkivaltaan. Erityislakeja ei ole. 
Perustuslain mukaan kansalaisia rodun us-
konnon ja fyysisten ja henkisten voimavaroi-
hin katsomatta tulee kohdella tasavertaisesti. 
Lainsäädännön mukaan myös julkisten pal-
velujen tulee olla esteettömästi saavutettavia 
tai toiminta järjestettävä niin, että esimerkiksi 
liikkumisesteinen henkilö pääsee palvelun 
piiriin. 

Vammaisten henkilöiden riski joutua väki-
vallan ja hyväksikäytön uhriksi on keskimää-
räistä suurempi. Väkivalta ja hyväksikäyttö 
voivat olla joko henkistä tai fyysistä esimer-
kiksi perhepiirissä tapahtuvaa väkivaltaa tai 
taloudellista hyväksikäyttöä tai työelämässä 
toisen henkilön heikomman aseman hyödyn-
tämistä palkkauksesta sovittaessa tai tehtäviä 
jaettaessa. Myös heitteillejättö tai huolenpi-
don laiminlyönti voidaan katsoa väkivallaksi. 

Vammaisuus vaikeuttaa puolustautumista 
hyväksikäytöltä ja väkivallalta. Fyysinen 
avuttomuus ja haavoittuvuus, kommunikaa-
tiovaikeudet sekä riippuvuus muista ihmisistä 
ja avuntarve voivat altistaa vammaisen hen-
kilön hyväksikäytölle tai väkivallan kohteek-
si joutumiselle. Vammaisen henkilön on vai-
kea ryhtyä toimiin sellaista henkilöä vastaan, 
jonka avusta hän on riippuvainen päivittäin. 
Tutkimuksissa on todettu, että väkivallan te-
kijä on usein vammaiselle henkilölle entuu-
destaan tuttu. Tekijä voi olla esimerkiksi 
omainen, tukihenkilö, opettaja, ohjaaja tai 
kuljetuksesta vastaava henkilö. 

Vammaisiin henkilöihin kohdistuvat asen-
teet heidän kyvyttömyydestään suojella itse-
ään sekä vammaisen henkilön uskottavuudes-
ta uhrina voivat lisätä heihin kohdistuvaa vä-
kivallan riskiä. 

Erityisen haavoittuvia ryhmiä hyväksikäy-
tön ja väkivallan kohteeksi joutumisen näkö-
kulmasta ovat vammaiset naiset ja lapset. 

Tutkimusten mukaan seksuaalirikos koh-
distuu tyypillisesti naisiin ja tyttöihin. Suo-
men rikoslain seksuaalirikossäännösten vuo-
den 2011 muutoksella (laki rikoslain 20 lu-
vun muuttamisesta 495/2011) on merkitystä 
lain tasolla vammaisten henkilöiden seksuaa-
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lisen itsemääräämisoikeuden aiempaa vah-
vempaan oikeussuojaan. Muutoksella suku-
puoliyhteyden harjoittaminen puolustusky-
vyttömän henkilön kanssa arvioidaan raiska-
ukseksi riippumatta siitä, onko rikoksentekijä 
aikaansaanut puolustuskyvyttömyyden vai ei. 
Rikoslain 20 luvun 1 §:n mukaan raiskauk-
sesta tuomitaan siis nyt myös se, joka käyt-
tämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedotto-
muuden, sairauden, vammaisuuden, pelkoti-
lan tai muun avuttoman tilan takia on kyke-
nemätön puolustamaan itseään tai muodos-
tamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on suku-
puoliyhteydessä hänen kanssaan. 

Suomessa on meneillään poikkihallinnolli-
nen Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentä-
misen ohjelman 2010–2015 toimeenpano. 
Ohjelman tavoitteena on puuttua väkivaltaan 
ennakoivasti vaikuttamalla asenteisiin ja 
käyttäytymismalleihin, ehkäistä väkivallan 
uusiutumista, parantaa seksuaalisen väkival-
lan uhrien asemaa ja heille tarjottavaa krii-
siapua ja tukea, kehittää keinoja tunnistaa ja 
puuttua haavoittuvassa asemassa olevien ko-
kemaan väkivaltaan sekä lisätä viranomaisten 
ja ammattilaisten tietoa ja osaamista naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisystä ja uhrin 
auttamisesta. Naisiin kohdistuvan väkivallan 
ohjelmassa tarkastellaan myös erityisesti kei-
noja puuttua haavoittuvassa asemassa olevien 
kokemaan väkivaltaan. 

Kansallisessa lapsiin kohdistuvan kuritus-
väkivallan vähentämisen toimintaohjelmassa 
Älä lyö lasta! vuosille 2010-2015 on nostettu 
esiin myös vammaisten lasten kokema väki-
valta. 

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö 
puolestaan käynnisti vuonna 2010 kaksivuo-
tisen, Raha-automaattiyhdistyksen rahoitta-
man tutkimushankkeen Kuritusväkivalta 
vammaisia lapsia ja nuoria kohtaan. 

Lisäksi vuonna 2011 on julkaistu sähköi-
nen vammaispalvelukäsikirja, jossa käsitel-
lään kansainvälistä tutkimustietoa sekä toi-
mintaohjeita ja väkivaltaan liittyvää vam-
maispalveluihin soveltuvaa tausta-aineistoa 
vammaispalvelun työntekijöiden tueksi. 

Vammaisten henkilöiden kohtaamaa väki-
valtaa, hyväksikäyttöä ja syrjintää tuleekin 
ennaltaehkäistä tunnistamalla vammaisiin 
henkilöihin kohdistuva väkivalta ajoissa, 
kouluttamalla sekä tiedottamalla. Vammaiset 
henkilöt tulee huomioida myös väkivallan 

ehkäisemistä koskevissa ohjelmissa. Myös 
seksuaalikasvatusta tulisi lisätä, sillä sen puu-
te voi lisätä erityisesti naisten ja tyttöjen ris-
kiä joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi. 

Tutkimustietoa vammaisiin henkilöihin 
kohdistuneesta väkivallasta tulisi lisätä 
vammaisia henkilöitä haastatellen väkivallan 
ja hyväksikäytön tunnistamiseksi ja ennalta-
ehkäisemiseksi. 

Kuten edellä 6 artiklan kohdalla on todettu, 
Suomi on parhaillaan ratifioimassa Istanbulin 
sopimusta, jonka sopimuksen 24 artikla edel-
lyttää ottamaan käyttöön valtakunnallisia, 
maksuttomia ja ympärivuorokautisia auttavia 
puhelimia, joihin voisi soittaa nimettömänä 
tai luottamuksellisesti ja joissa neuvottaisiin 
kaikissa tämän yleissopimuksen alaan kuulu-
viin väkivallan muotoihin liittyvissä asioissa. 

Eduskunta käsittelee parhaillaan valtion va-
roista maksettavasta korvauksesta turvakoti-
palvelun tuottajille koskevaa hallituksen esi-
tystä (HE 186/2014 vp). Lain on tarkoitus 
tulla voimaan vuoden 2015 alussa. Lain 
myötä turvakotipalveluja pyritään vähitellen 
lisäämään Suomessa valtakunnallisesti ja uu-
sien turvakotien perustamisessa otetaan 
huomioon myös esteettömyysnäkökohtia 
niin, että vammaisen henkilön pääsy turvako-
tiin ei olisi kiinni esteettömyydestä. Sosiaali-
huoltolain uudistusta koskevassa hallituksen 
esityksessä (HE 164/2014 vp) esitetään lä-
hisuhde- ja perheväkivalta yhdeksi tekijäksi, 
jonka kunnan tulee ottaa huomioon kuntalai-
sen tuen tarpeen arvioinnissa. Lähi- ja perhe-
väkivallasta aiheutuvalla tuen tarpeella tar-
koitetaan tilanteita, joissa henkilö on kokenut 
väkivaltaa tai sen uhkaa taikka altistunut nii-
den vaikutuksille perheessään tai muissa lä-
heisissä suhteissa. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

17 artikla. Henkilön koskemattomuuden 
suojelu. Artiklassa turvataan vammaisten 
henkilöiden oikeus ruumiilliseen ja henki-
seen koskemattomuuteen yhdenvertaisesti 
muiden kanssa. 

Perustuslain 7 §:ssä turvataan jokaisen oi-
keus henkilökohtaisen koskemattomuuden 
suojaan. Jokaisella on oikeus myös yksityis-
elämän suojaan. 

Vammaisten henkilöiden yksityisyyden 
suoja ja henkilökohtaisen koskemattomuuden 
suoja ovat erityisen uhattuina. Tämä johtuu 
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suurelta osin vammaisuudesta johtuvien tuki-
toimien ja palveluiden tarpeesta. Tukitoimien 
ja palveluiden mukaiset toimenpiteet ovat 
usein sellaisia, että ne edellyttävät ammatti-
henkilöiden tulemista yksityisyyden suojan 
piiriin kuuluvalle alueelle. Vammaiset henki-
löt saavat usein apua myös omaisilta ja hen-
kilökohtaisilta avustajilta. Esimerkiksi henki-
lökohtainen avustaja voi olla läsnä intiimihy-
gienian hoitoon liittyvissä asioissa, tervey-
denhuollossa asioitaessa ja pankki- ja kir-
jesalaisuuden piiriin kuuluvien asioiden hoi-
tamisessa. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää laitok-
sissa asuvien vammaisten henkilöiden yksi-
tyisyyden suojaan. 

Ehdotetulla itsemääräämisoikeuslailla ei 
ole tarkoitus estää tai vaikeuttaa vammaisten 
henkilöiden asumisen kehittämistä. Laitok-
sissa asumisesta voitaisiin luopua kansallis-
ten ohjelmien linjaamalla tavalla vielä senkin 
jälkeen, kun itsemääräämisoikeuslaki on tul-
lut voimaan. 

Vammaisten oikeuksien komitean antami-
en määräaikaisraportointiohjeissa pyydetään 
artiklan osalta raportoimaan toimenpiteistä, 
joihin on ryhdytty vammaisten henkilöiden 
suojelemiseksi lääketieteelliseltä tai muulta 
hoidolta ilman heidän omaa suostumustaan, 
sekä vammaisten henkilöiden suojaamiseksi 
pakkosterilisaatiolta ja vammaisten naisten ja 
tyttöjen suojaamiseksi pakotetuilta raskau-
denkeskeytyksiltä. 

Artiklan voidaan siis katsoa koskevan 
myös vammaisten henkilöiden suojaamista 
pakkosterilisaatiolta ja pakotetuilta raskau-
denkeskeytyksiltä. Rikoslain 22 luku sisältää 
säännökset laittomasta raskauden keskeyttä-
misestä. Luvun 1 §:n mukaan laittomaan ras-
kauden keskeyttämiseen syyllistyy se, joka 
ilman raskauden keskeyttämisestä annetussa 
laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudet-
tomasti keskeyttää toisen raskauden. Lain 
2 §:n mukaan tekijä syyllistyy törkeään lait-
tomaan raskauden keskeyttämiseen, jos lait-
tomassa raskauden keskeyttämisessä rikos 
tehdään vastoin naisen tahtoa ja teko on 
myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Ky-
seistä rikoslain säännöstä koskevassa halli-
tuksen esityksessä (HE 156/2008 vp) tode-
taan, että vakavissa naisen ruumiillista kos-
kemattomuutta loukkaavissa teoissa tuomi-
taan rikosten yhtymistä koskevien säännösten 

mukaisesti myös rikoslain 21 luvun 5 ja 6 §:n 
nojalla pahoinpitelystä tai törkeästä pahoinpi-
telystä niissä säädettyjen edellytysten mukai-
sesti. 

Artiklassa tarkoitettu naisen pakkosteri-
lointi puolestaan tulee ensisijaisesti arvioita-
vaksi rikoslain 21 luvun mukaisena pahoinpi-
telyrikoksena. Myös rikoslain 25 luvun 8 §:n 
mukainen pakottaminen saattaa tulla kysee-
seen. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

18 artikla. Liikkumisen ja kansalaisuuden 
vapaus. Artiklassa turvataan vammaisten 
henkilöiden oikeus liikkumisvapauteen sekä 
vapauteen valita asuinpaikka ja kansalaisuus. 

Artiklan 1 kohta edellyttää lainsäädäntö- tai 
muita toimenpiteitä, joilla turvataan vam-
maisten henkilöiden oikeus hankkia kansalai-
suus sekä se, ettei kansalaisuutta riistetä heil-
tä mielivaltaisesti. Artikla edellyttää myös 
toimenpiteitä, joilla turvataan vammaisten 
henkilöiden oikeus tulla maahan ja poistua 
maasta vapaasti. Artiklan mukaan vammai-
selta henkilöltä ei saa myöskään riistää mah-
dollisuutta saada, pitää hallussa ja käyttää 
henkilöllisyysasiakirjoja tai oikeutta asian-
mukaisiin prosesseihin, kuten maahanmuut-
tomenettelyyn, vammaisuuden perusteella. 

Artiklan 1 kohta liittyy yleissopimuksen 19 
artiklassa turvattuun oikeuteen itsenäiseen 
elämään ja elää yhteisössä. 

Artiklassa turvatun oikeuden toteutumisen 
kannalta olennaisessa asemassa on asiaa kos-
kevan tiedon ja toimintamahdollisuuksien 
saavutettavuus menettelyiden jokaisessa vai-
heessa. Artiklalla on siten tältä osin yhteys 
myös 21 artiklassa turvattuun sanan- ja mie-
lipiteenvapauteen ja tiedonsaantiin sekä 9 ar-
tiklassa turvattuun esteettömyyteen. 

Perustuslain 5 §:n mukaan Suomen kansa-
laisuus saadaan syntymän ja vanhempien 
kansalaisuuden perusteella sen mukaan kuin 
lailla tarkemmin säädetään. Kansalaisuus 
voidaan myöntää laissa säädetyin edellytyk-
sin myös ilmoituksen tai hakemuksen perus-
teella. Suomen kansalaisuudesta voidaan va-
pauttaa vain laissa säädetyillä perusteilla ja 
sillä edellytyksellä, että henkilöllä on tai hän 
saa toisen valtion kansalaisuuden. 

Kansalaisuuslain (359/2003) 13 §:n 1 mo-
mentin 6 kohdan mukaan yksi kansalaistami-
sen edellytyksistä on, että hakijalla on suo-



 HE 284/2014 vp  
  
 

53 

men tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja 
kirjallinen taito tai näiden sijasta vastaavan 
tasoinen suomalaisen tai suomenruotsalaisen 
viittomakielen taito. Kansalaisuuslain nojalla 
kielitaitoedellytys koskee myös kuuroa haki-
jaa, sillä edellytyksen voi täyttää myös viit-
tomakielen taidolla. 

Kielitaitoedellytyksestä voidaan poiketa, 
jos hakija ei pysty terveydentilansa taikka 
aisti- tai puhevammansa takia täyttämään 
kielitaitoedellytystä. Hallituksen esityksen 
(235/2002 vp) mukaan kielitaitoedellytykses-
tä voidaan poiketa pelkästään hakijan tervey-
dentilan perusteella, mutta poikkeaminen 
edellyttää sellaista huonokuntoisuutta, saira-
utta, kehitysvammaisuutta tai muuta vam-
maa, jonka perusteella kielitaitoedellytystä 
on mahdoton täyttää tai on kohtuutonta vaa-
tia sen täyttämistä. 

Poikkeussäännöstä voidaan myös soveltaa, 
mikäli on olemassa erittäin painava syy kieli-
taitoedellytyksestä poikkeamiselle. Hallituk-
sen esityksen (HE 80/2010 vp) mukaan erit-
täin painavana syynä voitaisiin pitää esimer-
kiksi olosuhteita, jolloin laissa edellytetyn 
kielitaidon tason saavuttaminen olisi hakijan 
kohdalla tosiasiallisesti mahdotonta. Tällaisia 
syitä voisivat olla esimerkiksi todennetuista 
oppimisvaikeuksista tai puutteellisesta koulu-
tuksesta johtuva selvästi alentunut oppimis-
kyky. 

Suomessa liikkumisvapaus on turvattu pe-
rustuslain 9 §:ssä. Perustuslain 9 §:n 1 mo-
mentin mukaan Suomen kansalaisella ja 
maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalai-
sella on vapaus liikkua maassa ja valita 
asuinpaikkansa. Perustuslain 9 §:n 2 momen-
tin mukaan jokaisella on oikeus lähteä maas-
ta. Perustuslain 9 §:n 3 momentin mukaan 
Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta 
maahan, karkottaa maasta eikä vastoin tahto-
aan luovuttaa tai siirtää toiseen maahan. Pe-
rustuslain 9 §:n 4 momentin mukaan ulko-
maalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oles-
kella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaista 
ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos 
häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangais-
tus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava 
kohtelu. 

Ulkomaalaislain 40 §:n 3 momentin mu-
kaan ulkomaalainen saa laillisesti oleskella 
maassa hakemuksen käsittelyn ajan, kunnes 
asia on lainvoimaisesti ratkaistu tai on tehty 

täytäntöönpanokelpoinen päätös ulkomaalai-
sen maasta poistamiseksi. 

Ulkomaalaislain 52 §:n mukaan Suomessa 
olevalle ulkomaalaiselle myönnetään jatkuva 
oleskelulupa, jos oleskeluluvan epääminen 
olisi ilmeisen kohtuutonta hänen terveydenti-
lansa, Suomeen syntyneiden siteiden tai 
muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi, 
kun erityisesti otetaan huomioon olosuhteet, 
joihin hän joutuisi kotimaassaan, tai hänen 
haavoittuva asemansa. Säännös koskee usein 
turvapaikanhakijaa, jolle ei myönnetä oleske-
lulupaa kansainvälisen suojelun perusteella, 
mutta kuitenkin inhimillisesti ajatellen ei voi-
taisi edellyttää hänen palaavan kotimaahansa. 

Ulkomaalaislain 39 §:n mukaan oleskelu-
luvan myöntäminen edellyttää yleensä, että 
ulkomaalaisen toimeentulo on turvattu. Toi-
meentuloedellytyksestä voidaan yksittäisessä 
tapauksessa poiketa, jos siihen on poikkeuk-
sellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii. 
Pykälässä ei nimenomaisesti mainita vam-
maisuutta, mutta se voitaisiin katsoa yksittäi-
sissä tapauksissa poikkeuksellisen painavaksi 
syyksi toimeentuloedellytyksestä poikkeami-
seksi. Viranomaiskäytännössä on tapauksia, 
jossa vammaisuus on hyväksytty poikkeami-
sen syyksi. Toimeentuloedellytyksestä poik-
keaminen perustuu kuitenkin tapauskohtai-
seen arvioon, sillä valtio päättää itsenäisesti 
sopimusvelvoitteidensa puitteissa siitä, millä 
edellytyksillä se myöntää oleskeluluvan ul-
komaan kansalaiselle. Henkilön vammaisuus 
ei siis ole ehdoton peruste toimeentuloedelly-
tyksestä poikkeamiseen. Maahanmuuttovi-
rasto on tarkentanut toimeentuloedellytykses-
tä poikkeamista vammaisuuden perusteella 
20 päivänä joulukuuta 2013 päivitetyssä toi-
meentuloedellytyksen soveltamista koske-
vassa ohjeessa. 

EU:n kansalaisen ja häneen rinnastettavan 
oleskeluoikeudesta säädetään ulkomaalais-
lain 10 luvussa. 

Kotikunnan määräytymisestä säädetään ko-
tikuntalain 2 §:ssä. Henkilön kotikunta on 
laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa 
hän asuu. Kotikuntalain 3 a §:n mukaan jos 
henkilö on sijoitettu perhehoitoon, laitoshoi-
toon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn 
asumiseen muun kuin kotikuntansa alueelle, 
hän voi valita uudeksi kotikunnakseen sen 
kunnan, jonka alueella olevassa toimintayk-
sikössä tai asunnossa hän asuu. Valintaoi-
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keuden käyttäminen edellyttää, että hoidon 
tai asumisen arvioidaan kestävän tai on kes-
tänyt yli vuoden. Kotikunta voi muuttua 
myös kotikuntalain 3 b §:n perusteella. Täl-
löin henkilön, joka ei iän, vammaisuuden tai 
muun sellaisen syyn vuoksi kykene asumaan 
itsenäisesti, tulee ensin saada sosiaalihuolto-
lain 16 a §:n mukaisesti päätös tarvitsemis-
taan palveluista siitä kunnasta, johon hän ha-
luaa muuttaa. 

Hallitusohjelmaan sisältyy tavoite selvittää 
tarpeet kotikuntalain uudistamisesta siten, et-
tä itsenäisesti asuvien, avohuollon piirissä 
olevien henkilöiden oikeus valita kotikunta 
toteutuu. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti 
toukokuussa 2013 yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton 
kanssa kaikille kunnille kohdistetun kyselyn, 
jonka tarkoituksena oli saada tietoa kotikun-
talain ja sosiaalihuoltolain vuoden 2011 alus-
sa voimaan tulleiden muutosten vaikutuksista 
(Lehtonen, Ulla, Nykänen, Eeva, Pajukoski, 
Marja, Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain 
1.1.2011 voimaan tulleiden muutosten vaiku-
tukset kunnissa. Työpaperi: 2013- 035, THL, 
2013). Muutosten tarkoituksena on ollut hel-
pottaa muun muassa ympärivuorokautisessa 
hoidossa olevien vanhusten ja vammaisten 
henkilöiden mahdollisuutta vaihtaa kotikun-
taa. Selvitys osoitti, että kotikuntansa ulko-
puolella palveluasumisessa, laitoshoidossa tai 
perhehoidossa olevat henkilöt ovat käyttäneet 
verraten vähän heille kuuluvaa oikeutta vaih-
taa viralliseksi kotikunnakseen kunta, jossa 
he jo asuvat ja jossa heitä hoidetaan. Myös 
mahdollisuutta hakea pitkäaikaista hoito-
paikkaa ja sosiaalipalveluja toisen kunnan 
alueelta on käytetty vain vähän. Uudistettu-
jen säännösten perusteella kotikuntaa vaihtoi 
vuosina 2011 ja 2012 yhteensä 291 henkilöä. 
Yleisin syy oli halu päästä lähemmäksi per-
heenjäseniä tai sukulaisia. Eniten muuttivat 
vanhukset. Suurin osa kyselyyn vastanneista 
kunnista ilmoitti, että lakimuutokset eivät ole 
juurikaan vaikuttaneet niiden talouteen. Osa 
kunnista kuitenkin ilmoitti muutosten aiheut-
taneen niille jossain määrin lisäkustannuksia, 
joiden määrät vaihtelivat 6 100 ja 340 000 
euron välillä. Valtaosa kyselyyn vastanneista 
kunnista oli sitä mieltä, että vastaavaa mah-
dollisuutta vaihtaa kotikuntaa ei ole syytä 
ulottaa avohuollon asiakkaisiin. Nykyinen 

lainsäädäntö antaa heille jo mahdollisuuden 
muuttaa kunnasta toiseen. 

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan 
hallituksen esitys (HE 164/2014 vp) uudeksi 
sosiaalihuoltolaiksi. Tarkoituksena on, että 
nykyisen sosiaalihuoltolain 16 a §:ää vastaa-
va säännös toisen kunnan sosiaalipalvelujen 
ja hoitopaikan hakemisesta sisällytetään uu-
teen sosiaalihuoltolakiin (61 §). Palvelujen 
rahoitusta koskevat pykälät (42 a § ja 42 b § 
nykyisen sosiaalihuoltolain 5 luvussa) jäävät 
voimaan. 

Vammaisten henkilöiden liikkumisvapau-
den toteutumisen kannalta on tärkeää, että 
tarvittavat palvelut tulevat turvatuiksi. 

Artiklan 2 kohta edellyttää toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan, että jokainen vastasynty-
nyt vammainen lapsi rekisteröidään välittö-
mästi syntymänsä jälkeen ja tälle annetaan 
nimi ja kansalaisuus. 

Nimilain (694/1985) mukaan jokaisella on 
oltava etunimi ja sukunimi. Lapsen sukuni-
men määräytymisestä syntymän perusteella 
säädetään nimilain 2 §:ssä. Etunimen ilmoit-
tamisesta ja ottamisesta säädetään puolestaan 
nimilain 32 a §:ssä. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

19 artikla. Eläminen itsenäisesti ja osalli-
suus yhteisössä. Artiklalla turvataan vam-
maisten henkilöiden yhdenvertainen oikeus 
elää yhteisössä. Sopimuspuolten tehtävänä 
on turvata tehokkaat ja asianmukaiset toimet, 
jotta vammaiset henkilöt pystyvät nauttimaan 
tästä oikeudesta täysimääräisesti. 

Sopimuspuolet turvaavat tämän oikeuden 
muun muassa varmistamalla, että vammaisil-
la henkilöillä on oikeus valita asuinpaikkansa 
sekä se, missä ja kenen kanssa he asuvat, ei-
vätkä ole velvoitettuja käyttämään tiettyjä 
asuinjärjestelyjä. Oikeutta valita asuinpaik-
kansa on käsitelty 18 artiklan yhteydessä. 

Sopimuspuolten tulee myös varmistaa, että 
saatavilla on kotiin annettavia palveluja, 
asumis- ja laitospalveluja sekä muita yhteis-
kunnan tukipalveluja. Sopimuspuolten tulee 
turvata henkilökohtainen apu sitä tarvitseville 
vammaisille henkilöille. Koko väestölle tar-
koitetut palvelut ja järjestelyt tulee olla 
vammaisten henkilöiden saatavilla yhdenver-
taisesti sekä vastattava heidän tarpeitaan. 

Asumisen esteettömyys ja turvallisuus, 
saavutettavat elinympäristöt ja toimivat pal-



 HE 284/2014 vp  
  
 

55 

velut ovat keskeisiä itsenäisen elämän ja 
osallisuuden edellytyksiä. Uusi tieto- ja vies-
tintäteknologia mahdollistaa vammaisten 
henkilöiden aiempaa suuremman itsenäisyy-
den ja elämänhallinnan. Uutta teknologiaa 
suunnitellessa tulee kuitenkin 9 artiklan mu-
kaisesti huomioida niiden esteettömyys ja 
saavutettavuus. Myös tietoisuutta ratkaisuis-
ta, jotka helpottavat elämää, itsenäistä suo-
riutumista ja tukevat kommunikointia tulee 
lisätä sekä vammaisten henkilöiden ja heidän 
omaistensa että yhteiskunnan eri toimijoiden 
parissa. Itsenäisen elämän tukena ovat kaikil-
le kansalaisille tarkoitettujen palvelujen ja 
hyvän yhteiskuntasuunnittelun ohella erityis-
palvelut, tukitoimet ja mukautustoimenpiteet. 
Niitä tarvitaan, mikäli yleiset palvelut ja yh-
teiskunnan esteettömyys ja saavutettavuus 
eivät riitä vastaamaan vammaisen henkilön 
tarpeisiin. Keskeistä on varmistaa yksilöllisiä 
tarpeita ja elämäntilannetta vastaavat asumi-
sen, liikkumisen, kommunikoinnin ja tiedon-
saannin ratkaisut. Asumiseen liittyvissä pal-
veluissa tulee huomioida henkilön vammai-
suudesta johtuvat erilaiset tarpeet. 

Perustuslain 19 §:n 1 momentissa on tur-
vattu oikeus välttämättömään toimeentuloon 
ja huolenpitoon. Tämä on suoraan perustus-
laissa säädetty subjektiivinen oikeus yksilölle 
kaikissa elämäntilanteissa kuuluvasta vä-
himmäisturvasta (PeVM 25/1994 vp). Vält-
tämättömällä toimeentulolla ja huolenpidolla 
tarkoitetaan sellaista tulotasoa ja palveluja, 
joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edelly-
tykset. 

Perustuslain 19 §:n 3 momentti velvoittaa 
julkista valtaa turvaamaan jokaiselle riittävät 
sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistämään vä-
estön terveyttä. Palvelujen riittävyyttä arvioi-
taessa lähtökohtana pidetään sellaista palve-
lujen tasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle 
edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltai-
sena jäsenenä. Oikeuksia toteuttavaa säänte-
lyä sisältyy muun muassa vammaisten henki-
löiden palveluja koskevaan erityislainsäädän-
töön, josta keskeisin on vammaispalvelulaki 
ja sitä täydentävä asetus (asetus vammaisuu-
den perusteella järjestettävistä palveluista ja 
tukitoimista (759/1987); jäljempänä vam-
maispalveluasetus). Vammaispalvelulain tar-
koituksena on edistää vammaisten henkilöi-
den tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenver-
taiseen elämään muiden kanssa. Vammaisten 

henkilöiden tulkkauspalveluja on käsitelty 
edellä 9 artiklan yhteydessä. 

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat sosi-
aalipalvelut järjestetään ensisijaisesti osana 
yleistä palvelujärjestelmää. Jos vammainen 
henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia pal-
veluja tai tukitoimia sosiaalihuoltolain tai 
muun yleisen lainsäädännön nojalla, hänen 
tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet järjeste-
tään vammaispalvelulain tai kehitysvamma-
lain mukaisesti. Vammaispalvelulaki on en-
sisijainen suhteessa kehitysvammalakiin la-
kien keskinäisessä suhteessa. 

Kuten yleisperusteluissa on tuotu esiin, so-
siaalihuoltolaki on uudistettu laaja-alaisen 
työryhmän työn pohjalta. Esitys uudeksi so-
siaalihuoltolaiksi (HE 164/2014 vp) on edus-
kunnan käsiteltävänä. Siihen liittyen jatke-
taan myös vammaisia henkilöitä koskevan 
sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudis-
tamista hallitusohjelman mukaisesti. Vam-
maislainsäädännön uudistamistyöryhmän 
tehtävänä on sovittaa yhteen nykyinen vam-
maispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi 
vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi eri 
vammaryhmien yhdenvertaisten palvelujen 
turvaamiseksi. Tehtävänä on myös selvittää 
vammaisia henkilöjä koskevan erityislain-
säädännön muut uudistamistarpeet ottaen 
huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet 
muutokset, yleissopimuksen kansalliselle 
lainsäädännölle asettamat velvoitteet, kehi-
tysvammaisten asumista ja palveluja koskeva 
periaatepäätös sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon lainsäädännön uudistamiseen liittyvä 
työ. 

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vam-
maispalvelulain mukaan henkilöä, jolla 
vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikai-
sesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavan-
omaisista elämän toiminnoista. Tavanomai-
siin elämän toimintoihin katsotaan kuuluvan 
asuminen, työssä käyminen, opiskelu, osal-
listuminen, liikkuminen, asioiminen ja va-
paa-ajan viettoon kuuluvat toiminnat. Vai-
keavammaisuus määritellään aina suhteessa 
kuhunkin palveluun. 

Artiklan mukaista oikeutta itsenäiseen elä-
mään ja osallisuuteen yhteisössä turvaavat 
vammaispalvelulain mukaisista palveluista 
erityisesti vaikeavammaisille henkilöille sub-
jektiivisina oikeuksina säädetyt henkilökoh-
tainen apu, palveluasuminen, päivätoiminta 
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sekä korvaus asunnon muutostöistä ja asun-
toon kuuluvista välineistä ja laitteista. Vii-
meksi mainittuja on käsitelty jäljempänä 26 
ja 28 artikloiden kohdalla. Kuljetuspalvelu 
on tärkeä palvelu itsenäisen elämän ja osalli-
suuden turvaamisessa. Kuljetuspalveluja on 
käsitelty tarkemmin 20 artiklan yhteydessä 
henkilökohtaisen liikkumisen osalta. Myös 
vammaispalvelulain säännökset asiakkaan 
yksilöllisen avun tarpeen huomioon ottami-
sesta lain mukaisia palveluja ja tukitoimia 
järjestettäessä sekä säännös yksilöllisen pal-
velusuunnitelman laatimisesta korostavat 
vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden 
ja osallistumisen huomioon ottamista vam-
maispalveluja järjestettäessä myös palvelujen 
järjestämistavan osalta. 

Erityisesti kun on kyse sellaisista palveluis-
ta tai tukitoimista, joilla on vaikutusta vam-
maisen henkilön henkilökohtaisen vapauden, 
yksityisyyden suojan ja itsemääräämisoikeu-
den toteutumiseen, on ensisijaisesti otettava 
huomioon vammaisen henkilön oma käsitys 
hänen avun- tai palveluntarpeestaan ja palve-
luiden järjestämistavasta. 

Vammaispalvelulain mukaiseen henkilö-
kohtaiseen apuun kuuluu vaikeavammaisen 
henkilön välttämätön avustaminen päivittäi-
sissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harras-
tuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa 
sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitä-
misessä niin kotona kuin kodin ulkopuolella-
kin. Palvelu on tarkoitettu diagnoosista riip-
pumatta sellaisille vaikeavammaisille henki-
löille, jotka vammansa tai sairautensa vuoksi 
tarvitsevat välttämättä ja toistuvasti toisen 
henkilön apua näistä toimista selviytyäkseen. 

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa 
vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan 
omia valintojaan laissa tarkoitettuja toimia 
suorittaessaan. Henkilökohtaisen avun järjes-
täminen edellyttää, että vaikeavammaisella 
henkilöllä on voimavaroja määritellä avun si-
sältö ja toteutustapa. Korkein hallinto-oikeus 
on ratkaisussaan KHO:2011:69 linjannut, 
ettei voimavaraedellytystä tule asettaa liian 
korkealle eikä esimerkiksi henkilön jatkuva 
ohjauksen tarve kaikissa päivittäisissä toi-
missa ole este henkilökohtaisen avun myön-
tämiselle. Korkeimman hallinto-oikeuden 
mukaan esimerkiksi vaikeudet ilmaista itse-
ään eivät ole este henkilökohtaisen avun 
myöntämiselle. 

Vammaispalvelulain mukaiseen palvelu-
asumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen 
liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä 
asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. 
Näitä palveluja voivat olla avustaminen asu-
miseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikku-
misessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa 
hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon sii-
vouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan 
asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihty-
vyyden edistämiseksi. 

Vammaispalvelulaissa ei ole määritelty, 
missä ja miten palveluasuminen tulisi järjes-
tää. Palveluasumiseen liittyvät palvelut voi-
daan järjestää henkilön omaan kotiin, jota 
hän hallitsee vuokra- tai omistussuhteen no-
jalla. Palveluasumista voidaan järjestää myös 
erilaisissa palveluasumisyksiköissä, kuten 
palvelutaloissa, ryhmäkodeissa tai hajautet-
tuna asumisena, jolloin kunta tai muu palve-
luntuottaja järjestää palvelut asukkaan luo. 
Palveluasumisen järjestämistapaa valittaessa 
on kiinnitettävä huomiota palvelusuunnitel-
massa kuvattuun palvelutarpeeseen ja vam-
maisen henkilön elämäntilanteeseen koko-
naisuudessaan. Asiakkaan omalle käsityksel-
le asumisen ja palvelujen järjestämisestä on 
annettava erityistä merkitystä päätettäessä 
palveluasumisen järjestämistavasta. 

Palveluasumiseen kuuluvat riittävät palve-
lut ja tuki sekä tarvittaessa myös hoiva ja 
huolenpito vaikeavammaisen henkilön suo-
riutumisen ja asumisturvallisuuden varmis-
tamiseksi. Palvelut voidaan järjestää esimer-
kiksi kotipalvelun, kotihoidon tai omaishoi-
don tuen avulla tai vammaispalvelulain mu-
kaisella henkilökohtaisella avulla tai näitä 
yhdistelemällä. Osa vaikeavammaisista hen-
kilöistä, joiden toimintakyky on monin ta-
voin rajoittunut, tarvitsee myös ympärivuo-
rokautista hoivaa. Palveluasumiseen voi si-
sältyä myös kotisairaanhoitoa tai muita ter-
veydenhuollon palveluja. Palveluasuminen 
tulee järjestää yhdistelemällä edellä maini-
tuista palvelu- ja tukimuodoista asiakkaan 
tarpeita vastaava kokonaisuus. Myös tekno-
logiaa ja apuvälineitä sekä asunnon muutos-
töitä voidaan käyttää osana palveluasumisen 
järjestämisen kokonaisuutta. 

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisuissaan 
KHO 2013:6 ja KHO 2013:7 todennut, että, 
vaikka henkilö tarvitsee toisen henkilön apua 
ja huolenpitoa ympärivuorokautisesti, ei vält-
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tämättä sulje henkilöä pois palveluasumisen 
piiristä. Tapauksissa henkilöiden ei ollut kat-
sottava olevan jatkuvan laitoshoidon tarpees-
sa, koska heidän palvelutarpeisiinsa vastaa-
minen ei edellyttänyt pääasiassa sairaanhoi-
don osaamista tai muuta erityisosaamista jat-
kuvasti tai pitkäaikaisesti. Riittävä huolenpi-
to oli mahdollista turvata avohuollon toi-
menpitein. 

Vammaisten itsenäinen elämä ja osallisuus 
edellyttävät asuinympäristöltä ja sen palve-
luilta esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
(895/1999) 53 §:n mukaisesti hallinto- ja 
palvelurakennuksen sekä muussa rakennuk-
sessa olevan sellaisen liike- ja palvelutilan, 
johon tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on 
oltava mahdollisuus päästä, sekä näiden ra-
kennuspaikan tulee soveltua myös niiden 
henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai 
muutoin toimia on rajoittunut. 

Valtion asuntopolitiikan tavoitteena on pit-
kään ollut kohtuuhintaisen asuntotarjonnan 
edistäminen. Tämä tavoite koskee myös 
vammaisia henkilöitä ja muita erityistä tukea 
tarvitsevia ryhmiä. Heidän kohdallaan tarvi-
taan kuitenkin yleensä suurempaa yhteiskun-
nan panostusta asumisen järjestämiseen kuin 
monen muun väestöryhmän kohdalla, ja val-
tion rahoittamilla asumisen tukijärjestelmillä 
onkin suuri merkitys heidän asumisensa jär-
jestämisessä. 

Vammaisten henkilöiden ja muiden erityis-
tä tukea tarvitsevien ryhmien asunto-olojen 
parantamiseksi myönnetään valtion varoista 
avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuk-
siltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa 
soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. 
Avustuksia myönnetään yhdessä valtion kor-
kotukilainoituksen kanssa vuokra-asuntojen 
rakentamista, hankintaa ja perusparantamista 
varten. Avustuksilla katetaan niitä lisäkus-
tannuksia, joita erityisryhmäasunnoissa ai-
heutuu asukkaiden sairaudesta, vammasta, 
toimintakyvyn alenemisesta tai muusta eri-
tyistarpeesta johtuvista poikkeuksellisista ti-
la- tai varusteratkaisuista, ja tällä tavoin koh-
tuullistetaan asumiskustannuksia. Myös eri-
tyistä tukea asumisessaan tarvitsevien ryhmi-
en kohdalla tavoitteena on asuminen tavalli-
silla asuinalueilla. Erityisryhmien asunto-
olojen parantamiseen tarkoitettua avustusta ei 
myönnetä isoihin eikä laitosalueelle raken-

nettaviin kohteisiin. Eri erityisryhmiin kuu-
luvien henkilöiden asuntoja ei tule sijoittaa 
samalle tontille tai samaan rakennuskokonai-
suuteen. Asuntojen ja välittömän asuinympä-
ristön on oltava esteetöntä, ja kohteen laa-
tuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Valtioneuvosto on tehnyt 21 päivänä tam-
mikuuta 2010 periaatepäätöksen ohjelmaksi 
kehitysvammaisten asumisen ja siihen liitty-
vien palvelujen järjestämiseksi vuosina 
2010─2015. Kehitysvammaisten asumisoh-
jelman tavoitteena on mahdollistaa yksilölli-
nen asuminen laitoksista ja lapsuudenkodeis-
ta muuttaville kehitysvammaisille sekä vah-
vistaa heidän osallisuuttaan ja yhdenvertai-
suuttaan yhteisössä sekä yhteiskunnassa. Ta-
voitteena on vähentää laitospaikkoja sekä 
mahdollistaa muuttaminen lapsuudenkodeista 
tuottamalla kehitysvammaisten henkilöiden 
tarpeita ja toiveita vastaavia asumisratkaisuja 
ja tarjoamalla yksilöllisiä palveluja ja tukea. 

Valtioneuvoston 8 päivänä marraskuuta 
2012 tekemä periaatepäätös kehitysvammais-
ten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja pal-
velujen turvaamisesta (Sosiaali- ja terveys-
ministeriön julkaisuja 2012:15) määrittelee 
asumisohjelman seuraavan vaiheen. Periaa-
tepäätöksessä asetetaan tavoitteeksi asumis-
ohjelman toimeenpanon jatkaminen siten, et-
tä vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen 
henkilö ei asu laitoksessa. Periaatepäätöksel-
lä hallitus sitoutuu jatkamaan kehitysvam-
mahuollon rakennemuutosta ja kehittämään 
palveluja, jotka mahdollistavat myös vai-
keimmin vammaisten henkilöiden asumisen 
lähiyhteisössä. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa edellyte-
tään, että vammaispoliittinen näkökulma ja 
vammaisten henkilöiden edustus asuntopo-
liittisten ohjelmien suunnittelussa ja toteu-
tuksessa otetaan huomioon. Tarkoitus on 
myös kehittää vammaisten ihmisten asumista 
ja yksilöllisiä asumisratkaisuja. 

Laki julkisista hankinnoista (348/2007; jäl-
jempänä hankintalaki) säätelee muun muassa 
kuntien ostopalvelutoimintaa. Vammaispal-
velut pääosin julkisten organisaatioiden jär-
jestäminä palveluina ovat hankintalain piiris-
sä. Sosiaali- ja terveysministeriön, ympäris-
töministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhtei-
sessä kuntakirjeessä 16 päivänä marraskuuta 
2010 korostetaan, että riippumatta kunnan 
valitsemasta tavasta järjestää palveluja joko 
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omana tai ostopalvelutoimintana vammaisten 
henkilöiden palvelujen, hoivan ja tuen sosi-
aalisen perustavoitteen on säilyttävä ensisi-
jaisena. Sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lujen kilpailuttaminen ei saa johtaa palvelu-
ketjujen pirstoutumiseen, pitkään jatkuneiden 
asiakassuhteiden katkeamiseen tai yksilölli-
sen palvelutarpeen sivuuttamiseen. 

Hankintalaki mahdollistaa neuvottelume-
nettelyn tai suorahankinnan käytön tilanteis-
sa, joissa se on asiakkaan yksilöllisen palve-
lutarpeen kannalta perusteltua laissa maini-
tuilla edellytyksillä. Suorahankintaa voidaan 
käyttää muun muassa tapauksissa, joissa olisi 
kohtuutonta muuttaa vaikeasti sairaan tai 
vammaisen henkilön asumisen järjestämises-
sä tarvittavia palveluja. Näissä tilanteissa so-
pimus on mahdollista tehdä yksittäisen hen-
kilön osalta saman palveluntarjoajan kanssa 
kilpailuttamatta hankintaa. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

20 artikla. Henkilökohtainen liikkuminen. 
Artiklassa turvataan vammaisten henkilöiden 
oikeus liikkua vapaasti mahdollisimman itse-
näisesti. Artiklassa sopimuspuolet sitoutuvat 
toteuttamaan tehokkaat toimenpiteet oikeu-
den toteutumisen varmistamiseksi. Tällaisia 
toimenpiteitä ovat artiklan mukaan muun 
muassa toimet, jotka helpottavat vammaisten 
henkilöiden henkilökohtaista liikkumista 
mukaan lukien opastinilmaisimien ja katu-
kylttien käyttö esteettömyyden ja saavutetta-
vuuden saavuttamiseksi, vammaisten henki-
löiden valitsemalla tavalla ja heidän valitse-
manaan aikana sekä avun ja tuen saatavuus 
kohtuulliseen hintaan. 

Apuna ja tukena pidetään niin ihmisten, 
eläinten kuin apuvälineteknologian ja apuvä-
lineiden tuomaa apua ja tukea. Artikla edel-
lyttää myös muun muassa vammaisten henki-
löiden ja heidän parissaan työskentelevän 
asiantuntijahenkilöstön kouluttamista liik-
kumistaitoihin liittyvissä asioissa sekä liik-
kumisen apuvälineitä, laitteita ja apuvä-
lineteknologiaa tuottavien tahojen kannusta-
mista huomioimaan kaikki vammaisten hen-
kilöiden liikkumisen näkökohdat. 

Artiklan soveltamisen kannalta tärkeässä 
asemassa ovat erilaiset julkiset liikennepalve-
lut, mutta myös – ja näihin liittyen – liikku-
misen kielellinen esteettömyys, joita on käsi-

telty edellä esteettömyyttä ja saavutettavuutta 
käsittelevän 9 artiklan kohdalla. 

Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukai-
sesti vakuutetulla henkilöllä on oikeus kor-
vaukseen omavastuun ylittävältä osalta sai-
rauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi 
tehdyn matkan aiheuttamista tarpeellisista 
kustannuksista. Korvausta maksetaan myös 
Kansaneläkelaitoksen järjestämän tai kor-
vaaman kuntoutuksen vuoksi tehdyistä mat-
koista aiheutuneista tarpeellisista kustannuk-
sista Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuk-
sista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 
(566/2005) perusteella. Saattajan tekemästä 
matkasta aiheutuneet kustannukset korvataan 
vakuutetun kustannuksina, jos saattaja on ol-
lut matkan aikana välttämätön. 

Matkakustannukset korvataan pääsääntöi-
sesti sen mukaan, kuinka paljon matka olisi 
tullut maksamaan käyttäen halvinta käytettä-
vissä olevaa matkustustapaa. Halvimmalla 
matkustustavalla tarkoitetaan yleensä julkista 
joukkoliikennettä. Erityisajoneuvon käytöstä 
aiheutuneet kustannukset kuitenkin korva-
taan, jos henkilön sairaus, vaikea vamma tai 
liikenneolosuhteet edellyttävät erityisajoneu-
von käyttöä. Erityisajoneuvolla tarkoitetaan 
muun muassa omaa autoa, taksia, vammais-
varustettua ajoneuvoa eli invataksia, paareilla 
varustettua taksia ja pienoislinja-autoa. 

Esteetöntä julkista liikennettä, esimerkiksi 
palvelulinjoja, täydentämään tarvitaan yksi-
löllisiä kuljetuspalveluratkaisuja kaikkein 
vaikeimmin vammaisille henkilöille. Kulje-
tuspalvelu on keskeinen vaikeavammaisten 
omatoimista suoriutumista auttava palvelu. 
Vammaispalvelulain mukaisilla kuljetuspal-
veluilla turvataan vaikeimmin vammaisille 
henkilöille kohtuulliset liikkumismahdolli-
suudet samoin kustannuksin kuin muille kan-
salaisille. 

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle 
henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin 
liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö 
vammansa tai sairautensa johdosta välttämät-
tä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavan-
omaisista elämän toiminnoista. Kuljetuspal-
veluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen 
kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä 
käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskun-
nallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun 
sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväi-
seen elämään kuuluvat kuljetukset. Kuljetus-
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palveluja on järjestettävä siten, että vammai-
sella henkilöllä on mahdollisuus välttämät-
tömien työhön ja opiskeluun liittyvien mat-
kojen lisäksi tehdä vähintään 18 yhdensuun-
taista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa asi-
ointi- ja vapaa-ajan matkaa kuukaudessa 
henkilön asuinkunnan tai lähikunnan alueel-
la. Työ- ja opiskelumatkat järjestetään tar-
peen edellyttämässä laajuudessa. 

Kunnalla on käytettävissään useita tapoja 
järjestää palvelu. Kun kunta järjestää esimer-
kiksi yhteiskuljetuksia, on palveluja järjestet-
täessä kuitenkin huomioitava kulloinkin vai-
keavammaisen yksilölliset tarpeet liikkumi-
seen ja varmistuttava valittujen keinojen so-
veltuvuudesta yksittäiselle palveluun oikeu-
tetulle henkilölle. 

Jos esimerkiksi yhteiskuljetukset eivät so-
vellu vaikeavammaiselle henkilölle ottaen 
huomioon vammasta tai sairaudesta aiheutu-
vat esteet ja hänen kuljetuspalvelujensa tar-
peet, on kuljetuspalvelut tällöin järjestettävä 
hänen yksilöllisen tarpeensa huomioon otta-
valla tavalla. 

Vammaispoliittisen ohjelmassa on päätetty 
selvittää vaikeavammaisten henkilöiden kul-
jetuspalvelut hallinnonalojen yhteistyönä, 
niin että vammaisten henkilöiden yksilöllinen 
oikeus liikkumiseen toteutuu. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

21 artikla. Sanan- ja mielipiteenvapaus ja 
tiedonsaanti. Artiklassa turvataan vammais-
ten henkilöiden oikeus ilmaisun- ja mielipi-
teenvapauteen, mukaan lukien vapaus etsiä, 
vastaanottaa ja välittää tietoja ja ajatuksia va-
litsemiaan viestintämuotoja käyttäen. Vies-
tintämuodoilla tarkoitetaan yleissopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettuja viestintämuotoja. 
Artiklaa sovellettaessa on huomioitava, että 
artikla koskee paitsi erilaista kielellistä vies-
tintää myös näitä tukevia menetelmiä. Samal-
la erilaiset viestintämuodot ja näitä tukevat 
menetelmät on pidettävä käsitteellisesti eril-
lään. 

Sopimuspuolet sitoutuvat toteuttamaan ne 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sen turvaa-
miseksi, että suurelle yleisölle tarkoitetut tie-
dot ovat vammaisten henkilöiden saavutetta-
vissa oikea-aikaisesti ja ilman lisäkuluja ja, 
että vammaiset henkilöt voivat käyttää valit-
semaansa viestintäkeinoa, kuten viittomakiel-
tä, pistekirjoitusta, puhetta tukevaa ja kor-

vaavaa viestintää ja muita saavutettavia vies-
tintäkeinoja, kaikessa virallisessa vuorovai-
kutuksessa ja tiedonsaannissa. Artiklan so-
veltamisessa olennaisena voidaan siten pitää 
sitä, että kulloinkin käytettävän viestintäkei-
non tulee olla vammaisen henkilön valitse-
ma. Lisäksi artiklalla on erityinen merkitys 
viranomaistiedon saavutettavuuteen liittyen. 
Sanan- ja mielipiteenvapaus ja oikeus tiedon-
saantiin ovat monen muun keskeisen oikeu-
den turvaamisen edellytyksenä. 

Sananvapaus turvataan perustuslain 
12 §:ssä, jonka mukaan jokaisella on sanan-
vapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus il-
maista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mie-
lipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakol-
ta estämättä. Lailla sananvapauden käyttämi-
sestä joukkoviestinnässä (460/2003) anne-
taan tarkempia säännöksiä perustuslaissa tur-
vatun sananvapauden käyttämisestä joukko-
viestinnässä. 

Perustuslain 12 §:n mukaan lailla voidaan 
säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suoje-
lemiseksi välttämättömiä rajoituksia. Viran-
omaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tal-
lenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta 
ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erik-
seen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tie-
to julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Lais-
sa viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
(621/1999) lähtökohtana on, että viranomais-
ten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai 
muussa laissa erikseen toisin säädetä. 

Hallintolain 26 §:n mukaan viranomaisen 
on järjestettävä tulkitseminen ja kääntäminen 
asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen 
aloitteesta, jos romani- tai viittomakieltä 
taikka muuta kieltä käyttävä asianosainen ei 
osaa viranomaisessa käytettävää suomen tai 
ruotsin kieltä, tai asianosainen ei vammai-
suuden tai sairauden perusteella voi tulla 
ymmärretyksi. Asia voidaan tulkita tai kään-
tää sellaiselle kielelle, jota asianosaisen voi-
daan todeta asian laatuun nähden riittävästi 
ymmärtävän. Asian selvittämiseksi tai asian-
osaisen oikeuksien turvaamiseksi viranomai-
nen voi huolehtia tulkitsemisesta ja kääntä-
misestä muussakin asiassa kuin sellaisessa, 
joka voi tulla vireille viranomaisen aloittees-
ta. Eduskunnan oikeusasiamiehen 25 päivänä 
marraskuuta 2011 antaman ratkaisussakin 
(Dnro 1461/4/10) todetun mukaan hallinto-
lain sääntely tulkitsemis- ja kääntämisvelvol-
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lisuudesta voi tulla ajankohtaiseksi vain, mi-
käli asia on tietyn tyyppinen eli sellainen, et-
tä se voi tulla vireille viranomaisen aloittees-
ta. Kyseinen hallintolain sääntely ei sellaise-
naan ulotu sellaiseen poliisin lupahallinnon 
asiaan, joka voi tulla vireille vain asianosai-
sen aloitteesta. Ratkaisun mukaan kyseessä 
on lainsäätäjän tietoinen valinta, joka ilme-
nee asianomaisen säännöksen perusteluista. 

Ratkaisussa huomautetaan kuitenkin, että 
viranomainen voi tällaisissakin asioissa antaa 
tapauskohtaisen harkinnan perusteella pa-
rempaa palvelua kuin hallintolaki vähimmil-
lään edellyttää. Ratkaisussa todetaan, että 
aistivammaisten positiiviseen erityiskohte-
luun myös hallintomenettelyssä on olemassa 
vankat perusteet. Jotta perusoikeutena turvat-
tu yhdenvertaisuus hallintomenettelyssä to-
teutuisi myös tosiasiallisesti aistivammaisten 
kohdalla, viranomaisen oma-aloitteisen myö-
tävaikutuksen merkitys menettelyn eri vai-
heissa korostuu. Myös perusoikeutena turvat-
tua hyvää hallintoa konkretisoivassa hallinto-
laissa on korostettu huomion kiinnittämistä 
etenkin hallinnossa asioivien erityisryhmien 
tarpeisiin ja asiakkaan tosiasialliseen mah-
dollisuuteen selviytyä itse asiansa hoitami-
sesta. Viranomaisen onkin järjestettävä käy-
tännön asiakastyönsä siten, että tällaisten eri-
tyistilanteiden havaitsemiseen ja yksilölli-
seen hoitamiseen on tarvittavat valmiudet. 

Artiklassa edellytetään, että sopimusvaltiot 
kannustavat ja kehottavat yksityisiä tahoja ja 
viestimiä antamaan tietoa ja palveluja vam-
maisten henkilöiden saavutettavissa olevassa 
muodossa. Sopimuspuolten tulee huolehtia 
siitä, että vaihtoehtoisessa muodossa olevan 
tiedon saantia ei estetä tai rajoiteta yksityisen 
sektorin toimesta. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komi-
tean antamien määräaikaisraportoinnin oh-
jeissa myös pyydetään sopimuspuolia rapor-
toimaan joukkoviestimien osalta niiden saa-
vutettavuuden tasosta sekä sellaisten julkis-
ten internetsivustojen määrästä, jotka ovat 
niin kutsutun WAI (Web Accessibility Ini-
tiative) -standardin mukaisia eli verkkosivus-
tojen saavutettavuusohjeiden mukaisia. 

Artikla edellyttää myös toimenpiteitä viit-
tomakielten käytön viralliseksi tunnustami-
seksi ja viittomakielten käytön edistämiseksi. 

Perustuslain 17 §:n mukaan viittomakieltä 
käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkit-

semis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet 
turvataan lailla. 

Myös muilla perusoikeussäännöksillä on 
kiinteitä yhtymäkohtia kielellisiin oikeuksiin. 
Lisäksi eri hallinnonaloja koskevaan lainsää-
däntöön sisältyy säännöksiä, jotka koskevat 
erityisesti viittomakieltä ja viittomakieltä 
käyttävien henkilöiden oikeuksia. 

Vuonna 2010 julkaistiin Kuurojen Liitto 
ry:n ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
sen valmistelema Suomen viittomakielten 
kielipoliittinen ohjelma. Ohjelmassa kiinnite-
tään huomiota viittomakielten kehittämistar-
peisiin ja annetaan lukuisia suosituksia toi-
menpiteiksi lainsäätäjille, viranomaisille ja 
muille toimijoille. Siinä esitetään muun mu-
assa erillisen viittomakielilain laatimista. 

Hallitusohjelman mukaan viittomakielisten 
oikeuksien toteutumista kehitetään ja mah-
dollisuus säätää viittomakielilaki selvitetään. 
Tähän hallitusohjelman kirjaukseen perustu-
va selvitys käynnistyi oikeusministeriössä 
vuonna 2012. Kuurojen Liitto ry:n alustavan 
kartoituksen pohjalta oikeusministeriössä 
laadittiin arviomuistio, jossa tarkasteltiin 
vaihtoehtoja viittomakielisten kielellisten oi-
keuksien edistämiseksi. Muistion mukaan 
mahdollisia toimintatapoja olisivat nykyisen 
lainsäädännön toimivuuden ja soveltamisen 
parantaminen, olemassa olevan lainsäädän-
nön kehittäminen tai erillisen viittomakieli-
lain säätäminen. Arviomuistiossa todettiin 
muun muassa, että viittomakieliä koskevan 
erillislain säätämistä voitaisiin puoltaa, koska 
näin pyrittäisiin parantamaan viittomakielis-
ten oikeuksien toteutumista. Viittomakielila-
ki voisi tehdä viittomakielisten oikeudet nä-
kyvämmiksi ja lisätä niiden tuntemusta. 

Arviomuistiosta saatu lausuntopalaute on 
koottu lausuntotiivistelmäksi (Mietintöjä ja 
lausuntoja 36/2013). Monet lausunnonantajat 
puolsivat viittomakieliä koskevan erillislain 
säätämistä sen lisäksi, että voimassa olevaa 
erityislainsäädäntöä tarkistettaisiin ja kehitet-
täisiin tarvittavilta osin. Saadun lausuntopa-
lautteen pohjalta päädyttiin asettamaan työ-
ryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella viit-
tomakieliä koskeva suppea yleislaki ja tar-
kastella lisäksi viittomakielisiä koskevaa eri-
tyislainsäädäntöä. Myös yleissopimuksen si-
sältö otettiin valmistelussa huomioon. 

Kuten edellä on todettu, työryhmä antoi 
mietintönsä 29 päivänä kesäkuuta 2014. Mie-
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tintö sisältää työryhmän ehdotuksen suppe-
aksi, yleiseksi viittomakielilaiksi. Aineelliset 
säännökset viittomakieltä käyttävien kielelli-
sistä oikeuksista sisältyisivät edelleen eri hal-
linnonalojen lainsäädäntöön. Mietintöön si-
sältyy myös työryhmän kannanotto viittoma-
kieltä käyttäviä koskevan eri hallinnonalojen 
lainsäädännön kehittämistarpeista. Tavoit-
teena on, että viittomakielilaki säädettäisiin 
tämän vaalikauden aikana. 

Artiklan voidaan katsoa osaltaan liittyvän 
yleissopimuksen 9 artiklassa turvatun esteet-
tömyyden ja saavutettavuuden sekä 12 artik-
lassa turvatun oikeudellisen kelpoisuuden to-
teutumiseen. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

22 artikla. Yksityisyyden kunnioittaminen. 
Tällä artiklalla turvataan vammaisten henki-
löiden oikeus yksityiselämän, kunnian ja 
maineen suojaan. Artiklan mukaan vammai-
sen henkilön yksityisyyteen, perheeseen, ko-
tiin tai kirjeenvaihtoon tai muunlaiseen vies-
tintään ei saa mielivaltaisesti tai laittomasti 
puuttua eikä hänen kunniaansa ja mainettaan 
saa laittomasti loukata. Lisäksi vammaisten 
henkilöiden henkilökohtaisten sekä tervey-
teen ja kuntoutukseen liittyvien tietojen yksi-
tyisyyttä on suojattava. 

Artiklan voidaan katsoa liittyvän yleisso-
pimuksen 12 artiklassa turvatun oikeudelli-
sen kelpoisuuden, ja erityisesti siinä määritel-
lyn tuetun päätöksenteon sekä 14 artiklassa 
turvatun henkilön vapauden ja turvallisuuden 
toteutumiseen. 

Artiklalla on erityistä merkitystä vammais-
ten henkilöiden asumiseen ja avustamiseen 
liittyen sekä vammaista henkilöä koskevien 
tietojen jakamisessa paitsi muille henkilöille 
myös vammaiselle henkilölle itselleen. 

Artiklassa turvatun oikeuden toteutumisen 
kannalta olennaista on vammaisten henkilöi-
den kanssa työskentelevien henkilöiden, ku-
ten avustajien, tietoisuuden lisääminen ja 
heidän kouluttaminen. 

Suomessa jokaisen yksityiselämän suoja on 
turvattu perustuslain 10 §:ssä. Pykälän mu-
kaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja koti-
rauha on turvattu. Kirjeen, puhelun ja muun 
luottamuksellisen viestin salaisuus on pykä-
län mukaan loukkaamaton. 

Laissa viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta lähtökohtana on, että viranomaisten 

asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa 
laissa erikseen toisin säädetä. Lain 24 §:ssä 
säädetään salassa pidettävistä viranomaisten 
asiakirjoista. Pykälän 25 kohdan mukaan 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuol-
lon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasi-
akkaasta sekä tämän saamasta etuudesta tai 
tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta 
tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta 
taikka tietoja henkilön terveydentilasta tai 
vammaisuudesta taikka hänen saamastaan 
terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta 
taikka tietoja henkilön seksuaalisesta käyt-
täytymisestä ja suuntautumisesta ovat salassa 
pidettäviä, jollei erikseen toisin määrätä. 

Henkilötietolain (523/1999) tarkoituksena 
on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita 
yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuk-
sia henkilötietoja käsiteltäessä. Lakia sovel-
letaan automaattiseen henkilötietojen käsitte-
lyyn sekä myös muuhun henkilötietojen kä-
sittelyyn silloin, kun henkilötiedot muodos-
tavat tai niiden on tarkoitus muodostaa hen-
kilörekisteri tai sen osa. Henkilötietolaissa 
säännellään henkilötietojen käsittelyn yleisis-
tä edellytyksistä, niistä velvoitteista, joita 
kaikessa henkilötietojen käsittelyssä tulee ai-
na noudattaa, rekisteröityjen henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, lain sovel-
tamisen valvontajärjestelmästä sekä sankti-
oista, jotka voivat seurata henkilötietolain 
vastaisista käsittelyistä. 

Henkilötietolain 11 §:n mukaan arkaluon-
teisten henkilötietojen käsittely on kielletty. 
Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötie-
toja, jotka kuvaavat muun muassa henkilön 
vammaisuutta. Henkilötietolain 12 §:ssä sää-
detään poikkeuksista arkaluonteisten tietojen 
käsittelykieltoon. Pykälän mukaan arkaluon-
teisten tietojen käsittelykielto ei estä muun 
muassa terveydenhuollon toimintayksikköä 
tai terveydenhuollon ammattihenkilöä käsit-
telemästä näiden tässä toiminnassa saamia 
tietoja rekisteröidyn terveydentilasta, sairau-
desta tai vammaisuudesta tai häneen kohdis-
tetuista hoitotoimenpiteistä taikka muita re-
kisteröidyn hoidon kannalta välttämättömiä 
tietoja eikä esimerkiksi vakuutuslaitosta kä-
sittelemästä vakuutustoiminnassa saatuja tie-
toja vakuutetun ja korvauksenhakijan tervey-
dentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta. 

Potilasasiakirjoista ja hoitoon liittyvästä 
materiaalista ja niiden salassapidosta sääde-
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tään potilaslain 4 luvussa. Yksityisyyden 
suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 
4 §:ssä säädetään työntekijän henkilötietojen 
keräämisen yleisistä edellytyksistä ja 5 §:ssä 
terveydentilaa koskevien tietojen käsittelystä. 
Laissa henkilötietojen käsittelystä rangaistus-
ten täytäntöönpanossa (422/2002) säädetään 
rangaistusten täytäntöönpanotehtävien sekä 
muiden rikosseuraamusvirastolle, kriminaa-
lihuoltolaitokselle ja vankeinhoitolaitokselle 
kuuluvien tehtävien suorittamiseksi tarpeel-
listen henkilörekisterien pitämisestä ja muus-
ta henkilötietojen käsittelystä. Sosiaalihuol-
lon asiakkaan asemasta ja oikeuksista anne-
tun lain 3 luvussa säädetään salassapidosta, 
vaitiolovelvollisuudesta sekä salassa pidettä-
vien tietojen luovuttamisesta. 

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 
(516/2004) tarkoituksena on turvata sähköi-
sen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksi-
tyisyyden suojan toteutuminen sekä edistää 
sähköisen viestinnän tietoturvaa ja sähköisen 
viestinnän palvelujen kehittymistä. 

Rikoslain 24 luvussa säädetään yksityisyy-
den, rauhan ja kunnian loukkaamista koske-
vista rikoksista kuten kotirauhan rikkomises-
ta, salakuuntelusta ja -katselusta, yksityis-
elämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja 
kunnianloukkauksesta. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

23 artikla. Kodin ja perheen kunnioittami-
nen. Artiklalla turvataan vammaisten henki-
löiden oikeus yhdenvertaisesti muiden kanssa 
solmia avioliitto ja perustaa perhe, päättää 
vapaasti lastensa lukumäärästä sekä säilyttää 
hedelmällisyytensä. 

Artiklan täytäntöönpanon kannalta merkit-
tävää on, että vammaisilla henkilöillä on 
mahdollisuus paitsi perhesuunnitteluun myös 
hedelmällisyyshoitoihin sekä adoptio- ja si-
jaishoito-ohjelmiin. 

Lisäksi olennaista on, että vammaisille 
henkilöille annetaan tarvittaessa lasten hoi-
dossa ja kasvatuksessa tukea, joka on riittä-
vää ja jolla varmistetaan vanhempi-
lapsisuhteen olemassaolo. 

Sopimuspuolten tulee varmistaa, ettei lasta 
eroteta vanhemmistaan yksin lapsen itsensä 
tai hänen vanhempiensa vammaisuuden pe-
rusteella. Vammaisten tyttöjen ja poikien lai-
tostumista tilanteissa, joissa vanhemmat eivät 
ole kykeneväisiä heitä hoitamaan, tulee vält-

tää. Tämän vuoksi artiklassa määrätään, että 
sopimuspuolten on pyrittävä kaikin keinoin 
järjestämään lapselle sijaishuollon hänen 
muun sukunsa piirissä, ja jollei tämä ole 
mahdollista, lähiyhteisössä perheenomaisissa 
olosuhteissa. 

Myös lapsen oikeuksien komitea on var-
haislapsuutta koskevassa yleiskommentis-
saan nro 7 todennut, että ei tulisi koskaan si-
joittaa laitokseen pelkästään vamman perus-
teella (CRC/C/GC/7/Rev.1). 

Vammaisilla henkilöillä on oikeus vapaasti 
ja ilman rajoituksia solmia avioliitto ja perus-
taa perhe. Rajoitteena ovat yleiset avioliiton 
esteet, jotka on lueteltu avioliittolain 
(234/1929) 2 luvussa. Vammaiset henkilöt 
voivat myös rekisteröidä parisuhteen siten 
kuin laissa rekisteröidystä parisuhteesta 
(950/2001) säädetään. 

Holhoustoimilain 29 §:n mukaan edunval-
vojalla ei ole kelpoisuutta päämiehensä puo-
lesta antaa suostumusta avioliittoon tai lap-
seksiottamiseen, tunnustaa isyyttä, hyväksyä 
isyyden tunnustamista, tehdä tai peruuttaa 
testamenttia eikä edustaa päämiestään muus-
sa sellaisessa asiassa, joka on näihin rinnas-
tuvin tavoin henkilökohtainen. 

Uusi adoptiolaki (22/2012) tuli voimaan 1 
päivänä heinäkuuta 2012. Lain 3 §:n mukaan 
alaikäisen lapsen adoptio voidaan vahvistaa, 
jos sen harkitaan olevan lapsen edun mukais-
ta ja on selvitetty, että lapsi tulee saamaan 
hyvän hoidon ja kasvatuksen. Lainkohtaa 
koskevan hallituksen esityksen mukaan 
adoptionhakijan vammaisuus ei sinänsä ole 
adoption este. Adoption hakijan vammaisuu-
den mahdolliset vaikutukset hänen kykyynsä 
huolehtia lapsen hyvästä hoidosta ja kasva-
tuksesta on vain yksi seikka, joka päätöstä 
tehtäessä on otettava huomioon muiden asi-
aan vaikuttavien olosuhteiden ohella (HE 
47/2011 vp). 

Lapsen edun ensisijaisuus tulee huomioida 
artiklan määräysten soveltamisessa. Vam-
maisten lasten asemaa ja lapsen edun ensisi-
jaisuutta on käsitelty tarkemmin 7 artiklan 
yhteydessä. 

Perustuslain 19 § 3 momentissa säädetään 
julkisen vallan velvollisuudesta tukea per-
heen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaa-
vien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvin-
vointi ja yksilöllinen kasvu. Säännös sisältää 
kaksi tärkeää periaatetta. Säännös merkitsee 
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ensinnäkin sitä, että lapsen vanhemmilla ja 
muilla huoltajilla on ensisijainen oikeus ja 
velvollisuus huolehtia lapsen hyvinvoinnista 
ja kasvatuksesta ja toiseksi sitä, että julkisen 
vallan velvollisuutena on tukea vanhempia 
kasvatustehtävässään ja lapsen hyvinvoinnin 
turvaamisessa. 

Lastensuojelulain mukaan lapsen vanhem-
milla ja muilla huoltajilla on ensisijainen oi-
keus ja velvollisuus huolehtia lapsen hyvin-
voinnista. Lain 2 §:n mukaan lapsen van-
hemman ja muun huoltajan tulee turvata lap-
selle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi si-
ten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeu-
desta annetussa laissa säädetään. Lasten ja 
perheiden kanssa toimivien viranomaisten on 
puolestaan tuettava vanhempia ja huoltajia 
heidän kasvatustehtävässään. 

Niin sanotun normaalisuuspyrkimyksen 
mukaisesti perheitä ja lapsia on lähtökohtai-
sesti tuettava niiden palveluiden piirissä, joita 
he itse katsovat tarvitsevansa ja joiden asiak-
kaina he kulloinkin ovat. Lastensuojelulain 
mukaan lapsia ja perheitä on tuettava ensisi-
jaisesti ehkäisevän lastensuojelun keinoin. 
Lastensuojelulain 3 a §:n mukaan ehkäiseväl-
lä lastensuojelulla tarkoitetaan kaikkia niitä 
palveluja ja toimintoja, joilla tuetaan lasta, 
nuorta ja perhettä silloin, kun lapsi ei ole las-
tensuojelun asiakkaana. Kunkin palvelun pii-
rissä on käytettävissä erityisen tuen muotoja, 
jotka ovat ensisijaisia lastensuojelupalvelui-
hin nähden. Vanhemman tai lapsen vammai-
suus ei itsessään ole peruste lastensuojelun 
asiakkuudelle. 

Jos peruspalveluissa tai esimerkiksi vam-
maisille henkilöille tarkoitetuissa palveluissa 
tarjottava tuki tai erityinen tuki eivät riitä 
lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaami-
seen, on lapsi ja perhe ohjattava lastensuoje-
lupalvelujen piiriin. Lievimmän puuttumisen 
periaatteen mukaisesti lapsia ja perheitä on 
tuettava ensisijaisesti avohuollon tukitoimin. 
Avohuollon tukitoimien tarve arvioidaan so-
siaalityöntekijän ja asiakkaiden yhteistyönä 
siten, että tuki tosiasiassa vastaa asiakkaiden 
tarvetta. 

Lastensuojelulain mukaan lapsi on otettava 
sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen 
huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, 
jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut 
kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaaran-
taa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi itse 

vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitys-
tään. Huostaanottoon ja sijaishuollon järjes-
tämiseen voidaan kuitenkin ryhtyä vain, jos 
avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen edun 
mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopi-
via tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoit-
tautuneet riittämättömiksi ja sijaishuollon ar-
vioidaan olevan lapsen edun mukaista. 

Lapsen kodin ulkopuolelle tehtävän sijoi-
tuksen tarkoituksena on turvata lapsen hy-
vinvointi, kasvu ja kehitys. Sijaishuoltopai-
kan valinnassa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota lapsen tarpeisiin ja huostaanoton 
perusteisiin. Tavoitteena on, että lapsen si-
jaishuolto järjestetään ensisijaisesti perhehoi-
tona ja laitoshuoltoa järjestetään vain, jos 
lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen 
edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla 
perhehoidossa tai muualla. Ennen lapsen si-
joittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä 
lapsen vanhemman, jonka luona lapsi ei pää-
asiallisesti asu, sukulaisten tai muiden lapsel-
le läheisten henkilöiden mahdollisuudet ottaa 
lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallis-
tua lapsen tukemiseen. 

Lastensuojelulain mukaan sijoitetulla lap-
sella on oikeus tavata ja pitää muulla tavoin 
yhteyttä vanhempiinsa, sisaruksiinsa ja mui-
hin hänelle läheisiin henkilöihin riippumatta 
siitä, onko lapsen sijaishuolto järjestetty per-
he- vai laitoshoitona. Sosiaaliviranomaisten 
ja sijaishuollon järjestäjien on tuettava lapsen 
ja hänen läheistensä yhteydenpitoa. Lapsen 
sijaishuollon aikana lapselle ja vanhemmille 
annettavan tuen tavoitteena on perheen jäl-
leenyhdistäminen. 

Lastensuojelulain 42 §:ssä säädetään asian-
osaisten kuulemisesta huostaanottotapauksis-
sa. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa on perhe-
elämän osalta yksilöity toimenpiteitä, joilla 
muun muassa pyritään turvaamaan tiedotta-
minen palveluista ja tukitoimista ja ohjaa-
maan niiden järjestämistä niin, ettei runsaasti 
palveluja tarvitsevia vammaisia henkiöitä 
eroteta perheestään palvelutarpeen perusteel-
la ja ettei palvelujen ja tukitoimien tarve 
muodosta estettä parisuhteelle ja perheen pe-
rustamiselle. Myös adoptiota koskeva ohjaus 
pyritään saattamaan vastaamaan nykyaikai-
sen vammaispolitiikan periaatteita. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 
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24 artikla. Koulutus. Artiklassa turvataan 
vammaisten henkilöiden oikeus koulutuk-
seen. Toteuttaakseen tämän oikeuden ilman 
syrjintää ja yhdenvertaisten mahdollisuuksi-
en pohjalta sopimuspuolet sitoutuvat artiklan 
1 kohdan mukaan varmistamaan osallistavan 
koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla sekä 
elinikäisen oppimisen. 

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan 
(A/HRC/10/48) artikla edellyttää erityisesti, 
että sopimuspuolet tunnustavat vammaisten 
henkilöiden oikeuden koulutukseen osallista-
vassa koulutusjärjestelmässä ja poistavat ne 
oikeudelliset esteet, jotka estävät vammaisten 
henkilöiden osallistumisen yleiseen koulutus-
järjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että niin 
välittömät kuin välillisetkin oikeudelliset es-
teet tulee poistaa sekä sisäänpääsyvaiheesta 
että koulutuksen ajalta. YK:n ihmisoikeus-
valtuutetun mukaan vammaisten lasten kou-
lutuksen tulee kuulua opetusministeriön vas-
tuulle. Näin ollen sellainen lainsäädäntö, jol-
la koulutus kuuluu sosiaalihuoltosektorin 
toimialaan, tulee kumota. 

Tämän lisäksi artikla edellyttää ihmisoike-
usvaltuutetun mukaan erityisesti sitä, että 
valtiot luovat muodollisestikin koulutukselle 
standardit sen varmistamiseksi, että vammai-
set henkilöt voivat yhdenvertaisesti muiden 
kanssa nauttia saatavilla olevasta, saavutetta-
vasta, hyväksyttävästä ja mukautuvasta kou-
lutuksesta. Vaikka tällaiset standardit voi-
daankin toteuttaa asteittain, tulee valtioiden 
ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin artiklan 
mukaisen oikeuden mahdollisimman täydel-
liseksi toteuttamiseksi saatavilla olevien re-
surssien puitteissa. 

Sopimuspuolten tulee varmistaa artiklan 2 
kohdan mukaan, että vammaisia henkilöitä ei 
suljeta yleisen koulujärjestelmän ulkopuolel-
le vammaisuuden perusteella ja että vammai-
silla henkilöillä on mahdollisuus osallista-
vaan, laadukkaaseen ja ilmaiseen ensimmäi-
sen ja toisen asteen koulutukseen yhdenver-
taisesti muiden kanssa siinä yhteisössä, jossa 
he elävät. Vammaisten henkilöiden pääsy 
koulutusjärjestelmään on olennaista kaikilla 
koulutusasteilla. 

Sopimuspuolten tulee varmistaa, että 
vammaisia henkilöitä varten tehdään heidän 
yksilöllisten tarpeidensa mukaiset kohtuulli-
set mukautukset. 

Vammaisten henkilöiden tulee saada tukea 
mahdollistamaan yhdenvertainen opiskelu. 
Myös tehokkaat yksilölliset tukitoimet ympä-
ristöissä, jotka mahdollistavat opillisen ja so-
siaalisen kehityksen, tulee varmistaa. Tavoit-
teena on täysimääräinen osallistuminen kou-
lutukseen. Sopimuspuolten tuleekin kiinnit-
tää huomiota lainsäädäntöön ja muihin toi-
menpiteisiin, joilla varmistetaan muun muas-
sa se, että koulut ja materiaalit ovat saavutet-
tavia. Fyysisen esteettömyyden lisäksi tulee 
varmistaa, että oppimisympäristö on myös 
kielellisesti ja viestinnällisesti esteetön. 

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan 
(A/HRC/10/48) puolestaan velvollisuudesta 
kohtuullisiin mukautuksiin tulee olla säädetty 
selvästi kansallisessa lainsäädännössä ja sen 
tulee koskea kaikkia koulutuksen järjestäjiä, 
julkisia ja yksityisiä. 

Artiklan 3 kohdan mukaan sopimuspuolet 
sitoutuvat asianmukaisiin toimiin mahdollis-
taakseen vammaisille henkilöille elämänhal-
linnan ja sosiaalisen kehityksen taitojen op-
pimisen helpottaakseen heidän täysimääräistä 
ja yhdenvertaista osallistumistaan koulutuk-
seen ja yhteisöön. Erilaisten viestintätapojen, 
-keinojen ja -muotojen, pistekirjoituksen, 
korvaavan kirjoituksen, viittomakielen sekä 
erilaisten liikkumistaitojen oppimista, ver-
taistukea ja mentorointia sekä kuurojen yh-
teisön kielellisen identiteetin edistämistä tu-
lee helpottaa. Koulutusta tulee antaa yksilön 
kannalta mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisilla kielillä, viestintätavoilla ja -keinoilla 
sekä ympäristöissä, jotka mahdollistavat op-
pimisen ja sosiaalisen kehityksen maksi-
moinnin. 

Artiklan 4 kohdassa velvoitetaan sopimus-
puolet ryhtymään asianmukaisiin toimenpi-
teisiin palkatakseen opettajia, joilla on tarvit-
tava viittomakielen ja/tai pistekirjoituksen 
taito, sekä kouluttaakseen kaikilla koulutus-
tasoilla työskenteleviä ammattihenkilöitä ja 
henkilöstöä. 

Artiklan 5 kohdassa määrätään puolestaan 
velvollisuudesta varmistaa vammaisten hen-
kilöiden mahdollisuus osallistua yleiseen 
kolmannen asteen koulutukseen, ammatilli-
seen koulutukseen, aikuiskoulutukseen sekä 
elinikäiseen oppimiseen ilman syrjintää ja 
yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tämän to-
teutumista voidaan arvioida huomioimalla 
muun muassa kolmannen asteen koulutuk-
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seen osallistuvien vammaisten henkilöiden 
määrä, sekä vammaisten opiskelijoiden mää-
rä sukupuolen ja opiskelualan perusteella 
jaoteltuna. Olennaista on vammaisten henki-
löiden koulutustarpeiden mahdollisimman 
aikainen tunnistaminen, mistä myös vam-
maisten henkilöiden oikeuksien komitean ra-
portointiohjeissa pyydetään raportoimaan. 

Lapsen oikeuksien komitean on vammais-
ten lasten oikeuksia koskevassa yleiskom-
mentissaan nro 9 (CRC/C/GC/9) käsitellyt 
osallistavaa opetusta. 

Jokaisella on oikeus osallistua koulutuk-
seen ilman hänen henkilöönsä liittyvään syy-
hyn, kuten mahdolliseen vammaisuuteen, pe-
rustuvaa syrjintää. 

Yhdenvertaisuuslain 5 §:n mukaan koulu-
tuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä 
kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön 
koulutukseen pääsemiseksi. 

Perusopetusta koskevaa lainsäädäntöä (laki 
perusopetuslain muuttamisesta 642/2010) on 
muutettu hiljattain. Muutokset ja niiden pe-
rusteella tarkistetut ohjeet (Opetuksen järjes-
tämisen lähtökohdista (Opetushallitus, ope-
tussuunnitelman perusteet. Määräys 
29.10.2010); Tuen järjestämistä ohjaavista 
periaatteista (Opetushallitus, opetussuunni-
telman perusteet. Määräys 29.10.2010); Tu-
esta erityisissä tilanteissa (Opetushallitus, 
opetussuunnitelman perusteet. Määräys 
29.10.2010)) koskevat merkittävällä tavalla 
myös erityisopetusta ja sen järjestämistä. 

Perusopetuslain muuttamisesta annetun 
lain 16-17 a §:ssä säädetään oppilaan oikeu-
desta tarvitsemaansa tukiopetukseen, erityis-
opetukseen, tehostettuun tukeen ja erityiseen 
tukeen sekä näiden tukimuotojen järjestämi-
sestä. 

Perusopetuslain (628/1998) 10 §:n 1 mo-
mentin mukaan koulun opetuskieli ja muual-
la kuin koulussa järjestettävässä opetuksessa 
käytettävä kieli on joko suomi tai ruotsi. 
Opetuskielenä voi olla myös saame, romani 
tai viittomakieli. Lain 10 §:n 4 momentin 
mukaan erillisessä opetusryhmässä tai kou-
lussa opetus voidaan antaa pääosin tai koko-
naan muulla kuin 1 momentissa mainitulla 
kielellä. 

Lain 12 §:n 2 momentin mukaan äidinkie-
lenä voidaan huoltajan valinnan mukaan 
opettaa myös romanikieltä, viittomakieltä tai 
muuta oppilaan äidinkieltä. Lain 16 §:ssä 

säädetään tukiopetuksesta ja 16 a §:ssä tehos-
tetusta tuesta oppilaalle, joka tarvitsee oppi-
misessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä 
tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. 
Lain 17 §:ssä säädetään erityisestä tuesta, jo-
ka muodostuu erityisopetuksesta ja muusta 
perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta, 
ja 18 §:ssä erityisistä opetusjärjestelyistä. 
Lukiolain (629/1998) 6 §:n mukaan opetus-
kielenä lukiossa voi olla myös viittomakieli. 
Muun kielen kuin suomen tai ruotsin kielen 
käyttämisestä opetuksessa päättää koulutuk-
sen järjestäjä. Myös lukiossa äidinkielenä 
voidaan opettaa viittomakieltä opiskelijan va-
linnan mukaan. Ylioppilastutkinnon järjes-
tämisestä annetun lain (672/2005) 6 §:n 1 
momentin mukaan äidinkielen koe voi olla 
suomi tai ruotsi toisena kielenä oppimäärään 
perustuva koe, jos kokelas on viittomakieltä 
äidinkielenään tai ensikielenään käyttävä. 
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
(630/1998) 11 §:n mukaan ammatillisessa 
koulutuksessa opetuskielenä voi olla myös 
viittomakieli. Äidinkielenä voidaan opettaa 
opiskelijan valinnan mukaan viittomakieltä. 
Opetusministeriön asetuksessa ammatillisista 
perustutkinnoista (216/2001) säädetään viit-
tomakielisen ohjauksen perustutkinnosta. 
Valtioneuvoston ammattikorkeakouluista an-
netun asetuksen (352/2003) 3 §:n mukaan 
ammattikorkeakoulussa voi suorittaa sekä 
alemman että ylemmän viittomakielentulkin 
tutkinnon. 

Opettajien kelpoisuudesta säädetään ope-
tustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista annetussa asetuksessa (986/1998). Eri-
tyisopetusta antavan opettajan kelpoisuudesta 
säädetään asetuksen 8 §:ssä. Siinä ei erikseen 
mainita viittomakieltä. Asetuksen 9 §:n mu-
kaan perusopetusta tai esiopetusta antavalla 
opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä 
erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Jos 
opetuskieli on muu kuin koulun opetuskieli 
tai jos kysymys on perusopetuslain 10 §:n 4 
momentissa tarkoitetussa koulussa järjestet-
tävästä opetuksesta, opetusta voi antaa myös 
henkilö, joka hallitsee opetuksessa käytettä-
vän kielen. 

Ammatillisissa opinnoissa vammaisuuden, 
sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-
elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä 
opetus- tai opiskelijahuollon palveluja tarvit-
sevien opetus annetaan ammatillisesta koulu-
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tuksesta annetun lain 20 §:n mukaan erityis-
opetuksena. 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
38 §:n mukaan erityisopetusta saavalla opis-
kelijalla on oikeus opiskelun edellyttämiin 
avustajapalveluihin, muihin oppilashuolto-
palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin. 
Vammaisille opiskelijoille järjestettävistä 
muista palveluista (esimerkiksi henkilökoh-
tainen avustaminen ja tulkkauspalvelu, kulje-
tus- ja saattajapalvelut) säädetään erikseen. 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 8 §:n 
mukaan Kansaneläkelaitos järjestää ja korvaa 
apuvälineitä ammatillisena kuntoutuksena. 

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjes-
telmä on osa opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoitusjärjestelmää. Ammatillisen peruskoulu-
tuksen ja lisäkoulutuksen kustannuksiin 
myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetun lain ja asetuk-
sen mukaan. Rahoitus myönnetään suoraan 
koulutuksen järjestäjille, jotka päättävät sen 
kohdentamisesta koulutuksen järjestämiseen. 

Vaikeimmin vammaisten koulutukseen 
pääsyä on edistetty selkeästi viimeisten vuo-
sien aikana kehittämällä ammatillisen eri-
tyisopetuksen järjestämisverkkoa sekä lisää-
mällä opiskelijapaikkoja. Vaikeimmin vam-
maisten koulutukseen pääsyssä on edelleen 
jonkin verran ongelmia tehdyistä lisäyksistä 
huolimatta, näin erityisesti pääkaupunkiseu-
dulla. Koulutukseen pääsyyn liittyvät ongel-
mat eivät johdu aina riittämättömästä koulu-
tustarjonnasta. Ongelmat johtuvat myös riit-
tämättömistä tuki- ja avustus ja asumispalve-
luista sekä asenneongelmista. 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
toimintaa sääntelevät yliopistolaki 
(558/2009) ja ammattikorkeakoululaki 
(351/2003), joissa säädetään erikseen opiske-
lijavalinnan yhdenvertaisuudesta. Yliopisto-
lain 36 §:n ja ammattikorkeakoululain 22 §:n 
mukaan hakijoihin on sovellettava yhdenmu-
kaisia valintaperusteita. Hakijat voidaan eri-
laisen koulutustaustan perusteella jakaa va-
linnoissa erillisiin ryhmiin, jolloin yhdenmu-
kaisia valintaperusteita on sovellettava sa-
maan ryhmään kuuluviin hakijoihin. 

Vuoden alusta 2012 voimaan tulleella 
opiskeluoikeuden peruuttamista ja palautta-
mista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä 
huumausainetestausta ja kurinpitoa koskeval-

la niin sanotulla SORA-lainsäädännöllä (laki 
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 
muuttamisesta 951/2011) yliopistolakiin ja 
ammattikorkeakoululakiin lisättiin muun 
muassa säännökset esteettömyydestä ja opis-
kelijaksi ottamisen edellytyksistä. Lain 
27 a §:n mukaan hakijan terveydentilaan tai 
toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla es-
teenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi 
ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole ter-
veydentilaltaan tai toimintakyvyltään kyke-
nevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin 
tai työssäoppimiseen, jos lain 32 §:ssä tarkoi-
tettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaa-
timukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voi-
da kohtuullisin toimin poistaa. Lain 32 §:ssä 
on säädetty, että kun opintoihin tai ammatis-
sa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvalli-
suutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka 
liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuk-
sia, koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opis-
keluoikeuden saman pykälän 2 kohdan mu-
kaan, jos on ilmeistä, että opiskelija ei ter-
veydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 
27 a §:n 1 momentin opiskelijaksi ottamisen 
edellytyksiä. 

Yliopistolain 37 a §:n ja ammattikorkea-
koululain 20 a §:n mukaan hakijan tervey-
dentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka 
ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa on kiinni-
tetty huomiota siihen, että vammaisten nuor-
ten peruskoulun jälkeiseen koulutukseen pää-
sy ei toteudu kaikilta osin yhdenvertaisesti 
muiden ikätovereiden kanssa. Eroja on sekä 
eri koulutusasteille että eri koulutusaloille 
pääsyssä. Samoin on paikkakuntakohtaisia 
eroja. Vaikeudet ovat suurimmat kaikkein 
vaikeimmin vammaisilla nuorilla. 

Lisäksi vammaisten nuorten perusopetuk-
sen jälkeinen koulutus on painottunut amma-
tilliseen koulutukseen. Mahdollisuudet opis-
kelun jatkamiseen lukiossa ja korkeakouluis-
sa ovat toistaiseksi toteutuneet heikommin, 
vaikka niissä opiskelevien vammaisten nuor-
ten määrä on kasvanut. 

Vammaispoliittisen ohjelmaan onkin ta-
voitteeksi ja kehittämissuunnaksi kirjattu 
vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten kou-
lutusmahdollisuuksien turvaaminen esiope-
tuksesta peruskouluun, toisen ja korkea-
asteen opintoihin sekä elinikäiseen oppimi-
seen sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet 
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kaikkeen koulunkäyntiin ja opiskeluun liitty-
vään toimintaan. Mahdollisuudet omatoimi-
suuteen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen 
laajenevat kouluttautumisen avulla. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa huomioi-
daan, että yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
tulee koskea kaikkia vammaryhmiä. Se edel-
lyttää koulu- ja opiskelurakennusten sekä 
oppimis- ja lähiympäristöjen esteettömyyden 
ja saavutettavuuden varmistamista. Lisäksi 
tarvitaan riittäviä mukautustoimia helpotta-
maan pistekirjoituksen ja puhetta tukevien ja 
korvaavien viestintätapojen, -keinojen ja -
muotojen oppimista esimerkiksi varmista-
malla oppimateriaalin saatavuus myös piste-
kirjoituksella ja selkokielellä. Siinä tulee 
hyödyntää uuden teknologian mahdollistamia 
luku- ja kirjoitusohjelmia, tekstitystä sekä 
riittäviä, yksilöllisiä ja oikea-aikaisia palve-
luita. Niitä ovat muun muassa tulkkaus- ja 
kuljetuspalvelut sekä koulunkäyntiavustajan 
tuki ja apu. On myös tarpeen, että säännök-
sissä otetaan huomioon vammaisten nuorten 
opiskeluun liittyvät joustotarpeet aiempaa 
järjestelmällisemmin. Niiden käytännön to-
teutus ei vielä ole ongelmatonta. Esimerkiksi 
mahdollisuudet koululiikuntaan tulee turvata 
kaikille oppilaille. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa on koulu-
tuksen osalta yksilöity useita toimenpiteitä 
perus- ja lukio-opetuksen, ammatillisen kou-
lutuksen, korkeakouluopetuksen ja elinikäi-
sen oppimisen osalta. Toimenpiteillä pyritään 
muun muassa vahvistamaan perusopetuksen 
tukitoimien tarpeen tunnistamista muun mu-
assa opetus- ja muun henkilöstön koulutuk-
sen keinoin, parantamaan perusopetuksen 
oppimisympäristöjen esteettömyyttä ja to-
teuttamaan tarpeelliset mukautustoimet 
suunnitelmallisesti, edistämään opiskelu-
mahdollisuuksien yhdenvertaisuutta ja esteet-
tömyyttä lukiokoulutuksessa ja ammatillises-
sa koulutuksessa, tukemaan vammaisten 
nuorten koulutukseen ja työelämään hakeu-
tumista opinto- ja ammatinvalinnan ohjauk-
sella sekä tukemaan vammaisten henkilöiden 
mahdollisuuksia osallistua jatko-, täydennys- 
ja uudelleenkouluttautumiseen. 

Vammaisten henkilöiden koulutukseen liit-
tyvinä käytännön ongelmina esille ovat nous-
seet muun muassa myös aikuiskoulu-
tusetuuksien ja työkyvyttömyyseläkkeen vä-
linen ristiriita, niin sanotun SORA-

lainsäädännön käytännön soveltaminen, 
nuorten yhteiskuntatakuuseen sisältyvä oike-
us yhteen opiskelupaikkaan ja sen estävä 
vaikutus aikuisena vammautuneiden uuteen 
koulutukseen pääsyyn, opiskelijoiden valinta 
sekä eri vammaisryhmillä olevien erityyppis-
ten tukimuotojen tarve. Fyysisten esteiden 
poistaminen on edellytys koulu-inkluusion 
toteutumiselle, joka myös on yleissopimuk-
sen lähtökohtaisena tavoitteena. Vertaisryh-
mä ja -tuki eli toisten vammaisten lasten 
kanssa opiskelu ja vapaa-ajan vietto ovat 
olennainen osa identiteetin muodostumista ja 
sosiaalista oppimista. Vertaisryhmä mahdol-
listaa myös kielellisen identiteetin muotou-
tumisen ja kielellisten taitojen kehittymisen. 
Vertaistuki ja erityisen tuen muodot eivät 
kuitenkaan saa muodostua eristäviksi ja siten 
syrjiviksi. 

Käytännön ongelmaksi on osoittautunut 
myös se, että viittomakielisten oppilaiden 
tarpeet on ymmärretty niin sanotun erityisen 
tuen tarpeen eikä kieli- ja kulttuuriryhmän 
näkökulmasta. Suuri osa heistä ei tarvitse eri-
tyis-, vaan ainoastaan viittomakielistä ope-
tusta. Jyväskylän yliopisto kouluttaa viitto-
makielisiä luokan- ja aineenopettajia. Heillä 
on kuitenkin vaikeuksia työllistyä opettajan 
ammatissa, sillä usein viittomakielisiltä opet-
tajilta vaaditaan myös erityisluokanopettajan 
kelpoisuutta. 

Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus-
ta ja osallistumista opetukseen on käsitelty 
muun muassa lapsiasiavaltuutetun, Kuurojen 
Liitto ry:n ja Kuulovammaisten Lasten Van-
hempien Liitto ry:n vuonna 2012 julkaise-
massa selvityksessä ”Hei, kato mua! Vuoro-
vaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huono-
kuuloisten lasten elämässä”. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimek-
siannosta Opetushallitus yhdessä Kuurojen 
liitto ry:n kanssa on toteuttanut selvityksen 
kuurojen ja viittomakieltä käyttävien oppilai-
den lukumääristä ja opetusjärjestelyistä. Sel-
vitys valmistui huhtikuussa 2014, ja se liittyi 
hallitusohjelman kirjaukseen viittomakielis-
ten kielellisten oikeuksien toteutumisen ke-
hittämisestä. Selvityksessä todettiin joitakin 
toimeenpanotason ongelmia, joihin opetuk-
sen kehittämisessä ja opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön tulevissa linjauksissa pyritään puut-
tumaan. 
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Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

25 artikla. Terveys. Artiklalla turvataan 
vammaisten henkilöiden oikeus parhaaseen 
mahdolliseen terveyden tasoon ilman syrjin-
tää vammaisuuden perusteella ja varmiste-
taan terveydenhuoltopalvelujen saatavuus 
vammaisille henkilöille. Artiklan mukaan 
terveydenhuoltopalveluihin katsotaan kuulu-
van myös terveyteen liittyvä kuntoutus. Kun-
toutusta käsitellään kokonaisuutena 26 artik-
lan alla. 

Artiklan mukaan sopimuspuolten tulee täs-
sä tarkoituksessa erityisesti järjestää vam-
maisille henkilöille samanlaajuiset, -laatuiset 
ja -tasoiset maksuttomat tai kohtuuhintaiset 
terveydenhuoltopalvelut ja -ohjelmat kuin 
muille myös seksuaali- ja lisääntymistervey-
den sekä väestöpohjaisten kansanterveysoh-
jelmien alalla. Lisäksi sopimuspuolten tulee 
järjestää terveydenhuoltopalvelut, joita 
vammaiset henkilöt tarvitsevat erityisesti 
vammaisuutensa vuoksi, mukaan lukien var-
hainen tunnistaminen ja puuttuminen tarvit-
taessa, sekä palvelut, joilla pyritään mini-
moimaan ja estämään uusia vammoja, myös 
lasten ja vanhusten keskuudessa. Terveyden-
huoltopalveluiden tulee olla sukupuolisensi-
tiivisiä. Lisäksi terveydenhuoltopalvelut tulee 
järjestää mahdollisimman lähellä ihmisten 
omia yhteisöjä eli myös maaseutualueilla. 
Sopimuspuolet sitoutuvat artiklan mukaan 
myös estämään terveydenhuollon ja tervey-
denhuoltopalvelujen sekä ravinnon ja nestei-
den syrjivän epäämisen vammaisuuden pe-
rusteella. 

Artiklassa todetaan lisäksi, että sopimus-
puolten tulee, yllä mainitussa tarkoituksessa, 
vaatia terveydenhuoltoalan ammattihenkilöi-
tä järjestämään vammaisille henkilöille sa-
manlaatuista hoitoa kuin muille vapaan ja tie-
toon perustuvan suostumuksen perusteella, 
muun muassa lisäämällä tietoisuutta vam-
maisten henkilöiden ihmisoikeuksista, arvos-
ta, itsemääräämisoikeudesta ja tarpeista jär-
jestämällä koulutusta sekä saattamalla voi-
maan julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa 
koskevat eettiset ohjeet. Koulutuksen tulisi 
kohdistua paitsi lääkäreihin myös muihin 
terveydenhuoltoalan ammattilaisiin. 

Lisäksi sopimuspuolten tulee kieltää vam-
maisten henkilöiden syrjintä myönnettäessä 
sairausvakuutuksia ja henkivakuutuksia, jos 

kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa henki-
vakuutusten myöntämisen, sekä vaatia nämä 
vakuutukset myönnettäviksi oikeudenmukai-
sella ja kohtuullisella tavalla. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komi-
tea on painottanut, että sopimuspuolten tulee 
tarkistaa lainsäädäntönsä varmistaakseen, et-
tä vakuutusyhtiöt ja muut yksityiset tahot ei-
vät syrji vammaisia (CRPD7/c/PER/CO/1). 
Pyrkimyksenä on siis myös 25 artiklan sovel-
tamisessa saavuttaa vammaisille tosiasialli-
nen eikä vain muodollinen tasa-arvo. 

Suomessa terveydenhuoltopalvelujen tuot-
taminen on julkisen vallan lakisääteinen vel-
voite. Terveydenhuollon järjestämisestä vas-
taavat ensisijaisesti kunnat ja kuntayhtymät. 
Terveydenhuollon lainsäädäntö määrittää 
kuntien velvollisuutta järjestää kunnan asuk-
kaille tarvittavat terveydenhuollon palvelut. 
Terveydenhuoltolaissa on säädetty tervey-
denhuollon palvelujen ja toiminnan sisällöis-
tä. Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhty-
män on huolehdittava vastuullaan olevien 
asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja saa-
tavuudesta yhdenvertaisesti alueellaan. Ter-
veydenhuoltopalvelut on järjestettävä lähellä 
asukkaita, paitsi jos palvelujen alueellinen 
keskittäminen on perusteltua palvelujen laa-
dun turvaamiseksi. Terveydenhuollon palve-
lut on järjestettävä sisällöltään ja laajuudel-
taan sellaisiksi kuin asukkaiden hyvinvointi, 
potilasturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus ja 
terveydentila sekä niihin vaikuttavien teki-
jöiden seurannan perusteella lääketieteelli-
sesti, hammaslääketieteellisesti tai terveystie-
teellisesti arvioitu perusteltu tarve edellyttä-
vät. 

Potilaan oikeus ja mahdollisuus saada tar-
vitsemaansa terveyden- ja sairaanhoitoa mää-
räytyy usean eri lain perusteella. Keskeiset 
säännökset ovat potilaslaissa. Lisäksi sään-
nöksiä on muun muassa terveydenhuoltolais-
sa, mielenterveyslaissa, päihdehuoltolaissa ja 
tartuntatautilaissa. Perustuslain yleinen syr-
jintäkielto kieltää syrjinnän vammaisuuden 
perusteella myös terveydenhuollon palveluis-
sa. Myös potilaslain 3 § sisältää syrjintäkiel-
lon. Potilaslain perusteella jokaisella Suo-
messa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oike-
us ilman syrjintää hänen terveydentilansa 
edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon 
niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloin-
kin ovat terveydenhuollon käytettävissä. 
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Terveydenhuollon käytettävissä olevat voi-
mavarat ja palvelut määräytyvät pitkälle ter-
veydenhuoltolain ja sen nojalla annettujen 
asetusten sekä edellä mainitun muun lainsää-
dännön perusteella. Potilaslaissa säädetään 
kattavasti potilaan yleisestä oikeusasemasta, 
oikeudesta osaltaan päättää palvelujen tai 
hoidon toteutuksesta ja asiakastietojensa 
käyttämisestä. Potilaslain 4 §:n perusteella 
potilaalle on muun muassa ilmoitettava hoi-
toon pääsyn ajankohta, lisäksi potilaslain 4 
a §:ssä säädetään tutkimusta, hoitoa tai lää-
kinnällistä kuntoutusta koskevasta suunni-
telmasta. Suunnitelmasta tulee ilmetä poti-
laan hoidon järjestäminen ja toteuttamisaika-
taulu. Suunnitelma on laadittava yhteisym-
märryksessä potilaan kanssa. Jos potilas ei 
pysty osallistumaan suunnitelman laatimi-
seen, se on laadittava yhteisymmärryksessä 
potilaan omaisen, läheisen tai laillisen edus-
tajan kanssa. Suunnitelman laatimisessa on 
otettava huomioon potilaslain 5 §, jonka mu-
kaan potilaalle on annettava selvitys hänen 
terveydentilastaan, hoitovaihtoehdoista sekä 
niiden vaikutuksista ja muista hoitoon liitty-
vistä seikoista. Potilaslaissa säädetään edellä 
mainitun lisäksi muun muassa potilaan itse-
määräämisoikeudesta sekä alaikäisen asiak-
kaan tai potilaan erityisasemasta. 

Terveydenhuoltolain 6 §:ssä terveyden-
huollon kielinä on mainittu suomi, ruotsi ja 
saame. Viittomakielisille henkilöille tulkka-
usta järjestetään tulkkauspalvelulain perus-
teella. Potilaslain 3 § edellyttää, että potilaan 
äidinkieli ja kulttuuritausta otetaan hoidossa 
mahdollisuuksien mukaan huomioon. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa todetaan 
terveydenhuollon osalta muun muassa, että 
terveydenhuollon toimitilojen ja niiden ym-
päristön esteellisyys sekä tarpeellisten palve-
lujen, esimerkiksi tulkkauspalvelujen, puute 
tai väärä ajoitus voivat olla esteenä palvelu-
jen sujuvalle ja turvalliselle käytölle. 

Vammaisuuteen liittyvää erityisosaamista 
tarvitaan erityisesti perusterveydenhuollossa 
nykyistä enemmän terveydenhuoltopalvelu-
jen käytön toimivuuden ja sujuvuuden paran-
tamiseksi. Erityislakien mukaisten palvelujen 
saatavuus ja toimivuus vaihtelevat paikka-
kunnittain, ja asuinpaikkakunnasta riippuva, 
terveyspalvelujen saantiin liittyvä eriarvoi-
suus koskee myös vammaisia ihmisiä. 

Vammaispoliittisen ohjelmaan onkin ta-
voitteeksi ja kehittämissuunnaksi kirjattu, et-
tä terveydenhuollon toimin voidaan merkit-
tävästi tukea ihmisten omatoimisuutta, elä-
mänlaatua ja työelämässä jaksamista. Kaikil-
la kansalaisilla, myös vaikeavammaisilla 
henkilöillä, on oikeus terveydenhuollon laa-
dukkaisiin palveluihin, asianmukaiseen hoi-
toon ja terveydentilan seurantaan. Ohjelmas-
sa korostetaan muun muassa erityisesti sitä, 
että hyvin toimivien terveyspalvelujen edel-
lytyksenä on potilaan oikeus tulla kuulluksi 
ja oikeus osallistua omaa terveyttä tai hoitoa 
koskevaan päätöksen tekoon sekä sitä, että 
terveydenhuollon perus- ja erityispalvelujen 
toimitilojen monipuolisen esteettömyyden 
varmistaminen on tärkeää. Tilojen tulee olla 
saavutettavia ja soveltuvia myös eri tavoin 
vammaisille henkilöille. Myös esimerkiksi 
saniteettitilojen esteettömyys ja saavutetta-
vuus tulee varmistaa. 

Terveydenhuollon osalta yksilöidyillä toi-
menpiteillä pyritäänkin muun muassa ohjaa-
maan terveydenhuoltolain toteutusta siten, et-
tä eri tavoin vammaisten henkilöiden mah-
dollisuus saada ja käyttää perusterveyden-
huollon palveluita varmistetaan, varmista-
maan terveydenhuollon erityisosaamisen saa-
tavuus perusterveydenhuollon palveluja jär-
jestettäessä sekä seuraamaan hoitotarvikkei-
den jakelu- ja maksusäännösten toimivuutta. 

Informaatio-ohjauksen keinoin on lisäksi 
edelleen tuotava esiin syrjintäkieltoa ja 
vammaisten henkilöiden oikeuksia kaikkiin 
terveydenhuollon palveluihin. Tietoisuutta ja 
tietoa terveydenhuoltopalveluista tulisi lisätä 
erilaisissa saavutettavissa olevissa muodois-
sa. Esimerkiksi suurelle yleisölle suunnatut 
terveyskampanjat tulisivat olla myös vam-
maisten henkilöiden saavutettavissa. 

Vakuutusyhtiölain (521/2008) 25 luvun 
1 §:n 1 momentti edellyttää vakuutusyhtiöi-
den noudattavan vakuutustoimintaa koskevaa 
lainsäädäntöä ja hyvää vakuutustapaa. Yh-
denvertaisuudesta ja syrjinnän kiellosta on 
säädetty perustuslain 6 §:ssä. Rikoslain 11 
luvun 11 §:ssä on kriminalisoitu elinkeino-
toiminnassa, kuten vakuutuspalveluiden tar-
jonnassa, ilman hyväksyttävää syytä tapahtu-
va eri asemaan asettaminen muun muassa 
vammaisuuden perusteella. Lisäksi vireillä 
olevan yhdenvertaisuuslainsäädännön uudis-
tuksen on tarkoitus laajentaa syrjintäsuoja 
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koskemaan myös tavaroiden ja palveluiden, 
kuten vakuutustuotteiden, tarjontaa. 

Vakuutussopimuslaki (543/1994) koskee 
vapaaehtoisia vakuutuksia, joiden luontee-
seen lähtökohtaisesti kuuluu sopimusvapaus. 
Sopimusvapauden periaatteesta seuraa muun 
muassa se, ettei vakuutuksenantajalla ole 
velvollisuutta tehdä vakuutussopimusta jo-
kaisen sitä haluavan kanssa. Vakuutuspalve-
luja ei kuitenkaan saa tarjota syrjivästi, vaan 
esimerkiksi terveydentilaan, vammaisuuteen, 
ikään tai muuhun henkilöön liittyvään syy-
hyn perustuvalla erilaisella kohtelulla tulee 
olla hyväksyttävä peruste ja erottelun tulee 
olla oikeasuhtaista. Vapaaehtoisissa henkilö-
vakuutuksissa asiakkaan vammaisuus yhtä 
lailla kuin terveydentila voi vaikuttaa vakuu-
tuksen saamiseen. Menettelyn perusteena on 
vakuutustoimintaan kuuluva vakuutettavan 
riskin arviointi, ei syrjintä. Päätös vakuutuk-
sen myöntämisestä tai epäämisestä tulee teh-
dä lääketieteellisen riskiarvion perusteella ja 
siihen vaikuttaa myös haetun vakuutuksen 
laatu. 

Vakuutussopimuslain 6 a §:n mukaan va-
kuutuksenantajalla on velvollisuus perustella 
päätöksensä, jos se hylkää vakuutushake-
muksen. Perusteen on oltava lain ja hyvän 
vakuutustavan mukainen. Talousvaliokunta 
on lausunnossaan (TaVL3/2010 vp) katsonut, 
ettei vammaisuus saa lähtökohtaisesti olla 
vakuutushakemuksen hylkäysperuste, vaan 
joihinkin vammatyyppeihin liittyvä, todelli-
nen kohonnut riski voidaan yleensä ottaa 
kohtuullisella tavalla huomioon vakuutus-
maksussa ja -ehdoissa. Valiokunnan mukaan 
vammasta mahdollisesti aiheutuvan riskin 
arvioinnin on perustuttava muun muassa 
asianmukaiseen ja ajantasaiseen lääketieteel-
liseen näyttöön ja vakuutusmatemaattisiin 
laskelmiin. 

Lisäksi on otettava huomioon, että Finans-
sivalvonta valvoo muun muassa vakuutusyh-
tiöiden toiminnan lainmukaisuutta. Jos va-
kuutuksenhakija epäilee, että häneltä on evät-
ty vakuutus epäasiallisin, hyvästä vakuutus-
tavasta poikkeavin perustein, hän voi ottaa 
asiassa yhteyttä Finanssivalvontaan. Hakija 
voi myös saattaa asian Vakuutus- ja rahoi-
tusneuvonnan yhteydessä toimivan vakuutus-
lautakunnan taikka kuluttajariitalautakunnan 
ratkaistavaksi. Näiden lautakuntien ratkaisut 
ovat suositusluontoisia. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

26 artikla. Kuntoutus. Tässä artiklassa 
määritellään toimenpiteet, joilla vammaiset 
henkilöt voisivat saavuttaa ja säilyttää mah-
dollisimman suuren itsenäisyyden, täysimää-
räiset ruumiilliset, henkiset ja sosiaaliset ky-
vyt, sekä täysimääräisen osallisuuden ja osal-
listumisen kaikilla elämänalueilla. Toimenpi-
teet voidaan toteuttaa muun muassa vertais-
tuen avulla. 

Tätä varten sopimuspuolten on artiklan 1 
kohdan mukaan järjestettävä, vahvistettava ja 
lisättävä laaja-alaisia kuntoutuspalveluja ja -
ohjelmia erityisesti terveyden, työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalipalvelujen aloilla. 

Artiklan 1 kohta edellyttää lisäksi, että 
edellä mainitut palvelut ja ohjelmat aloite-
taan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
ja ne perustuvat yksilöllisten tarpeiden ja 
vahvuuksien monialaiseen arviointiin ja, että 
niillä tuetaan osallistumista ja osallisuutta 
yhteisöön ja kaikkiin yhteiskunnan osa-
alueisiin ja, että ne ovat vapaaehtoisia ja 
vammaisten henkilöiden saatavilla mahdolli-
simman lähellä heidän omia yhteisöjään, 
myös maaseutualueilla. 

Artiklan 2 kohta edellyttää puolestaan, että 
sopimuspuolet edistävät kuntoutuspalveluissa 
työskentelevien ammattihenkilöiden ja hen-
kilöstön perus- ja jatkokoulutuksen kehittä-
mistä. 

Lisäksi artiklan 3 kohdassa edellytetään, et-
tä sopimuspuolet edistävät vammaisille hen-
kilöille tarkoitettujen kuntoutukseen liittyvi-
en apuvälineiden ja apuvälineteknologian 
saatavuutta, tuntemusta ja käyttöä. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komi-
tea on käsitellyt oikeutta kuntoutukseen en-
simmäisessä ratkaisemassaan yksilövalituk-
sessa H.M. v. Ruotsi (valitus nro 3/2011). 
Tapauksessa valittaja oli hakenut rakennus-
lupaa uima-altaalle vesiterapiaa varten. Viita-
ten 25 ja 26 artiklaan komitea totesi, ettei 
valtio epäämällä valittajalta rakennusluvan 
uima-altaan rakentamiseen ottanut valittajan 
erikoistarpeita huomioon. Komitea näin ollen 
katsoi, että kansallisten viranomaisten pää-
tökset olla poikkeamatta maankäyttösuunni-
telmasta ja epäämällä näin ollen valittajalle 
uima-altaan rakennusluvan, olivat epäsuh-
teessa sekä aiheuttivat syrjivän vaikutuksen 
valittajan oikeuksiin saada tarvittavia tervey-
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denhuoltopalveluja ja hänen terveyteen liit-
tyvää kuntoutusta. 

Artiklalla on komitean ratkaisun perusteel-
la yhteys myös 19 artiklassa turvattuun oi-
keuteen itsenäiseen elämiseen ja osallistumi-
seen yhteisössä. Tämän oikeuden helpottami-
seksi sopimuspuolten tulee varmistaa, että 
vammaisten henkilöiden saatavissa on vali-
koima kotiin annettavia palveluja sekä asu-
mis- ja laitospalveluja sekä muita yhteiskun-
nan tukipalveluja, mukaan lukien henkilö-
kohtainen apu, jota tarvitaan tukemaan elä-
mistä ja osallisuutta yhteisössä ja estämään 
eristämistä. Ratkaisussa komitea totesi, että 
rakennusluvan epääminen riisti valittajalta 
mahdollisuuden terapiaan, joka olisi tukenut 
valittajan elämistä ja osallisuutta yhteisössä 
ja täten valittajan 19 artiklan mukaista oike-
utta oli loukattu. 

Kuntoutusta ovat muun muassa lääkinnäl-
linen, ammatillinen ja sosiaalinen kuntoutus. 

Terveydenhuoltolain 29 §:n mukaan kun-
nan on järjestettävä potilaan sairaanhoitoon 
liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnäl-
liseen kuntoutukseen kuuluu 1) kuntoutus-
neuvonta ja kuntoutusohjaus, 2) potilaan 
toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen 
arviointi, 3) kuntoutustutkimus, jonka avulla 
selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuk-
sia, 4) toimintakyvyn parantamiseen ja yllä-
pitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tar-
vittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet, 
5) apuvälinepalvelut, 6) sopeutumisvalmen-
nus, ja 7) 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeel-
lisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjak-
sot laitos- tai avohoidossa. Hoitotakuu kos-
kee myös lääkinnällistä kuntoutusta. 

Kunta vastaa potilaan lääkinnällisen kun-
toutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus 
muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon 
kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lää-
kinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja 
sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilölli-
sessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa 
lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seu-
rannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa 
kuntoutuksen yhdyshenkilön. 

Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 
edellä tarkoitettua kuntoutusta, jos lääkinnäl-
lisen kuntoutuksen järjestäminen on Kansan-
eläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntou-
tusrahaetuuksista annetun lain 9 §:n perus-
teella Kansaneläkelaitoksen tehtävänä. Kun-

nan on kuitenkin järjestettävä kuntoutus-
suunnitelmassa määritelty lääkinnällinen 
kuntoutus, jos kuntoutuksen järjestämis- ja 
kustannusvastuu ei selkeästi ole osoitettavis-
sa. 

Terveydenhuoltolain 30 §:n mukaan, jos 
henkilö tarvitsee kuntoutusta, jota ei ole sää-
detty kunnan tehtäväksi tai jota ei ole tarkoi-
tuksenmukaista järjestää perusterveydenhuol-
lossa, kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, et-
tä asianomaiselle annetaan tietoja muista 
kuntoutusmahdollisuuksista. Henkilö on oh-
jattava tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin, 
sosiaali-, työhallinto- tai opetusviranomaisen 
taikka Kansaneläkelaitoksen tai muun palve-
lujen järjestäjän palvelujen piiriin yhteistyös-
sä näitä palveluja järjestävien tahojen kanssa. 

Palvelujen yhteensovittaminen muiden 
kuntoutusta antavien tahojen kanssa määritel-
lään potilaan yksilöllisessä kuntoutussuunni-
telmassa. Hallituksen rakennepoliittisen oh-
jelman mukaisesti kuntoutuksen asiakasyh-
teistyöstä annetussa laissa (497/2003) sääde-
tystä kolmiportaisesta kuntoutuksen yhteis-
työn ja koordinaation rakenteesta ehdotetaan 
luovuttavan vuoden 2015 alussa eduskunnan 
käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen 
(HE 213/2014 vp) mukaisesti. Nykyistä yh-
teistyötä tehdään yhä useammin verkosto-
maisesti, jolloin asiakkaan kuntoutuspalve-
luista vastaavat toimijat työskentelevät yh-
dessä. Kuntoutusta koskevassa lainsäädän-
nössä, kuten terveydenhuoltolaissa, Kansan-
eläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntou-
tusrahaetuuksista annetussa laissa sekä eläke-
laeissa säädetään edelleen asiakasprosesseja 
koskevasta yhteistyöstä ja tarpeellisesta oh-
jauksesta. Jatkossa pitkäaikaistyöttömien asi-
akkaiden palvelutarpeen arviointi ja palvelu-
jen yhteensovittaminen toteutetaan työllisty-
mistä edistävissä monialaisissa yhteispalve-
lupisteissä. Niissä yhteistyöstä vastaavat työ- 
ja elinkeinotoimisto, kunta ja Kansaneläke-
laitos. 

Kansaneläkelaitos järjestää lakiin perustuen 
vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta 
sekä korvaa kuntoutuspsykoterapiaa. Kan-
saneläkelaitoksen järjestämään lääkinnälli-
seen kuntoutukseen oikeutetut on määritelty 
Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetussa laissa. 
Muiden kuin edellä mainitussa laissa määri-
teltyjen lääkinnällisestä kuntoutuksesta vas-
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taa julkinen terveydenhuolto terveydenhuol-
tolain säännösten mukaisesti. Lisäksi Kan-
saneläkelaitos järjestää harkinnanvaraista 
kuntoutusta. 

Vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntou-
tuksen tulee Kansaneläkelaitoksen kuntou-
tusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista an-
netun lain 9 §:n mukaan perustua kirjalliseen 
kuntoutussuunnitelmaan. Suunnitelma laadi-
taan kuntoutujan hoidosta vastaavassa julki-
sen terveydenhuollon yksikössä kuntoutujan 
ja tarpeen mukaan hänen omaisensa tai muun 
läheisensä kanssa. 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista 
ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 
10 §:n mukaan Kansaneläkelaitoksen on jär-
jestettävä kuntoutukseen oikeutetulle hänen 
työ- tai toimintakykynsä turvaamiseksi tai 
parantamiseksi tarpeelliset kuntoutus- ja so-
peutumisvalmennusjaksot. Kansaneläkelai-
toksen järjestämän kuntoutuksen tulee olla 
hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja pe-
rustua erityisasiantuntemukseen. Kuntoutus-
jaksojen tulee olla tehostettuja, yksilöllisesti 
suunniteltuja laitoksissa tai avohoidossa to-
teutettuja kokonaisuuksia. 

Kansaneläkelaitoksen järjestämä vaikea-
vammaisten lääkinnällinen kuntoutus on tar-
koitus uudistaa vuoden 2016 alusta voimaan 
tulevalla lailla. Kuntoutuksen myöntämisen 
edellytykset muutettaisiin ja niistä poistettai-
siin sidonnaisuus vammaisetuuksiin. Muu-
toksen johdosta kuntoutus voitaisiin aloittaa 
oikea-aikaisesti ja nykyistä varhaisemmassa 
vaiheessa. Kuntoutuspalveluja kehitettäisiin 
vastaamaan paremmin kuntoutujan yksilölli-
siin tarpeisiin. Kuntoutuksen nimi muutettai-
siin vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutuksek-
si ja samalla luovuttaisiin vaikeavammaisen 
käsitteestä. Laissa määritellyillä henkilöillä 
olisi edelleen subjektiivinen oikeus vaativaan 
lääkinnälliseen kuntoutukseen. Lakimuutok-
sen seurauksena Kansaneläkelaitoksen järjes-
tämisvastuulle kuuluvan lääkinnällisen kun-
toutuksen saajien määrän arvioidaan kasva-
van nykyisestä. 

Jos lääkinnällisen kuntoutuksen tarve joh-
tuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai lii-
kennevahingosta, vastuu kuntoutuksen kus-
tannuksista kuuluu lakisääteiselle tapaturma-
vakuutusjärjestelmälle tai liikennevakuutus-
järjestelmälle. Tapaturma- ja liikennevakuu-
tuslaitokset korvaavat lääkinnällisen kuntou-

tuksen kustannuksia osana työ- ja toiminta-
kykyyn liittyvää kuntoutusta. 

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on 
työikäisten henkilöiden työkyvyn parantami-
nen niin, että henkilö voi jatkaa työelämässä 
tai päästä sinne. Ammatillisen kuntoutuksen 
tavoitteena on lisäksi ehkäistä työntekijän 
joutumista työkyvyttömyyseläkkeelle tai ai-
nakin myöhentää työkyvyttömyyseläkkeen 
alkamista. Tavoitteena voi olla myös jo työ-
kyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön kun-
touttaminen takaisin työelämään. Ammatilli-
nen kuntoutus on ensisijaista työkyvyttö-
myyseläkkeen myöntämiseen nähden. Eläke-
laitoksen on varmistettava ennen työkyvyt-
tömyyseläkepäätöksen tekemistä, että työn-
tekijän mahdollisuudet kuntoutukseen on 
selvitetty. 

Ammatillista kuntoutusta järjestävät työ-
ikäisille henkilöille lakiin perustuen työelä-
kelaitokset ja Kansaneläkelaitos. Työeläke-
laitosten vastuulle kuuluvat työelämässä va-
kiintuneesti olevat ja Kansaneläkelaitos jär-
jestää kuntoutusta etupäässä nuorille ja työ-
elämään vakiintumattomille aikuisille. Oi-
keudesta ammatilliseen kuntoutukseen sääde-
tään Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuk-
sista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 
6 §:ssä ja työntekijän eläkelain (395/2006) 
25 §:ssä. Vastaavat säännökset sisältyvät 
myös valtion ja kuntien sekä yrittäjäeläkela-
keihin. Ammatilliseen kuntoutukseen oikeu-
tetut määräytyvät asianomaisen lain mukai-
sesti. 

Ammatillinen kuntoutus voi olla esimer-
kiksi työkokeilua, työhön valmennusta, työ-
hön tai ammattiin johtavaa koulutusta, tai 
työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmen-
nusta tai tukea elinkeinotoiminnan aloittami-
seen tai jatkamiseen. 

Kansaneläkelaitoksella ei ole velvollisuutta 
järjestää ammatillista kuntoutusta, jos amma-
tillinen kuntoutus on järjestetty työeläkelaki-
en tai erityisopetusta koskevien säännösten 
perusteella. 

Kansaneläkelaitoksella on sairausvakuutus-
lain mukaan velvollisuus selvittää henkilön 
kuntoutustarve viimeistään silloin, kun saira-
uspäivärahaa on maksettu yli 60 päivää. 

Sosiaalisen kuntoutuksen osalta kehitys-
vammalain mukaan erityishuoltoon kuuluu 
tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toimin-
nallinen valmennus. 



 HE 284/2014 vp  
  
 

73 

Sosiaalihuoltolain mukaisella vammaisten 
henkilöiden työllistymistä tukevalla toimin-
nalla tarkoitetaan muun muassa erityisten 
työhön sijoittumista edistävien kuntoutus- ja 
muiden tukitoimien järjestämistä. Sosiaali-
huoltolain mukaisella vammaisten henkilöi-
den työtoiminnalla tarkoitetaan puolestaan 
toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää 
toimintaa. Sosiaalihuoltolain mukaista vam-
maisten henkilöiden työllistymistä tukevaa 
toimintaa ja vammaisten henkilöiden työtoi-
mintaa käsitellään tarkemmin jäljempänä 27 
artiklan yhteydessä. 

Terveydenhuoltolain 29 §:n mukaan apu-
välinepalvelut ovat osa sairaanhoitoon liitty-
vää lääkinnällistä kuntoutusta. Tarkempia 
säännöksiä apuvälineiden käyttöön luovutuk-
sen perusteista annetaan sosiaali- ja terveys-
ministeriön 1 päivänä tammikuuta 2012 voi-
maan tulleella asetuksella lääkinnällisen kun-
toutuksen apuvälineiden luovutuksesta 
(1363/2011). 

Asetuksen tarkoittaman apuvälineen saami-
sen edellytyksenä on lääketieteellisin perus-
tein todettu sairaus, vamma tai kehitysviiväs-
tymä ja niistä johtuva toimintakyvyn vajaus. 
Apuvälinetarvetta arvioitaessa on huomioita-
va muun muassa sairauden etenemisnopeus, 
lasten kehityksen ja kasvun vaatimukset, sai-
raalasta kotiutuksen mahdollistaminen, lai-
toshoitoon joutumisen uhka ja apuvälineen 
turvallinen käyttö. Apuvälineen käyttöön 
luovutuksen perusteista on annettu suosituk-
sia vuonna 2010 julkaistussa Yhtenäiset kii-
reettömän hoidon perusteet -julkaisussa (So-
siaali- ja terveysministeriön selvityksiä 
2010:31). Myös Käypä hoito -suosituksiin si-
sältyy suosituksia apuvälineiden käytöstä. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä 
luovutettavien välineiden, laitteiden, tarvik-
keiden, tietokoneohjelmien sekä muiden rat-
kaisujen tulee edistää potilaan kuntoutumista, 
tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä 
jokapäiväisissä toiminnoissa tai ehkäistä toi-
mintakyvyn heikentymistä. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepal-
velut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksulain (734/1992) mukaan asiakkaille 
maksuttomia. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman 
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalve-
lut - työryhmän toimikausi oli 1.6.2012 - 
31.12.2013. Työryhmän tehtävänä oli laatia 

ohjeisto terveydenhuollon apuvälinepalvelui-
den toteuttamisen tueksi. Tuotetut ohjeet jul-
kaistiin keväällä 2014 sähköisenä oppaana 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verk-
kosivuilla. Sosiaali- ja terveysministeriö on 
lisäksi käynnistänyt monialaisen kuntoutus-
selvityksen, jonka yhtenä osaselvityksenä 
vuonna 2015 on käynnistää kokonaisselvitys 
vammaisten apuvälinepalveluista. 

Sosiaalitoimi vastaa vaikeavammaisen 
henkilön asuntoon kiinteästi asennettavien 
apuvälineiden hankinnasta aiheutuvista kus-
tannuksista vammaispalvelulain (389/1987) 
perusteella. Vammainen henkilö voi hakea 
tukea sosiaalitoimesta myös päivittäisissä 
toiminnoissa tarvittavien välineiden, konei-
den ja laitteiden hankintaan, silloin kun hän 
tarvitsee niitä liikkumisessa, viestinnässä, 
henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona 
tai vapaa-ajan toiminnoissa. Hankintakustan-
nuksista korvataan puolet. Laitteet voidaan 
antaa hakijan käyttöön myös korvauksetta. 

Sosiaalitoimen apuvälinepalvelut järjeste-
tään yleensä yhteistyössä kunnan terveystoi-
men kanssa. 

Opetustoimen tulee järjestää erityisopetusta 
tarvitseville oppilaille koulussa käytettävät 
koulu- ja luokkakohtaiset apuvälineet perus-
opetuslain nojalla. Vammaisilla tai muulla 
erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on oi-
keus saada maksutta opetukseen osallistumi-
sen edellyttämät erityiset välineet. Tällaisia 
ovat esimerkiksi opetusvälineisiin ja oppima-
teriaaleihin kuuluvat kommunikointia tuke-
vat materiaalit ja välineet, koulussa liikku-
mista helpottavat hissit, kaiteet ja luiskat se-
kä erilaiset pulpetit ja tuolit. Apuvälinetar-
peen arviointi ja apuvälineen valinta tehdään 
lapsen ja vanhempien, opetushenkilökunnan 
sekä apuvälineasiantuntijoiden yhteistyönä. 
Koulun apuvälinepalveluita haetaan koulu-
terveydenhuollon kautta. 

Henkilö, joka ei selviydy sairauden tai 
vamman vuoksi työstään tai opinnoistaan il-
man kalliita ja vaativia apuvälineitä, voi saa-
da ne ammatillisena kuntoutuksena Kansan-
eläkelaitokselta. Tällaisia apuvälineitä ovat 
esimerkiksi tekniset erityislaitteet, kuten lu-
kutelevisio, piste- ja isonäytöt sekä atk-
laitteistot. Kansaneläkelaitos myöntää apuvä-
lineitä, kuten erikoistyötuoleja ja erikoisva-
laisimia myös osana harkinnanvaraista kun-
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toutusta silloin, kun työnantaja tai terveyden-
huolto ei vastaa niiden kustannuksista. 

Tapaturmavakuutuslain perusteella korvat-
tavasta kuntoutuksesta annetun lain 
(625/1991) ja liikennevakuutuslain perusteel-
la korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 
(626/1991) nojalla vakuutuslaitokset korvaa-
vat työ- ja toimintakykyyn liittyvänä kuntou-
tuksena työtapaturmavamman ja sairauden 
tai liikennevahingossa saadun vamman ja 
sairauden aiheuttamien toiminnan rajoitusten 
vuoksi tarpeellisten apuvälineiden määräämi-
sestä, sovittamisesta, hankkimisesta, käyt-
töön luovuttamisesta, käyttöön harjaannutta-
misesta sekä huollosta ja uusimisesta aiheu-
tuvat kustannukset. 

Työ- ja toimintakykykuntoutuksena korva-
taan myös vaikeasti vammaisille henkilöille 
kustannukset tarpeellisista ja kohtuulliseksi 
katsottavista vakinaiseen asuntoon tarvitta-
vista apuvälineistä ja laitteista sekä asunnon 
muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustan-
nukset. Lisäksi korvataan muun muassa vai-
keasti vammaiselle palveluasumisesta aiheu-
tuvia lisäkustannuksia sekä tulkkipalveluista 
aiheutuvia kustannuksia vaikeasti näkö-, 
kuulo- tai puhevammaiselle henkilölle. 

Työ- ja ansiokykyyn liittyvänä kuntoutuk-
sena korvataan kuntoutujan käyttöön tarkoi-
tetut apuvälineet ja laitteet sekä niihin rinnas-
tettavat rakenteet, jotka ovat tarpeellisia työ-
tehtävistä suoriutumisessa vamman tai sai-
rauden aiheuttamat toiminnanrajoitukset 
huomioon ottaen. 

Tapaturmavakuutuslain perusteella korvat-
tavasta kuntoutuksesta annetun lain mukai-
sesti kuntoutus korvataan myös sotilastapa-
turmalain (1211/1990) mukaisen vakuutus-
turvan piiriin kuuluvalle. 

Valtiokonttori korvaa sotilasvammalain 
(404/1948) nojalla asevelvollisten, puolustus-
laitoksen työntekijöiden ja työvelvollisten 
työtapaturman johdosta tarvitsemat sairaan-
hoitoon kuuluvat proteesit ja apuvälineet. 

Kansaneläkelaitos järjestää tulkkauspalve-
lulain 8 §:n 2 momentin mukaan etätulkkaus-
ta käyttävälle henkilölle tulkkauksessa tarvit-
tavat hinnaltaan kohtuulliset välineet ja lait-
teet sekä vastaa etäyhteyden käytöstä aiheu-
tuvista välttämättömistä kustannuksista. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa todetaan 
kuntoutuksen osalta muun muassa, että kun-
toutuksella on mahdollisuus edistää ja vah-

vistaa vammaisten henkilöiden omatoimi-
suutta kaikkina ikäkausina. Se tukee niin las-
ten kuin ikäihmisten osallisuutta, koulun-
käyntiä, opiskelua, työelämään pääsyä, työs-
sä jaksamista ja taloudellista itsenäisyyttä. 

Lisäksi todetaan muun muassa, että kun-
toutusjärjestelmien yhteensovittaminen on 
kuitenkin usein pulmallista sekä palvelujen 
käyttäjille että kuntoutuksen ammattilaisille. 
Epäselvyydet kuntoutuspalvelun tuottamises-
sa tai rahoituksessa voivat viivästyttää kun-
toutuksen käynnistymistä. Kuntoutus voi 
myös katketa palvelun käyttäjän siirtyessä 
toimintayksiköstä toiseen. Vammaisen henki-
lön näkökulmasta kuntoutus on oma erikois-
tunut lohkonsa eri palvelu- ja sosiaaliturva-
järjestelmien sisällä. Vastaavasti vammaisen 
henkilön kuntoutuspolku on yhdistelmä mo-
nen eri tahon palveluita ja etuuksia. Jotta 
kuntoutuja saisi tarvitsemansa palvelut oikea-
aikaisesti ja oikeasta paikasta, tarvittaisiin 
kuntoutuksen yhdyshenkilöä tai palveluohja-
usta. 

Vammaispoliittisen ohjelmaan onkin ta-
voitteeksi ja kehittämissuunnaksi kirjattu 
muun muassa, että kuntoutuksen laajan ko-
konaisuuden sujuvuuden parantamiseksi on 
käynnistetty useita toimia, joilla kuntoutuk-
sen ja kuntoutuspalvelujen peruslinjauksia 
konkretisoidaan, menettelytapoja ja palvelu-
jen järjestämistä eri tahojen kesken täsmen-
netään ja asiakkaan oikeutta palveluun ja 
toimeentuloon kuntoutuksen aikana selkiyte-
tään. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu, että läh-
tökohtana on, että kuntoutus- ja apuvälineet 
sekä hoitotarvikkeet vastaavat henkilön yksi-
löllisiä tarpeita, niitä on saatavana ja ne ovat 
laadukkaita. Apuvälineillä on niin suuri mer-
kitys vammaiselle henkilölle, että jatkossa 
apuvälineiden saatavuuden ohella on tarpeen 
varmistaa apuvälinepalvelun asiakkaan oike-
usturvan toteutuminen riidanalaisissa päätök-
sissä. Keskeistä on, että vammainen henkilö 
ja tarvittaessa hänen läheisensä ovat mukana 
suunnittelemassa ja päättämässä häntä itse-
ään koskevista kuntoutus- ja apuvälineasiois-
ta. 

Kuntoutuksen osalta ohjelmaan on kirjattu 
toimenpiteitä, joilla pyritään muun muassa 
kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon 
apuvälinepalvelujen seurantajärjestelmää se-
kä vahvistamaan järjestelmällisesti kuntou-
tuksen vaikuttavuuden tietopohjaa, jota tul-
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laan hyödyntämään hyvien kuntoutuskäytän-
töjen kehittämisessä. Lisäksi toimenpiteillä 
pyritään vakiinnuttamaan työelämän, koulu-
tuksen ja opetuksen yhteistyö ammatillisen 
koulutuksen toimeenpanossa ohjauksen ja 
henkilöstökoulutuksen keinoin tavoitteena 
varmistaa asiakkaille joustavat ja oikea-
aikaiset ammatillisen kuntoutuksen palvelut. 

Kuntoutukseen liittyvinä kehittämistä vaa-
tivina alueina yleissopimuksen ratifiointitoi-
menpiteitä selvittäneen työryhmän työssä 
nousivat esille kuntoutukseen pääsyyn liitty-
vät seikat kuten ikärajat. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on hallitusoh-
jelmakirjauksen pohjalta käynnistänyt val-
mistelun monialaisen kuntoutuksen selvitys-
työstä, joka kattaa vammaisten apuvälinepal-
velujen kokonaisselvityksen lisäksi muitakin 
tehtäviä. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

27 artikla. Työ ja työllistyminen. Artiklas-
sa tunnustetaan vammaisten henkilöiden oi-
keus tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden 
kanssa. Artiklan mukaan tähän oikeuteen si-
sältyvät oikeus mahdollisuuteen ansaita elan-
tonsa vapaasti valitsemallaan tai työmarkki-
noilla hyväksytyllä työllä sekä työympäristö, 
joka on avoin, osallistava ja vammaisten 
henkilöiden saavutettavissa. Oikeus tehdä 
työtä on turvattava myös niille, jotka ovat 
vammautuneet palvelussuhteen aikana. 

Tämän oikeuden toteutuminen on turvatta-
va ja sitä on edistettävä ryhtymällä asianmu-
kaisiin toimiin, mukaan lukien lainsäädäntö, 
joiden tarkoituksena on kieltää syrjintä 
vammaisuuden perusteella, suojella vam-
maisten henkilöiden oikeuksia oikeudenmu-
kaisiin ja suotuisiin työoloihin yhdenvertai-
sesti muiden kanssa, erityisesti samaan palk-
kaan, ja varmistaa, että vammaiset henkilöt 
pystyvät käyttämään oikeuttaan ammattiyh-
distystoimintaan yhdenvertaisesti muiden 
kanssa. Sopimuspuolten tulee mahdollistaa 
vammaisille henkilöille yleisten teknisten ja 
ammatinvalintaan liittyvien neuvontaohjel-
mien, työhönsijoittamispalvelujen sekä am-
matillisen koulutuksen ja jatkokoulutuksen 
tehokas saatavuus; edistää vammaisten hen-
kilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja edetä 
urallaan työmarkkinoilla sekä heidän avus-
tamistaan työn löytämisessä, saamisessa ja 
säilyttämisessä sekä työhön palaamisessa. 

Sopimuspuolten tulee myös edistää vam-
maisten henkilöiden mahdollisuuksia itsenäi-
seen elinkeinonharjoittamiseen, yrittäjyyteen, 
osuuskuntien kehittämiseen ja oman yritys-
toiminnan aloittamiseen. Artiklassa turvattu-
jen oikeuksien toteuttamiseksi on tärkeää 
myös työllistää vammaisia henkilöitä julki-
sella sektorilla sekä edistää vammaisten hen-
kilöiden työllisyyttä yksityisellä sektorilla. 
Sopimuspuolten tulee myös ryhtyä toimiin, 
joilla varmistetaan, että vammaisia henkilöitä 
varten tehdään työpaikoilla kohtuulliset mu-
kautukset. Sopimuspuolten tulee myös edis-
tää vammaisten henkilöiden työkokemuksen 
hankkimista avoimilla työmarkkinoilla sekä 
edistää vammaisten henkilöiden ammatillisen 
kuntoutuksen, työn säilyttämisen ja työhön-
paluun ohjelmia. 

Lisäksi artiklassa velvoitetaan sopimuspuo-
let varmistamaan orjuuden ja orjuuden kal-
taisen pakkotyön kiellon sekä suojelemaan 
vammaisia henkilöitä pakolliselta työltä. 

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan 
(A/HRC/10/48) yleissopimuksen henki edel-
lyttää, että kaikella vammaisten henkilöiden 
työntekoa koskevan lainsäädännön on suojel-
tava vammaisia henkilöitä kaikelta syrjinnäl-
tä, mukaan lukien välitön ja välillinen syrjin-
tä kaikilla työnteon aloilla, muodoissa ja ta-
soilla. Syrjinnän kiellon on myös sovellutta-
va kaikkiin työnteon vaiheisiin sekä erilaisiin 
työnteon muotoihin ja ehtoihin. Kansallisella 
lainsäädännöllä on asetettava velvoite koh-
tuullisiin mukautuksiin sekä selvennettävä 
velvoitteen sisältö ja ne tekijät, joiden perus-
teella mukautusten kohtuullisuutta arvioi-
daan. 

Ihmisoikeusvaltuutetun tutkimuksessa ko-
rostetaan, että 27 artiklan 1 kohdassa kielle-
tään syrjintä vammaisuuden perusteella kai-
kissa kaikkia työnteon muotoja koskevissa 
asioissa, eikä kielto siten rajoitu pelkästään 
vammaisiin henkilöihin kohdistuvan syrjin-
nän kieltämiseen. Ihmisoikeusvaltuutetun 
tutkimuksessa todetaan lisäksi, että yleisso-
pimuksen takaaman suojan laajuus tulisi 
määritellä tarkasti kansallisessa lainsäädän-
nössä. Lisäksi lainsäädäntöön tulisi sisällyt-
tää yleinen positiivisen erityiskohtelun salli-
va säädös. Lainsäädännössä määriteltynä po-
sitiivisena erityiskohteluna voitaisiin pitää 
muun muassa vammaisille henkilöille määri-
teltyjä kiintiöitä tai esimerkiksi työnantajille 
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annettavaa taloudellista tukea, mukaan lukien 
verohelpotukset, ammatillinen ohjaus ja työ-
hönsijoittamispalvelut. 

Voimassa olevassa yhdenvertaisuuslaissa 
säädetään syrjinnän kiellosta vammaisuuden 
perusteella. Kieltoa on noudatettava muun 
muassa kun kysymys on itsenäisen ammatin 
tai elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä, 
elinkeinotoiminnan tukemisesta, työhönotto-
perusteista, työoloista, työehdoista, henkilös-
tökoulutuksesta, uralla etenemisestä ja jäse-
nyydestä tai toiminnasta työntekijäjärjestös-
sä. Syrjinnällä tarkoitetaan lain 6 §:n mukaan 
välitöntä ja välillistä syrjintää, häirintää sekä 
ohjetta tai käskyä syrjiä. Lain 5 §:n mukaan 
työn teettäjän on tarvittaessa ryhdyttävä koh-
tuullisiin toimiin vammaisen henkilön työhön 
pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työ-
uralla etenemiseksi. 

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajaa 
tekemään kohtuulliset mukautukset vammai-
sen henkilön työhön pääsemiseksi, työssä 
selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. 
Myös positiivinen erityiskohtelu on mahdol-
lista. Yhdenvertaisuuslain kokonaisuudistuk-
sessa kohtuullisten mukautusten laiminlyönti 
tullaan määrittelemään kielletyksi syrjinnäk-
si. 

Suomen työlainsäädäntö ja työllistymistä 
edistävä lainsäädäntö kohtelee vammaista 
työnhakijaa ja työntekijää yhdenvertaisesti 
ei-vammaisten työnhakijoiden ja työntekijöi-
den kanssa. 

Lainsäädäntö turvaa vammaisten työnteki-
jöiden asemaa usein eri tavoin. Työntekijän 
vammaisuus on kielletty syrjintäperuste eikä 
työntekijää siis saa tällä perusteella asettaa 
eri asemaan. Syrjintäkieltoa sovelletaan 
myös työntekijöitä työhön palkattaessa. Näin 
ollen työnhakijoita ei saa työhönottopäätöstä 
tehtäessä asettaa ilman hyväksyttävää syytä 
eri asemaan esimerkiksi vammaisuuden pe-
rusteella. 

Työsopimuslaki velvoittaa työnantajaa 
myös kohtelemaan työntekijöitä tasapuolises-
ti. Syrjintäkielloilla ja tasapuolisen kohtelun 
vaatimuksella on merkitystä tehtäessä työn-
tekijöitä koskevia päätöksiä työsuhteen kes-
täessä muun muassa työtehtävien jaosta ja 
työaikajärjestelyistä, koulutukseen ohjaami-
sesta, työsuhteeseen liittyvien etujen (palkka, 
muut etuudet) kohdentamisesta, uralla ete-
nemisestä sekä työntekijöiden velvollisuuk-

sista ja niiden toteutumatta jäämisen seura-
uksista. Syrjinnän kieltoja ja tasapuolisen 
kohtelun vaatimusta sovelletaan myös työ-
suhdetta päätettäessä. 

Vastaavansisältöisiä säännöksiä on myös 
valtion virkamieslaissa (750/1994) ja kunnal-
lisesta viranhaltijasta annetussa laissa 
(304/2003). 

Työturvallisuuslain 2 luku sisältää sään-
nökset työnantajan yleisistä velvollisuuksista. 
Lain 8 §:n 1 momentin mukaan työnantajan 
on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen 
huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta 
ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa 
työnantajan on otettava huomioon työhön, 
työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön 
samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin 
edellytyksiin liittyvät seikat. Vammaisuus on 
työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin 
liittyvä seikka ja edellä mainitun työturvalli-
suuslain säännöksen mukaisesti työnantajan 
on otettava se huomioon töiden ja työympä-
ristön suunnittelussa, jotta vammainen voi 
työskennellä turvallisesti. Lisäksi työnantajan 
on lain 10 §:n mukaan selvittäessään ja arvi-
oidessaan työn vaaroja otettava huomioon 
muun muassa työntekijän henkilökohtaiset 
edellytykset tehdä työtä. Työnantajan on 
myös työympäristön suunnittelussa otettava 
huomioon työturvallisuuslain 12 §:n 2 mo-
mentin säännös siitä, että työympäristön 
suunnittelun yhteydessä on varmistettava, et-
tä suunniteltavana olevat olosuhteet tulevat 
vastaamaan työturvallisuuslaissa asetettuja 
vaatimuksia. Järjestelyissä on tarvittaessa 
otettava huomioon vammaiset ja muut työn-
tekijät, joiden työn tekeminen sekä terveyden 
ja turvallisuuden varmistaminen työssä muu-
toin edellyttää erityisiä toimenpiteitä. Mainit-
tu työturvallisuuslain säännös vastaa sopi-
muksen vaatimusta siitä, että vammaisia 
henkilöitä varten tehdään työpaikoilla koh-
tuulliset mukautukset. 

Vammaisten henkilöiden työllistymistä 
tuetaan valtion toimesta monin eri tavoin. 
Sen lisäksi, että vammaiset työnhakijat ovat 
oikeutettuja samoihin etuuksiin ja palveluihin 
kuin muutkin työnhakijat, vammainen työn-
hakija voi – kuten muut osatyökykyiset - olla 
oikeutettu erityisetuuksiin tai palveluihin. 
Vammaisille suunnattujen palvelujen ja tuki-
en tavoitteena on parantaa työllistymisedelly-
tyksiä ja työssä pysymistä. 
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Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää 
vammaisen työnhakijan palkkaavalle työnan-
tajalle palkkatukea kompensoimaan vammas-
ta tai sairaudesta johtuvaa työnhakijan alen-
tunutta tuottavuutta kyseisessä tehtävässä. 
Mikäli työnhakijan tuottavuuden alentumi-
nen kyseisessä tehtävässä arvioidaan pysy-
väksi, myös palkkatuki voi olla pysyvä. 
Palkkatuki on harkinnanvarainen valtiontuki, 
jonka myöntämisestä päättää työ- ja elinkei-
notoimisto. 

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työ-
olosuhteiden järjestelytukea työnantajalle, jos 
työhön palkattavan tai työssä olevan henki-
lön vamma tai sairaus edellyttää työvälinei-
den hankkimista tai työpaikalla tehtäviä 
muutoksia, ja hankinnasta tai muutoksesta 
työnantajalle aiheutuvia kustannuksia on pi-
dettävä työnantajan taloudellinen tilanne 
huomioon ottaen merkittävinä. Työolosuh-
teiden järjestelytukea voidaan myöntää myös 
korvaamaan toisen työntekijän antamaa apua. 

Laki sosiaalisista yrityksistä (1351/2003) 
tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. 
Lakia säädettäessä sosiaaliset yritykset näh-
tiin yhdeksi keinoksi tarjota uusia työllisty-
mismahdollisuuksia muun muassa osatyöky-
kyisille. Sosiaalisille yrityksille voidaan 
myöntää palkkatukea muista yrityksistä 
poikkeavin ehdoin. 

Sosiaalihuoltolaissa kunnan järjestämisvel-
vollisuuteen kuuluviin sosiaalipalveluihin 
kuuluvat vammaisten henkilöiden työllisty-
mistä tukeva toiminta ja vammaisten henki-
löiden työtoiminta. Vammaisten henkilöiden 
työllistymistä tukevalla toiminnalla tarkoite-
taan erityisien työhön sijoittumista edistävien 
kuntoutus- ja muiden tukitoimien järjestämis-
tä. Vammaisten henkilöiden työllistymistä 
tukevaa toimintaa järjestetään henkilöille, 
joilla vamman tai sairauden tai muun vastaa-
van syyn johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä 
vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän 
toiminnoista ja jotka tarvitsevat työhallinnon 
palvelujen ja toimenpiteiden lisäksi sosiaali-
huollon tukitoimia työllistyäkseen avoimille 
työmarkkinoille. Sosiaalihuollon tehtävänä 
on myös huolehtia siitä, että asianomaiselle 
annetaan tietoja muista kuntoutusmahdolli-
suuksista ja että hänet ohjataan tarpeen mu-
kaan terveydenhuolto-, työvoima- tai opetus-
viranomaisen taikka Kansaneläkelaitoksen 
tai muun palvelujen järjestäjän palveluiden 

piiriin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen 
kanssa. 

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tu-
kevan toiminnan osana voidaan järjestää työ-
tä, jossa työntekijä on työsuhteessa palvelun 
tuottajaan. 

Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla 
tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja 
sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjes-
tetään työkyvyttömille henkilöille, joilla 
vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä 
osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työl-
listymistä tukevaan toimintaan ja joiden toi-
meentulo perustuu pääosin sairauden tai työ-
kyvyttömyyden perusteella myönnettäviin 
etuuksiin. Vammaisten henkilöiden työtoi-
mintaan osallistuva henkilö ei ole työsuh-
teessa toiminnan järjestäjään tai palvelun 
tuottajaan. 

Kehitysvammaisten erityishuollosta anne-
tun lain mukaan erityishuollon tarpeessa ole-
valle on pyrittävä järjestämään työhönval-
mennusta, työtoimintaa sekä muuta virikkeitä 
antavaa toimintaa. 

Työpankkikokeilu on sosiaali- ja terveys-
ministeriön hanke työpankin liiketoiminta-
mallin kehittämiseksi ja laajentamiseksi val-
takunnalliseksi. Sillä kehitetään tapoja, joilla 
avoimille työmarkkinoille voidaan työllistää 
osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä ja ilman 
perustutkintoa olevia nuoria. Työpankkiyri-
tys on elinkeinotoimintaa harjoittava osake-
yhtiö tai osuuskunta, jolla on liiketoimintaa 
ja joka työllistää työsuhteeseen heikossa 
työmarkkina-asemassa olevia osatyökykyi-
siä, pitkäaikaistyöttömiä ja ilman perustut-
kintoa olevia edellä mainittuja henkilöitä 
työntekijöiksi omaan tuotantoonsa sekä ali-
hankintatöihin samoin kuin vuokraa työtä ja 
työllistää työntekijöitä suoraan asiakasyrityk-
seen. Työpankkiyritykset kartoittavat ja pyr-
kivät kehittämään työntekijöidensä osaamista 
työn ohessa. 

Tavoite laajentamisesta sisältyy hallitusoh-
jelmaan. Kokeilu käynnistyi vuonna 2009 ja 
laajentamisvaihe vuoden 2012 alusta. Tavoit-
teena on, että vuoden 2015 aikana työpankki-
toiminta laajenee edelleen ja työpankkitoi-
minnan edellytykset turvataan lainsäädännöl-
lä, jotta toiminta voisi jatkua kokeilun päätyt-
tyä 2015 lopussa. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa on työn 
osalta todettu muun muassa, että taloudelli-
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sista suhdanteista riippumatta vammaisten 
henkilöiden työllistyminen eri ikäkausina on 
ollut vaikeampaa kuin muiden kansalaisten. 
Vammaisten henkilöiden työllisyysaste on 
merkittävästi alhaisempi kuin vammattomien 
ikätovereiden. Erityisen vaikea on ensimmäi-
sen työpaikan löytäminen ja työuran aloitta-
minen. Uhkana onkin työttömyyden jäämi-
nen pysyväksi tilaksi. Työelämästä syrjäyty-
minen riistää vammaisilta ihmisiltä mahdolli-
suuden itse vaikuttaa elintasoonsa ja vahvis-
taa yhteiskunnallista osallisuuttaan. 

Ohjelmaan onkin tavoitteeksi ja kehittä-
missuunnaksi kirjattu muun muassa, että ta-
voitteena on tukea uudistuksia, joilla aktiivi-
sia työnhaku- ja työnsaantimahdollisuuksia 
työmarkkinoilla painotetaan enemmän kuin 
sosiaaliturvan varaan rakennettuja tulevai-
suuden ratkaisuja. Lisäksi muun muassa työl-
listymisen esteitä voidaan poistaa ja lieventää 
monialaisella, uusia keinoja etsivällä, kohdis-
tetulla ja tarpeen mukaan portaittain etene-
vällä työvoimapolitiikalla. Keskeisiä keinoja 
ovat yksilöllinen ammatinvalinnanohjaus ja -
neuvonta, tuettu työllistyminen, työ- ja ope-
tushallinnon yhteistyön tiivistäminen ja yli-
päätään aktiivinen tuki erityisesti nuorelle 
henkilölle työelämään kiinni pääsemiseksi. 

Työllistymisen, työn tekemisen ja työhön 
liittyvien käsitteiden osalta ohjelmaan kirjat-
tujen toimenpiteiden osalta pyritäänkin muun 
muassa kehittämään rekrytointivaiheen pal-
veluja ja ratkaisuja tarkoituksena löytää uusia 
työaloja vammaisille henkilöille sekä selvit-
tämään niin sanotun työolosuhteiden järjeste-
lytuen käyttö ja kehittämistarpeet ja tarvitta-
essa uudistamaan tätä koskevat säädökset. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut 
vuonna 2010 oppaan Vammoista viis - tär-
keintä on osaaminen – Opas työnantajille 
vammaisen tai osatyökykyisen palkkaami-
seksi lisätäkseen työnantajien tietoisuutta 
vammaisten, osatyökykyisten ja vajaakun-
toisten työllistämisen edellytyksistä ja käytet-
tävissä olevista tukimuodoista. 

Vammaisuus ei automaattisesti tarkoita 
työkyvyn alentumista. Tietoisuutta tuleekin 
lisätä vammaisuudesta vammaisiin liittyvien 
stereotypioiden ja ennakkoluulojen poistami-
seksi. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

28 artikla. Riittävä elintaso ja sosiaalitur-
va. Artiklalla turvataan vammaisten henki-
löiden oikeus riittävään elintasoon sekä elin-
olojen jatkuvaan paranemiseen, ja sosiaali-
turvaan ilman syrjintää vammaisuuden perus-
teella. Sopimuspuolet sitoutuvat toteuttamaan 
asianmukaiset toimet näiden oikeuksien tur-
vaamiseksi ja edistämiseksi. 

Oikeus riittävään elintasoon koskee paitsi 
vammaisia henkilöitä myös heidän perhei-
tään. Riittävällä elintasolla tarkoitetaan artik-
lan mukaan muun muassa riittävää ravintoa, 
vaatetusta ja asumista. 

Toimenpiteillä, joilla turvataan oikeus so-
siaaliturvaan, pyritään puolestaan varmista-
maan muun muassa asianmukaisten ja koh-
tuullisen hintaisten palvelujen, laitteiden ja 
muun avun saatavuus vammaisuuteen liitty-
viin tarpeisiin, vammaisten henkilöiden, eri-
tyisesti naisten, tyttöjen ja vanhusten pääsy 
sosiaaliturvaohjelmien ja köyhyydenvähen-
tämisohjelmien piiriin, köyhyydessä eläville 
vammaisille henkilöille ja heidän perheilleen 
valtion tuki vammaisuudesta aiheutuviin ku-
luihin, sekä vammaisten henkilöiden yhden-
vertainen pääsy julkisten asunto-ohjelmien ja 
eläke-etuuksien ja -ohjelmien piiriin. 

Sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntömme ei 
lähtökohtaisesti erottele henkilöitä vammai-
suuden perusteella vaan samat oikeudet ja 
velvollisuudet koskevat kaikkia lakien sovel-
tamispiiriin kuuluvia henkilöitä yhtäläisesti. 
Sosiaaliturvajärjestelmästämme maksettavien 
korvausten ja etuuksien kohdalla vammaisen 
henkilön henkilökohtaiset ominaisuudet ja 
tekijät otetaan huomioon, aivan samoin kuin 
muidenkin kohdalla. Toimeentuloa turvaavi-
en etuuksien myöntämistä ei ole kytketty 
vammaisuuteen, vaan etuudet myönnetään 
niille, jotka ovat toimeentuloturvaetuuden 
tarpeessa laissa mainittujen edellytysten täyt-
tyessä. Vammaisilla henkilöillä on yhtäläiset 
oikeuden näihin etuuksiin. Oikeusturvan ta-
kaamiseksi henkilöllä on aina oikeus muu-
toksenhakuelimille valittamalla hakea muu-
tosta vakuutuslaitoksen tekemään päätök-
seen. Tällöin muutoksenhakuelin tarkastaa, 
että vakuutuslaitos on päätöstä tehdessään 
noudattanut lain asettamia edellytyksiä. Ha-
kijalla on kuitenkin aina oikeus ottaa yhteyttä 
vakuutuslaitokseen ja saattaa asiansa uuden 
selvityksen johdosta uudelleen arvioitavaksi. 
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Suomen eläkejärjestelmä koostuu pääpiir-
teissään kahdesta lakisääteisestä eläkejärjes-
telmästä, työeläkejärjestelmästä ja kansan-
eläkejärjestelmästä, joita täydentää takuuelä-
ke. Tämän lisäksi on eräitä erityislakeja, esi-
merkiksi liikenne-, tapaturma-, vakuutus-, 
sotilasvamma- ja sotilastapaturmalaki, jotka 
yhdessä takaavat eläketurvan Suomessa asu-
ville henkilöille vanhuuden, työkyvyttömyy-
den sekä perheen huoltajan kuoleman varalta. 

Varsinaisia eläke-etuuksia ovat vanhuus-
eläkkeen lisäksi osa-aikaeläke, työkyvyttö-
myyseläke, osatyökyvyttömyyseläke ja les-
ken- sekä lapseneläke. Työeläkettä kertyy 
myös eräiltä palkattomilta jaksoilta, joita 
ovat äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa, työt-
tömyys- ja vuorotteluvapaa-kaudet, erilaiset 
kuntoutus- ja sairausjaksot sekä opiskeluaika. 

Kun sairaus johtaa työkyvyttömyyteen, 
toimeentulo turvataan ensin yleensä sairaus-
vakuutuslain (1224/2004) mukaisella saira-
uspäivärahalla. Jos sairaus pitkittyy, henkilö 
voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Työky-
vyttömyyseläkkeen hakija saa yleensä saira-
uspäivärahaa työkyvyttömyyseläkehakemuk-
sen tekohetkellä. Jos sairauspäivärahan 
enimmäiskausi on tullut täyteen eläkehake-
muksen vireillä ollessa, työkyvyttömyys-
eläkkeen hakijan toimeentulo turvataan työt-
tömyysturvan kautta. 

Työeläkelakien mukaan työntekijällä on 
oikeus täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, 
jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan hei-
kentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi 
vähintään kolmella viidesosalla yhdenjaksoi-
sesti ainakin vuoden ajan, ja osatyökyvyttö-
myyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä ar-
vioidaan heikentyneen edellä mainitusta 
syystä vähintään kahdella viidesosalla yhden-
jaksoisesti ainakin vuoden ajan. Kansanelä-
kelaissa työkyvyttömyyseläkkeen myöntämi-
sen edellytykset ovat pitkälti samanlaiset 
kuin yksityisten alojen työeläkelaeissa, mutta 
kansaneläkelain nojalla ei ole mahdollista 
myöntää osatyökyvyttömyyseläkettä. 

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 
joko toistaiseksi tai määräajaksi. Määräai-
kaista työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan 
kuntoutustueksi. Kuntoutustuki myönnetään 
hakijan kuntoutumisen edistämiseksi niin 
pitkäksi ajaksi kuin hakijan arvioidaan ole-
van työkyvytön. Kuntoutustuen myöntämisen 
edellytyksenä on, että hakijalle on laadittu 

hoito- tai kuntoutussuunnitelma tai että sitä 
valmistellaan. Muilta osin sovelletaan samoja 
vaatimuksia kuin toistaiseksi voimassa ole-
vaa työkyvyttömyyseläkettä haettaessa. 

Työkyvyttömyyden aiheuttaa usein monen 
sairauden yhteisvaikutus. Työkyvyttömyys-
eläkeratkaisu perustuukin arvioon hakijan 
kokonaistilanteesta. Työkyvyttömyyseläk-
keen myöntäminen ei kuitenkaan edellytä 
täyttä työkyvyttömyyttä. Työkyvyn alenemi-
nen riittää, jos henkilö ei pystyisi jäljellä ole-
valla työkyvyllään sellaiseen työhön, joka 
turvaisi hänelle kohtuullisen toimeentulon. 

Kansaneläkejärjestelmän ja työeläkejärjes-
telmän välisten ristikkäisten työkyvyttö-
myyseläkeratkaisujen ehkäisemiseksi on käy-
tössä niin sanottu ennakkoilmoitusmenettely. 
Ennakkoilmoitusmenettelyssä eläkelaitokset 
ilmoittavat toisilleen kantansa eläkkeenhaki-
jan työkyvystä ennen työkyvyttömyyseläke-
päätösten tekemistä, jotta eläkelaitokset pää-
tyisivät eläkkeenhakijan työkyvyn arvioin-
nissa samaan lopputulokseen. 

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen 
työkyvyttömyyseläkkeestä, sen tulee tarvitta-
essa varmistaa, että hakijan mahdollisuudet 
kuntoutukseen on selvitetty. Jos työkyvyttö-
myyseläkehakemus hylätään, eläkelaitoksen 
tehtävänä on huolehtia yhteistyössä kuntou-
tusta ja muita palveluja järjestävien tahojen 
kanssa siitä, että hakijalle annetaan tietoja 
kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet oh-
jataan kuntoutustarvettaan vastaavaan kun-
toutukseen tai muiden palvelujen piiriin. 

Vammaisetuuksista annetun lain 
(570/2007; jäljempänä vammaisetuuslaki) 
mukaisia etuuksia ovat alle 16-vuotiaan 
vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammais-
tuki ja eläkettä saavan hoitotuki sekä hoitotu-
en osana maksettava veteraanilisä. Vam-
maisetuutena pidetään myös ruokavaliokor-
vausta. Vammaistuet ja eläkettä saavan hoi-
totuki on porrastettu henkilön tuen tarpeen 
perusteella kolmeen tasoon: perustukeen, ko-
rotettuun tukeen ja ylimpään tukeen. 

Alle 16-vuotiaan vammaistuki on tarkoitet-
tu pitkäaikaisesti sairaalle tai vammaiselle 
lapselle. Tuen myöntäminen edellyttää, että 
alle 16-vuotiaan lapsen sairauteen, vikaan tai 
vammaan liittyvästä hoidosta, huolenpidosta 
ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden 
kuukauden ajan tavanomaista suurempaa ra-
situsta tai sidonnaisuutta verrattuna saman-
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ikäiseen terveeseen lapseen. Alle 16-vuotiaan 
vammaistuki on jaettu kolmeen tukiluokkaan 
rasituksen ja sidonnaisuuden määrän mu-
kaan. Alle 16-vuotiaan vammaistuen tarkoi-
tuksena on siis yhtälailla tukea pitkäaikaisesti 
sairaiden ja vammaisten lasten hoitoa sekä 
kuntoutusta. 

Aikuisen vammaistukea maksetaan 16 
vuotta täyttäneelle sairaalle tai vammaiselle 
henkilölle, jonka toimintakyky on heikenty-
nyt vähintään vuoden ajan. Tämän lisäksi 
hänen sairautensa tai vammansa pitää aiheut-
taa haittaa, avuntarvetta, ohjauksen ja val-
vonnan tarvetta taikka erityiskustannuksia. 
Vammaistukea maksetaan kolmeen ryhmään 
porrastettuna haitan, avuntarpeen, ohjauksen 
ja valvonnan tarpeen sekä erityiskustannus-
ten määrän perusteella. 

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoituksena on 
tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen 
eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä 
elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpi-
tämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Henkilöl-
lä on oikeus eläkettä saavan hoitotukeen sil-
loin, kun hänen toimintakykynsä voidaan ar-
vioida olevan heikentynyt sairauden, vian tai 
vamman vuoksi vähintään vuoden ajan ja hän 
saa vammaisetuuslaissa mainittua eläkettä. 
Lisäksi edellytetään, että hänelle aiheutuu 
sairaudesta, viasta tai vammasta avuntarvetta 
tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta taikka eri-
tyiskustannuksia. Eläkettä saavan hoitotuen 
määrä on porrastettu kolmeen ryhmään avun-
tarpeen, ohjauksen ja valvonnan tarpeen sekä 
erityiskustannusten määrän perusteella. 

Suomessa lakisääteinen tapaturmavakuutus 
on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa. Lakisää-
teisen tapaturmavakuutuksen tarkoituksena 
on korvata työssä ja työssä johtuvissa olosuh-
teissa sattuneista tapaturmista ja ammatti-
taudeista työntekijöille tai heidän omaisilleen 
aiheutuneet menetykset ja vahingot. Lakisää-
teinen tapaturmavakuutus on Suomessa ensi-
sijainen muuhun sosiaalivakuutukseen näh-
den. 

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta 
korvataan työtapaturmasta tai ammattitaudis-
ta aiheutuneet tarpeelliset sairaanhoitokulut 
ja ansionmenetys (päiväraha tai tapaturma-
eläke) sekä eräitä muita kuluja ja menetyksiä. 
Lisäksi vakuutuksesta korvataan työ- ja an-
siokykyyn sekä työ- ja toimintakykyyn liitty-
vää kuntoutusta. Jos työnantajalla ei ole va-

kuuttamisvelvollisuutta tai työnantaja on 
laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa, 
sattuneen työtapaturman ja ammattitaudin 
korvaamisesta huolehtii Tapaturmavakuutus-
laitosten liitto. Tapaturmavakuutus on luon-
teeltaan syy-perusteinen korvausjärjestelmä, 
jossa korvauksia myönnetään vain siltä osin 
kuin kysymys on työtapaturmavamman tai 
sairauden seurauksista. Syy-perusteisuus tar-
koittaa esimerkiksi sitä, että tapaturmavakuu-
tusjärjestelmän vastuu ei kata kustannusta, 
joka syntyy henkilöllä todetun työtapatur-
masta riippumattoman sairauden hoidosta. 

Liikennevakuutus korvaa ajoneuvon liiken-
teeseen käyttämisestä johtuneet ajoneuvossa 
olleiden henkilövahingot sekä ulkopuolisten 
henkilö- ja omaisuusvahingot liikennevakuu-
tuslain (279/1959) mukaan. Nämä vahingot 
korvataan tuottamuksesta riippumattoman 
vastuun (niin sanottu ankara vastuu) perus-
teella. Tämä tarkoittaa sitä, että vahingon 
korvaaminen ei edellytä vahingonaiheuttajan 
virhettä tai laiminlyöntiä. Korvauksen mak-
saminen edellyttää, että ajoneuvoa on käytet-
ty liikenteeseen ja että aiheutuneeseen vahin-
koon on syy-yhteys. 

Liikennevakuutuslain mukaiset korvaukset 
määrätään pääsääntöisesti soveltaen vahin-
gonkorvauslakia. Liikennevakuutuksesta 
maksetaan korvausta muun muassa sairaan-
hoidosta ja työansion menetyksestä tai ansio-
tulojen myöhentymisestä, työkyvyttömyys-
eläkettä, perhe-eläkettä, korvausta kivusta ja 
särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta, py-
syvän vian ja haitan korvausta sekä pysyvän 
kosmeettisen haitan korvausta. Liikenneva-
kuutuksesta korvataan myös työ- ja toiminta-
kykyyn sekä työ- ja ansiokykyyn liittyvää 
kuntoutusta liikennevakuutuslain perusteella 
korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 
mukaisesti. 

Korvauksen maksaa liikennevahingon ai-
heuttaneen ajoneuvon tai oman ajoneuvon 
liikennevakuutusyhtiö. Valtiokonttori mak-
saa valtion omistamien moottoriajoneuvojen 
aiheuttamat vahingot. Tuntemattomaksi jää-
neen tai vakuuttamattoman ajoneuvon aiheut-
taman vahingon käsittelee Liikennevakuu-
tuskeskus. 

Toimeentulotuki (laki toimeentulotuesta 
(1412/1997; jäljempänä toimeentulotukilaki)) 
on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen ta-
loudellinen tuki, jonka tarkoituksena on tur-
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vata henkilön ja perheen toimeentulo ja edis-
tää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen 
avulla turvataan henkilön ja perheen ihmis-
arvoisen elämän kannalta vähintään välttä-
mätön toimeentulo. 

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena 
on edistää henkilön ja perheen sosiaalista 
turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista 
sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista 
riippuvuutta toimeentulotuesta. 

Jokaisella on oikeus saada toimeentulotu-
kea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada 
toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoimin-
nallaan, toimeentuloa turvaavien muiden 
etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varois-
taan, häneen nähden elatusvelvollisen henki-
lön huolenpidolla tai muulla tavalla. Toi-
meentulotuen määrä on toimeentulotukilain 
mukaan määriteltyjen menojen sekä käytet-
tävissä olevien tulojen ja varojen erotus. 
Toimeentulotuki muodostuu perusosasta, 
muista perusmenoista, täydentävästä toi-
meentulotuesta sekä ehkäisevästä toimeentu-
lotuesta. Täydentävää toimeentulotukea 
myönnettäessä otetaan tarpeellisen suuruisina 
huomioon erityismenot, joita ovat muun mu-
assa henkilön tai perheen erityisistä tarpeista 
tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon tur-
vaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edis-
tämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot. Eri-
tyisenä tarpeena tai olosuhteena voidaan toi-
meentulotukilain mukaan pitää esimerkiksi 
pitkäaikaista tai vaikeaa sairautta. 

Asumistukea koskeva sääntely uudistuu 
vuoden 2015 alusta lukien. Asumistukea voi-
daan valtion varoista myöntää ruokakunnalle 
Suomessa sijaitsevan, vakinaiseksi katsotta-
van vuokra-asunnon tai omistusasunnon 
asumismenojen vähentämiseksi siten kuin 
yleisestä asumistuesta annetussa laissa 
(938/2014) säädetään. Laki kattaa myös 
vammaiset henkilöt. 

Asumistukea myönnetään suoraan lain pe-
rusteella. Aikaisemmin käytössä ollut valtio-
neuvoston asetus määräytymisperusteista jää 
pois. Hyväksyttävien asumismenojen enim-
mäismäärät perustuvat alueellisesti määräy-
tyviin kokonaisvuokriin. Asunnon koolla, 
pinta-alalla, neliövuokralla ja iällä ei ole enää 
vaikutusta tuen määrään. Tukiprosentti on 
edelleen 80 ja tulojen mukaan määräytyvä 
omavastuu muuttuu aina koko maassa 32 
prosenttia tulojen muutoksesta. Enim-

mäisasumismenoja määriteltäessä vammai-
nen, jonka tilantarve tarvittavien apuvälinei-
den tai vammaisen hoidon vuoksi tarpeelli-
sen henkilön johdosta on erityisen suuri, ote-
taan edelleenkin erikseen huomioon. Jos ruo-
kakuntaan kuuluu asumistukilain tarkoittama 
vammainen henkilö, hyväksyttävien asumis-
menojen määrä otetaan huomioon yhtä hen-
kilöä suuremman henkilöluvun mukaan kuin 
mitä ruokakunnan koko on. 

Vammaisten henkilöiden ja muiden erityis-
tä tukea tarvitsevien ryhmien asumisen tuki-
järjestelmiä on kuvattu edellä 19 artiklan 
kohdalla. 

Eläkkeensaajan asumistuesta säädetään 
lailla (571/2007). Eläkkeensaajalle maksetta-
va asumistuki kohdennetaan mahdollisim-
man tarkoituksenmukaisesti kattamaan osa 
asumiskuluista. Eläkkeensaajalle maksetta-
vaan asumistuen määrään vaikuttavat henki-
lön asumismenot, perhesuhteet sekä eläk-
keensaajan lähes kaikki bruttotulot ja omai-
suus. Eläkkeensaajan asumistukeen oikeutta-
vien asumismenojen enimmäismäärät vahvis-
tetaan vuosittain valtioneuvoston asetuksella. 
Asumismenoiksi hyväksytään eläkkeensaajan 
todelliset asumismenot, kuitenkin enintään 
asetuksessa vahvistettuun enimmäismäärään 
saakka. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa on käsi-
telty sosiaaliturvaa sekä asumista. Sosiaali-
turvan osalta ohjelmassa todetaan muun mu-
assa, että sosiaaliturva toimii hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden varmistajana silloin, kun työn-
teko ei eri syistä ole mahdollista. Käytännös-
sä sosiaaliturva on erityisesti vaikeavammai-
sille henkilöille hyvin keskeinen toimeentu-
lon ja yhteiskunnallisen osallisuuden tuki. 
Perustoimeentulon pysyvä matala taso muo-
dostaa esteen vammaisten ja pitkäaikaissai-
raiden henkilöiden täysipainoiselle yhteis-
kunnalliselle osallisuudelle. 

Ohjelmassa todetaan kuitenkin, että sosiaa-
liturvan eri osien kaavamainen yhteensovit-
taminen vie pohjaa hyvän elämän rakentami-
selta ja omatoimisuudelta. Sosiaaliturvaa 
toimeenpanevien ja ohjaavien eri hallin-
nonalojen yhteistyössä olevat ongelmat nä-
kyvät asiakkaille sosiaaliturvasta saatavana 
olevien tietojen hajanaisuutena, aiheuttavat 
paljon vaivaa ja epävarmuutta ja jopa rajoit-
tavat sosiaaliturvan tuloksellista käyttöä. 
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Käytännön haasteena ovatkin muun muassa 
kattava tiedonsaanti etuuksista tiedon haja-
naisuuden vuoksi sekä etuuspäätösten ja nii-
den perusteluiden ymmärrettävyys. Sosiaali-
turvaa koskeva lainsäädäntö on laaja ja sen 
täytäntöönpanossa on mukana useita viran-
omaisia. Viranomaisten neuvontavelvollisuus 
ja perusteluvelvollisuus ovatkin keskeisiä oi-
keusturvan takeita. 

Vammaispoliittiseen ohjelmaan on tavoit-
teeksi ja kehittämissuunnaksi kirjattu, että 
sosiaaliturvan merkitys vammaisten henki-
löiden yhteiskunnallisen osallisuuden ja yh-
denvertaisuuden mahdollistajana ja syrjäy-
tymisen ehkäisijänä on jatkossakin erittäin 
tärkeä. Sosiaaliturvan tason tulee olla riittä-
vä. Lähtökohtana sosiaaliturvaa koskevia 
päätöksiä tehtäessä tulee olla henkilön elä-
mäntilanne ja yksilölliset tarpeet. Lisäksi so-
siaaliturvan toimivuuden varmistamiseksi ja 
epäkohtienkorjaamiseksi tulee kehittää sen 
eri osien yhteensopivuutta. 

Sosiaaliturvan osalta ohjelmaan on myös 
kirjattu toimenpiteitä, jotka liittyvät muun 
muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kasmaksuihin, niin sanottuun takuueläkelain-
säädäntöön, asumistukeen ja kuntoutusraha-
säännöksiin sekä vapaaehtoisiin henki- ja sai-
rasvakuutuksiin ja vastuuvakuutuksiin. Toi-
menpiteiden tavoitteena on muun muassa 
koko elämänsä työelämän ulkopuolella ole-
vien ja muiden heikossa taloudellisessa ase-
massa olevien vammaisten henkilöiden ta-
loudellisen aseman parantaminen sekä riski-
tapahtumien rajausperusteiden ja korvaus-
käytäntöjen tarkistaminen siten, että ne eivät 
syrji vammaisia henkilöitä. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

29 artikla. Osallistuminen poliittiseen ja 
julkiseen elämään. Artiklassa sopimuspuolet 
sitoutuvat takaamaan vammaisille henkilöille 
poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden nauttia 
niistä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Sopi-
muspuolten tulee varmistaa vammaisten hen-
kilöiden mahdollisuudet osallistua poliitti-
seen ja julkiseen elämään suoraan tai vapaas-
ti valittujen edustajien kautta. Sopimuspuol-
ten tulee varmistaa, että vammaisilla henki-
löillä on oikeus äänestää ja tulla valituksi. 
Tätä varten äänestysmenettelyiden ja -
järjestelyiden ja -aineistoiden on oltava 
asianmukaisia, saavutettavia ja helppotajuisia 

ja -käyttöisiä. Vammaisten henkilöiden oike-
us äänestää salaisella lippuäänestyksellä vaa-
leissa ja kansanäänestyksissä ilman uhkailua 
sekä oikeus asettua ehdolle tulee suojata. 
Myös vammaisten henkilöiden oikeus suorit-
taa julkisia tehtäviä kaikilla hallinnon tasoilla 
tulee suojata. Sopimuspuolten tulee myös 
edistää osallistumista poliittiseen ja julkiseen 
elämään helpottamalla tarvittaessa apuvä-
lineteknologian ja uuden teknologian käyt-
töä. Sopimuspuolten tulee myös taata vam-
maisten henkilöiden vapaa tahdonilmaisu ja 
tarvittaessa sallia heidän pyynnöstään avusta-
jan käyttö äänestyksessä. 

Sopimuspuolten tulee myös kannustaa 
vammaisia henkilöitä osallistumaan julkisiin 
asioihin kuten kansalaisjärjestöjen ja yhdis-
tysten toimintaan sekä poliittisten puolueiden 
toimintaan ja hallintoon. Sopimuspuolten tu-
lee edistää myös vammaisjärjestöjen perus-
tamista ja niihin liittymistä. 

Yleissopimuksen 29 artikla liittyy läheises-
ti 3 artiklan c alakohtaan, jonka mukaan 
yleissopimuksen periaatteina ovat muun mu-
assa täysimääräinen ja tehokas osallistumi-
nen ja osallisuus yhteiskuntaan, ja 4 artiklan 
3 kohtaan, joka velvoittaa sopimuspuolet 
neuvottelemaan tiiviisti vammaisten henki-
löiden kanssa vammaisia henkilöitä koske-
vissa päätöksentekoprosesseissa ja osallista-
maan heidät aktiivisesti järjestöjen kautta. 

Artikla liittyy läheisesti myös 12 artiklaan, 
joka käsittelee yhdenvertaisuutta lain edessä. 
Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea 
on tapauksessa Zsolt Bujdosó, Jánosné Ildikó 
Márkus, Viktória Márton, Sándor Mészáros, 
Gergely Polk ja János Szabó v. Unkari (vali-
tus nro 4/2011) todennut, että valittajien au-
tomaattinen poistaminen äänestysrekisteristä 
heidän vammansa takia loukkaa yleissopi-
muksen 29 artiklaa yksin ja luettuna yhdessä 
12 artiklan kanssa. Komitea suositteli sopi-
muspuolta varmistamaan lainsäädäntötoimin 
ja käytännössä vammaisten henkilöiden oi-
keuden äänestää ja takaamaan myös käytän-
nössä, että äänestysprosessi, -tilat ja -
materiaali ovat sopivia, esteettömiä ja saavu-
tettavia ja helppoja käyttää ja ymmärtää ja 
tarvittaessa sallia avustamisen äänestettäessä 
vammaisen henkilön itsensä valitseman hen-
kilön toimesta. 

Oikeus osallistua poliittiseen ja julkiseen 
elämään taataan myös muun muassa KP-
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sopimuksen 25 artiklassa, jonka mukaan jo-
kaisella sopimusvaltion kansalaisella tulee 
olla oikeus ja mahdollisuus ilman minkään-
laista yleisen syrjintäkiellon vastaista erotte-
lua ja ilman kohtuuttomia rajoituksia ottaa 
osaa yleisten asioiden hoitoon välittömästi tai 
vapaasti valittujen edustajien kautta, äänestää 
ja tulla valituksi määräaikaisissa ja rehellisis-
sä vaaleissa, jotka perustuvat yleiseen ja yh-
täläiseen äänioikeuteen ja salaiseen äänestyk-
seen, joka takaa valitsijoiden tahdon vapaan 
ilmentymisen sekä päästä periaatteessa yh-
denvertaisina maansa julkisiin virkoihin. 

Vaalilain mukaan äänestäjä saa vapaasti 
valita äänestääkö hän ennakkoäänestyksessä 
vai vaalipäivän äänestyksessä. Lähtökohtana 
pidetään sitä, että ennakkoäänestys ja vaali-
päivän äänestys tulee järjestää siten, että 
kaikki kansalaiset ovat mahdollisimman yh-
denvertaisessa asemassa valitessaan äänes-
tystapaa. 

Vammaisten henkilöiden kuljetuksesta ää-
nestys- ja ennakkoäänestyspaikalle on viit-
taussäännös vaalilain 190 §:ssä. Vaalilaki si-
sältää myös säännökset erityisryhmien oi-
keudesta äänestää ennakkoon sairaaloissa, 
laitoksissa ja kotona. 

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3 kohdan en-
nakkoäänestys on järjestettävä kaikissa sai-
raaloissa ja ympärivuorokautista hoitoa anta-
vissa kunnan toimintayksiköissä. Lisäksi 
kunnanhallitus voi määrätä päätöksellään, 
missä muissa sosiaalihuollon toimintayksi-
kössä ennakkoäänestys järjestetään. Kunnan-
hallituksella on siten vaalilain säännöksen 
perusteella joustavat mahdollisuudet määrätä 
myös muita kuin ympärivuorokautista hoitoa 
antavia yksiköitä ennakkoäänestyspaikoiksi 
tapauskohtaisen tarpeen mukaisesti. 

Vaalilain 46 §:n 3 momentin mukaan ääni-
oikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on 
siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ää-
nestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää koto-
naan. Vuoden 2011 eduskuntavaaleista lähti-
en myös samassa taloudessa asuva omaishoi-
taja on ollut oikeutettu äänestämään kotiää-
nestyksen yhteydessä. 

Oikeusministeriön laatimissa vaaliohjeissa, 
jotka lähetetään paperiversioina kaikille vaa-
liviranomaisille, annetaan yleisohjeet liikun-
tavammaisten ja muiden liikuntaesteisten 
henkilöiden äänestämisen järjestämisestä. In-

validiliitto ry on lisäksi laatinut äänestyspai-
kan esteettömyyden tarkistuslistan, joka on 
vaaliohjeiden liitteenä. Useana vaalivuotena 
ohjeen mukana on ollut myös Kynnys ry:n 
laatima ohje esteettömästä äänestyskopista. 
Lisäksi esteettömyyteen kiinnitetään huomio-
ta oikeusministeriön vaalien alla järjestämäs-
sä koulutuksessa. 

Vaaleja koskevaa yleistietoa on useissa 
vaaleissa tuotettu myös pistekirjoituksella ja 
äänitteellä. Esimerkiksi vuoden 2011 edus-
kuntavaalien ja vuoden 2012 presidentinvaa-
lien osalta pistekirjoituksella laadittiin yleis-
tietoa vaaleista sekä ehdokaslistojen yhdis-
telmät. Äänite on sisältänyt koko maan kat-
tavat ehdokastiedot ja lisäksi näkövammai-
nen henkilö on voinut tilata oman vaalipiirin 
ehdokasluettelon pistekirjoituksella. Vaalei-
hin liittyvien aineistojen tuottaminen äänit-
teenä ja pistekirjoituksella jatkuu tulevissa 
vaaleissa. 

Vaalit.fi -sivustolla on nähtävissä oikeus-
ministeriön hankkimat viittomakieliset videot 
(suomi ja suomenruotsi), jotka sisältävät 
yleistietoa vaaleista. 

Ensimmäinen selkoesite julkaistiin 1990-
luvun alussa. Nykyisellään selkoviestintä 
muodostuu esitteestä ja videosta, jotka ovat 
saatavilla muun muassa vaalit.fi -sivuilta. 
Selkoesite ja -video sisältävät perustietoa 
vaaleista sekä ohjeet äänioikeuden käyttämi-
sestä äänestyspaikalla. 

Suomen lainsäädännössä ei rajoiteta vam-
maisten henkilöiden mahdollisuuksia äänes-
tää, asettua ehdolle vaaleissa, osallistua pää-
töksentekoon, oman tahdon ja mielipiteen 
ilmaisemista tai etujenvalvontaa. Lainsäädän-
tö täyttää siten yleissopimuksen 29 artiklassa 
asetetut vaatimukset. 

Käytännössä näiden oikeuksien toteutumi-
nen saattaa kuitenkin olla ongelmallista 
muun muassa vaalisalaisuuden säilymisen ja 
itsenäisen ja esteettömän äänestämisen osal-
ta. Muita kehittämistä vaativia seikkoja ovat 
vammaisten henkilöiden kielellisten oikeuk-
sien huomioiminen sekä yhteiskunnallista 
tietoa tuotettaessa että mahdollistettaessa 
vammaisten henkilöiden aktiivinen osallis-
tuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa vammais-
ten henkilöiden osallistumisoikeutta poliitti-
seen ja julkiseen elämään tarkastellaan useis-
sa toimenpidekohdissa. Kehittämistä vaativi-
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na seikkoina ohjelmassa nostetaan esiin ää-
nestystilojen esteettömyys ja saavutettavuus, 
sähköisen äänestämisen kehittäminen vam-
maisten henkilöiden itsenäisen äänestämisen 
mahdollistavana tekijänä, edunvalvontalain-
säädäntö ja edunvalvontakäytännöt, itsemää-
räämisoikeutta koskeva lainsäädäntö, vam-
maispalvelujen laatu ja yhdenvertainen saa-
tavuus, henkilökohtaisen avun toimeenpano 
sekä vammaispalvelulain mukainen palvelu-
suunnittelu. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

30 artikla. Osallistuminen kulttuurielä-
mään, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan ja 
urheiluun. Artiklassa tunnustetaan vammais-
ten henkilöiden oikeus osallistua kulttuu-
rielämään, kehittää luovia, taiteellisia ja älyl-
lisiä kykyjään ja ymmärrystään ja tukea hei-
dän erityistä kulttuurista ja kielellistä identi-
teettiään ja oikeus osallistua virkistys-, va-
paa-ajan ja urheilutoimintaan yhdenvertaises-
ti muiden kanssa. Sopimuspuolten tulee to-
teuttaa asianmukaiset keinot varmistaakseen, 
että vammaiset henkilöt saavat käyttöönsä 
kulttuuriaineistoa, voivat seurata televisiota, 
elokuvia, teatteria ja muuta kulttuuritoimin-
taa ja pääsevät paikkoihin, joissa näitä kult-
tuuriesityksiä ja -palveluja on saatavilla ku-
ten teattereihin, museoihin, elokuvateatterei-
hin, kirjastoihin, matkailupalveluihin ja näh-
tävyyksiin. 

Kulttuuriaineiston, teatterin, elokuvien ja 
muiden palveluiden on oltava vammaisille 
henkilöille esteettömiä ja saavutettavia. 

Sopimuspuolten tulee toteuttaa asianmu-
kaiset toimet järjestääkseen vammaisille 
henkilöille mahdollisuuden kehittää ja käyt-
tää luovia, taiteellisia ja älyllisiä kykyjään 
paitsi omaksi hyödykseen myös yhteiskun-
nan rikastamiseksi. 

Artiklan mukaan sopimuspuolet toteuttavat 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti kaikki 
asianmukaiset toimet varmistaakseen, että 
teollis- ja tekijänoikeuksia suojaava lainsää-
däntö ei kohtuuttomasti tai syrjivästi estä 
kulttuuriaineiston saatavuutta vammaisille 
henkilöille. 

Vammaisille henkilöille on artiklassa taattu 
yhdenvertaisesti muiden kanssa oikeus erityi-
sen kulttuuri- ja kieli-identiteettinsä, kuten 
viittomakielten ja kuurojen kulttuurin, tun-
nustamiseen ja tukeen. 

Artiklassa edellytetään sopimuspuolten 
myös turvaavan toimet, joiden avulla vam-
maiset henkilöt voivat osallistua yhdenvertai-
sesti muiden kanssa virkistys-, vapaa-ajan- ja 
urheilutoimintaan. Sopimuspuolten tulee 
edistää vammaisten henkilöiden osallistumis-
ta urheilutoimintaan kaikilla tasoilla ja var-
mistaa, että vammaisilla henkilöillä on mah-
dollisuus järjestää ja kehittää vammaisille 
erityistä urheilu- ja virkistystoimintaa sekä 
osallistua siihen ja että vammaiset henkilöt 
pääsevät urheilu-, virkistys- ja matkailupaik-
koihin ja saavat palveluja näiden toimintojen 
järjestäjiltä. Sopimuspuolten tulee varmistaa 
erityisesti vammaisten lasten mahdollisuudet 
osallistua leikki-, virkistys-, vapaa-ajan- ja 
urheilutoimintaan, koulujärjestelmän piirissä 
tapahtuva toiminta mukaan lukien, yhdenver-
taisesti muiden kanssa. 

Artiklan toteuttamista tukevat vammais-
palvelulaki sekä vammaispalveluasetus, jois-
sa säädetään niistä palveluista ja tukitoimista, 
joita kunta on velvollinen antamaan vaikea-
vammaisille henkilöille. Esteettömyyteen liit-
tyviä määräyksiä on maankäyttö- ja raken-
nuslaissa ja Suomen rakentamismääräysko-
koelmassa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaan 
alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on 
edistää eri väestöryhmien, kuten vammaisten 
henkilöiden, tarpeet tyydyttävän elin- ja toi-
mintaympäristön luomista. Lain 167 § edel-
lyttää, että kevyen liikenteen väylät tulee säi-
lyttää liikkumiselle esteettöminä ja turvallisi-
na. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen 
esteettömyyttä on käsitelty tarkemmin 9 ar-
tiklan yhteydessä. 

Liikuntalain (1054/1998) 2 §:n (902/2009) 
mukaan yleisten edellytysten luominen lii-
kunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Kun-
nan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten lii-
kunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista 
yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, 
tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla lii-
kuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ot-
taen huomioon myös erityisryhmät. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoitta-
nut Esteettömät sisäliikuntatilat -kirjan uuden 
laitoksen valmistamisen. Teos on keskeinen 
informaatio-ohjauksen väline kunnille ja 
muille liikuntapalvelujen tuottajille esteettö-
myyden varmistamiseksi ja lisäämiseksi. Mi-
nisteriössä tehdään myös uutta Liikuntapaik-
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karakentamisen suunta -asiakirjaa, johon on 
tarkoitus sisällyttää hyvin konkreettiset muo-
toilut. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää 
vuosittain veikkausvoittovaroista harkinnan-
varaisia valtionavustuksia taide- ja kulttuuri-
tapahtumille. Avustuksen keskeinen kriteeri 
on edistää kansalaisten tasa-arvoista ja yh-
denvertaista osallisuutta ja osallistumista 
kulttuuriin sekä poistaa ja madaltaa osallis-
tumisen esteitä. Opetus- ja kulttuuriministe-
riö on myös edistänyt taiteen ja kulttuurin 
saavutettavuutta vammaisten henkilöiden 
kohdalla muun muassa kohdentamalla avus-
tuksia vammaisyhteisöjen kulttuuritoimin-
taan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämi-
seen. 

Museoissa esteettömyys ja saavutettavuus 
ovat keskeisiä tavoitteita. Tilojen esteettö-
myyttä on pyritty mahdollisuuksien mukaan 
parantamaan, mutta erityisesti vanhoissa ra-
kennuksissa esteettömyyttä ei voida aina to-
teuttaa. Useimmissa museoissa on tarjolla 
myös kuulemisen, näkemisen ja liikkumisen 
apuvälineitä. Museon verkkosivuilta löytyy 
yleensä saavutettavuus -osio, jossa museon 
tarjoamat palvelut on kuvattu. Vammaisten 
henkilöiden avustajilla on useisiin museoihin 
ilmainen sisäänpääsy. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö on ohjeistanut rahoittamiaan taide- 
ja kulttuurilaitoksia saavutettavuuden edis-
tämisessä, ja ministeriön avustuksilla on tuet-
tu erilaisia kehittämishankkeita muun muassa 
museoiden kokoelmien saavutettavuuden 
edistämiseksi. Ministeriön tukeman Kulttuu-
ria kaikille -palvelun verkkosivuilla on jul-
kaistu erilaisia ohjeita ja tarkistuslistoja saa-
vutettavuuden edistämisestä. 

Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) 
17 §:ssä on säädetty tekijänoikeuden rajoi-
tussäännökset, jotka koskevat teosten saatta-
mista vammaisten käytettäviksi. Pykälä kat-
taa paitsi äänikirjojen ja viittomakielisten te-
oskappaleiden valmistamisen, myös muulla 
tavalla, erityisesti digitaalisessa muodossa, 
tapahtuvan teoskappaleiden valmistamisen 
näkövammaisille ja muille, jotka vamman tai 
sairauden vuoksi eivät voi käyttää teoksia ta-
vanomaisella tavalla. Myös näin valmistettu-
jen teoskappaleiden välittäminen vammaisil-
le on sallittua. 

Suomen tekijänoikeuslaissa on kohtuudella 
otettu huomioon vammaisten henkilöiden 

tarpeet teosten saattamiseksi sellaiseen muo-
toon, että vammaiset voivat ne nähdä, kuulla, 
lukea tai muuten havaita. Mainittua, vuonna 
2006 voimaan tullutta tekijänoikeuslain 
17 §:ää voidaan pitää varsin edistyksellisenä 
verrattuna monien muiden maiden säännök-
siin. 

Jos teos on laillisesti saatavilla, siitä saa te-
kijänoikeuslain 17 §:n mukaan valmistaa 
kappaleen esimerkiksi digitaalisessa muo-
dossa vammaisen henkilön havaittavaksi ja 
tällaisen teoskappaleen saa myös välittää 
vammaiselle henkilölle verkon välityksellä. 

Näkövammaisten kirjastosta annetussa 
laissa (638/1996) säädetään Näkövammais-
ten kirjaston Celian oikeudesta antaa näkö-
vammaisille ja muille asiaryhmille, jotka 
vamman tai sairauden vuoksi eivät voi käyt-
tää tavallisia kirjastoaineistoja, mahdollisuus 
tiedonsaantiin, opiskeluun, kirjallisuuden ja 
taiteen harrastukseen ja virkistykseen. Näkö-
vammaisten kirjasto Celia on asiantuntija 
saavutettavien kirjastopalveluiden tarjoajana 
ja saavutettavien aineistojen tuottajana. Sen 
toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja 
muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-
arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa. 

Viittomakielinen kirjasto on osa kuurojen 
kulttuurin tukemista. Viittomakielisen kirjas-
ton perustamiseen sähköisenä verkkokirjas-
tona hyväksyttiin valtion talousarvioissa 
vuodelle 2013 määräraha 150 000 euroa, jo-
ka myönnettiin hakemuksesta Kuurojen liitto 
ry:lle. Kirjaston perustaminen on alkanut ke-
vään 2014 aikana. Lisäksi opetus- ja kulttuu-
riministeriön tuki selkokirjallisuudelle on 
laajennettu vuodesta 2008 koskemaan myös 
muuta saavutettavaa kirjallisuutta mukaan 
lukien viittomakieliset kirjat. Vähälevikkisen 
laatukirjallisuuden ostotuen piiriin kuuluvat 
myös ääni- ja viittomakieliset kirjat. 

Vammaispoliittiseen ohjelmaan sisältyy 
useita toimenpiteitä liikuntapalveluiden, tai-
de- ja kulttuuripalveluiden ja kirjastopalve-
luiden alalta. 

Liikuntapalveluiden osalta edellytetään val-
tion suorittaman lain säännösten toimeenpa-
non tehostamista erityisesti ohjauksen ja yh-
teistyön osalta sekä liikuntatilojen saavutet-
tavuuden huomioimista jo suunnitteluvai-
heessa. Taide- ja kulttuuripalvelujen yhtey-
dessä vammaispoliittisen ohjelman toimen-
pide-osiossa korostetaan vammaisten henki-
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löiden osallistumismahdollisuuksien turvaa-
mista sekä mahdollisuuksia toimia kulttuurin 
tekijöinä. Lisäksi edellytetään, että vammais-
ten henkilöiden tarpeet otetaan huomioon 
kirjasto- ja tietopalveluiden kehittämisessä, 
mukaan lukien uuden teknologian mukaiset 
haasteet sekä kirjastopalveluiden tilojen 
suunnittelu. 

Hallitusohjelmassa edellytetään, että kai-
kessa koulutuksessa, tieteessä, kulttuurissa, 
liikunnassa ja nuorisotyössä on toteutettava 
yhdenvertaisuusperiaatetta. Palveluiden on 
oltava tasa-arvoisesti ja tasalaatuisesti kaik-
kien saatavilla. Kulttuurin alalla hallitus ke-
hittää kulttuurisen moninaisuuden tunnista-
vaa kulttuuripolitiikkaa, jossa kulttuuri on 
kaikkien kansalaisten tavoitettavissa ja eri-
tyistoimilla parannetaan osallisuutta kulttuu-
riin nyt ulkopuolelle jäävissä ryhmissä. Halli-
tus on lisäksi sitoutunut parantamaan arkilii-
kunnan mahdollisuuksia muun muassa lii-
kuntapaikkojen esteettömyyttä lisäämällä se-
kä edistämään matalan kynnyksen seuratoi-
minnan kehittämistä. Hallitusohjelmaan si-
sältyy myös sitoumus eettisesti kestävän, yh-
denvertaisen ja moniarvoisen huippu-
urheilun toimintaedellytysten, mukaan luet-
tuna vammaisurheilu, turvaamisesta. 

Artiklan takaamien oikeuksien toteuttami-
sessa ongelmallisia käytäntöjä sisältyy palve-
luiden saavutettavuuteen fyysisen, kielellisen 
ja viestinnällisen esteellisyyden takia. Vam-
maisten henkilöiden tarvitsemia erityisiä 
apuvälineitä ei useinkaan ole saatavilla ei-
vätkä käytännöt eri palveluiden osalta ole 
yhdenmukaisia niille henkilöille, joiden osal-
listuminen edellyttää henkilökohtaisen avus-
tajan käyttämistä. 

Vammaisten henkilöiden osallistumista 
kulttuuri- ja taidepalveluihin sekä näiden 
palveluiden tuottamiseen on kehitettävä sekä 
vammaisten henkilöiden kieli- ja kulttuuri-
identiteetin vahvistamiseksi että tietoisuuden 
lisäämiseksi vammaisuudesta. Vammaisten 
henkilöiden mahdollisuuksia kouluttautua 
kulttuurialan ammattihenkilöiksi tulisi lisätä 
samoin kuin tietoisuutta tarjolla olevista 
mahdollisuuksista. Muun muassa näillä toi-
menpiteillä edistetään vammaisten henkilöi-
den oikeutta erityisen kulttuuri- ja kieli-
identiteettinsä, kuten viittomakielten ja kuu-
rojen kulttuurin, tunnustamiseen ja tukeen ar-
tiklan velvoittamalla tavalla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman 
taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryh-
män tehtävänä oli selvittää yhteistyössä alan 
oppilaitosten ja työ- ja elinkeinoministeriön 
kanssa keinoja edistää vammaisten ja kult-
tuurivähemmistötaustaisten henkilöiden 
mahdollisuuksia työllistyä taiteen alalla. 
Työryhmän raportti julkaistiin huhtikuussa 
2014, ja se sisälsi lukuisia toimenpide-
ehdotuksia, joiden toimeenpanoa parhaillaan 
valmistellaan. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

31 artikla. Tilastot ja tietojenkeruu. Artik-
lassa määrätään sopimuspuolten suorittamas-
ta tilastoinnista ja tietojen keräämisestä. Ar-
tiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolet sitou-
tuvat kokoamaan yleissopimuksen sovelta-
miseksi asianmukaista tietoa, noudattaen tie-
don kokoamisessa ja ylläpitämisessä oikeu-
dellisia takeita, muun muassa tietosuojalain-
säädäntöä, jotta varmistetaan luottamukselli-
suus ja vammaisten henkilöiden yksityisyy-
den kunnioittaminen. Lisäksi on noudatettava 
kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja ihmis-
oikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi 
sekä tilastojen laadinnan ja käytön eettisiä 
periaatteita. 

Artiklan 2 kohdan mukaan yleissopimuk-
sen mukaisesti koottu tieto eritellään tarvitta-
essa, ja sen avulla helpotetaan sopimuspuol-
ten tähän yleissopimukseen perustuvien vel-
voitteiden täytäntöönpanon arvioimista sekä 
tunnistetaan ja käsitellään niitä esteitä, joita 
vammaiset henkilöt kohtaavat käyttäessään 
oikeuksiaan. 

Sopimuspuolet vastaavat artiklan 3 kohdan 
nojalla näiden tilastojen levittämisestä ja 
varmistavat niiden saavutettavuuden vam-
maisille henkilöille ja muille. 

Tilastokeskus tuottaa valtaosan Suomen vi-
rallisista tilastoista. Sen tehtävistä säädetään 
tilastokeskuksesta annetussa laissa (48/1992). 
Tilastolaissa (280/2004) säädetään valtion vi-
ranomaisten tilastojen laatimisessa sovellet-
tavista tiedonkeruuta sekä tilastojen suunnit-
telua ja laadintaa koskevista menettelytavois-
ta ja periaatteista. Tietojen keräämiseen, luo-
vuttamiseen, suojaamiseen ja muuhun käsit-
telyyn tilastoja laadittaessa sovelletaan, mitä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa ja henkilötietolaissa säädetään, 
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jollei tilastolaissa tai muussa laissa toisin 
säädetä. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien 
tietojen käsittelystä tutkimus- ja tilastotarkoi-
tuksessa säädetään myös terveydenhuollon 
valtakunnallisista henkilörekistereistä anne-
tussa laissa (556/1989) sekä sosiaali- ja ter-
veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ti-
lastotoimesta annetussa laissa (409/2001). 
Eri tutkimuslaitoksille on myös säädetty tut-
kimus- ja tilastointitehtäviä niitä koskevissa 
laeissa. 

Yksityisyyden suojaa ja sitä koskevaa lain-
säädäntöä on käsitelty tarkemmin 22 artiklan 
yhteydessä. 

Vammaisuutta koskevia tilastoja ylläpitä-
vät Tilastokeskus ja sosiaali- ja terveysminis-
teriön hallinnon alalla toimiva Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, joka julkaisee kuntien 
talous- ja toimintatilastoihin perustuvia vuo-
sittaisia lukumäärätietoja palvelujen saajista 
sekä tilastoja kehitysvammaisten perhe- ja 
laitoshoidosta ja työnteosta. Tietoa palvelu-
jen kysynnästä, tarjonnasta ja tarpeesta on 
tuotettu erillisselvityksillä. Erikseen ylläpide-
tään epämuodostumarekisteriä. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen näkövammarekisterin 
ylläpito toteutetaan Näkövammaisten keskus-
liitossa. Tilastoviranomaisten lisäksi työ- ja 
elinkeinoministeriö, opetusministeriö ja Kan-
saneläkelaitos tilastoivat oman alansa toimin-
taa. Käytettävissä oleva tilastotieto liittyy 
muun muassa erityisopetukseen, vajaakuntoi-
suuteen sekä vammaisetuuksiin ja kuntoutuk-
seen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö tilastoi työnha-
kijoista erikseen myös ne, joiden työn saa-
mista vamma tai sairaus vaikeuttaa. Tilastois-
ta saadaan esille lukumäärämuodossa tietoa 
työnhakijoista, työttömistä työnhakijoista, 
osin palveluiden käyttöä, työnhaun kestoa, 
palkkatukea sekä osin työllistymistä avoimil-
le työmarkkinoille. Ministeriö ei kuitenkaan 
tilastoi työelämässä olevia henkilöitä yleises-
ti ottaen eikä pidä rekisteriä vammaisista 
henkilöistä muuten kuin julkisen työvoima- 
ja yrityspalvelun järjestämistä varten ylläpi-
detyn työ- ja elinkeinotoimiston asiakastieto-
järjestelmän puitteissa. Näin tilastosta ei voi-
da saada tietoa työssä olevista vammaisista, 
työllisyysasteesta tai työttömyysasteesta 

Tilastojen puutteet heikentävät eri hallin-
nonalojen suunnittelu- ja päätöksentekojär-

jestelmien mahdollisuuksia tarttua osallisuu-
den ja yhdenvertaisuuden epäkohtiin. 

Vammaisuuden esiintymisestä Suomen vä-
estössä ei ole tarkkaa tietoa. Viimeksi vam-
maisuuden esiintymistä on kartoitettu 1980-
luvun alussa. Silloin tehty kartoitus on anta-
nut kuvan vammaisuuden esiintyvyydestä 
valtakunnallisella tasolla. Viime vuosina 
Kansaneläkelaitoksen tuottamia tilastotietoja 
työkyvyttömyyseläkkeitten määristä ja vam-
maisetuuksista on käytetty kuvaamaan vam-
maisuuden esiintymistä myös alue- ja kunta-
tasolla. 

Vammaisten naisten ja miesten välinen ta-
sa-arvo on vähän tutkittu asia, mutta asian 
merkitystä on alettu tiedostamaan. Tällä het-
kellä esimerkiksi vammaisten naisten ja 
miesten väkivaltakokemuksista ei ole riittä-
västi tutkimuksia eikä heidän asemaansa ole 
vähemmistöihin kohdistuvissa väkivallan 
toimintaohjelmissa riittävästi selvitetty. 

Naisiin kohdistuvan väkivallan toimintaoh-
jelmassa 2010–2015 on suunniteltu tehtäväk-
si kaksi tutkimusta koskien vammaisia: 
vammaisten naisten avuntarvetta väkivaltai-
sesta tapahtumasta selviytymiseen ja vam-
maisten naisten kokema väkivallan yleisyys. 

Parhaiten tietoa ihmis- ja perusoikeuksien 
toteutumisesta käytännössä, elinolosuhteista 
ja elämänlaadusta voidaan saada vain kerää-
mällä sitä vammaisilta ihmisiltä itseltään. 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa yhdeksi 
kärkitavoitteeksi on otettu vammaistutki-
muksen aseman vahvistaminen, tietopohjan 
lisääminen sekä laadukkaiden ja monipuolis-
ten menetelmien kehittäminen vammaispoli-
tiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi. 

Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tie-
dekuntaan on perustettu vammaistutkimuk-
sen professuuri, mikä on merkittävä edis-
tysaskel vammaistutkimukselle. Järjestöt 
ovat keränneet merkittävän summan rahaa 
oppituolin perustamiseksi. Professuuri on 
kuitenkin tällä hetkellä määräaikainen lahjoi-
tusprofessuuri. 

Tutkimus- ja tilastotiedon keräämisen sys-
tematisoimiseksi vammaispoliittiseen ohjel-
maan on kirjattu tavoitteeksi selvittää tiettyjä 
vammaistutkimusta koskevia seikkoja, asia-
kastietojärjestelmien suoran käytön tarpeita, 
hyötyjä ja mahdollisuuksia, palvelusuunni-
telman kehittämistä tiedonkeruun instrumen-
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tiksi sekä työvoimatilastojen informatiivi-
suuden parantamista. 

Määräyksen voimaansaattaminen ei edelly-
tä lainsäädäntömuutoksia. 

32 artikla. Kansainvälinen yhteistyö. 
Yleissopimuksen 32 artikla korostaa valtioi-
den välisen ja kansainvälisen yhteistyön sekä 
kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti vam-
maisjärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön 
olennaista merkitystä yleissopimuksen tar-
koituksen ja tavoitteiden saavuttamisessa 
kansallisella tasolla. Sopimuspuolet sitoutu-
vat artiklan mukaan toteuttamaan tehokkaat 
ja asianmukaiset toimet valtioiden välillä ja 
keskuudessa sekä kansainvälisten ja alueel-
listen järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan, 
erityisesti vammaisjärjestöjen, kanssa. Täl-
laisilla toimilla muun muassa varmistetaan, 
että vammaiset henkilöt osallistetaan aktiivi-
sina toimijoina kansainväliseen yhteistyöhön, 
mukaan lukien kansainväliset kehitysohjel-
mat, ja että kansainvälinen yhteistyö on 
vammaisten henkilöiden saavutettavissa. 
Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan myös 
helpottaa ja tukea voimavarojen kehittämistä 
hyviä käytäntöjä ja kokemuksia jakamalla 
sekä helpottaa tutkimustyötä ja tieteellisen ja 
teknisen tiedon saatavuutta. Tällaisilla toi-
milla voidaan artiklan mukaan myös antaa 
teknistä ja taloudellista apua muun muassa 
helpottamalla apuvälineteknologian saata-
vuutta. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksellä 16 
päivänä helmikuuta 2012 hyväksytyssä Suo-
men kehityspoliittisessa ohjelmassa vuosille 
2012–2016 korostetaan ihmisoikeusperus-
taista lähestymistapaa kehityspolitiikkaan. 
Tämä sisältää niin kansalais- ja poliittiset oi-
keudet ja vapaudet kuin taloudelliset, sosiaa-
liset ja sivistykselliset oikeudet. Kehityspo-
liittisessa ohjelmassa korostetaan erityisesti 
muun muassa vammaisten henkilöiden oike-
uksia, joiden vahva asema nousee esille 
myös ohjelman yhtenä läpileikkaavana tee-
mana olevan syrjimättömyyden kautta. 

Kehityspoliittisen ohjelman mukaisesti 
Suomi on osana kansainvälistä avunantajayh-
teisöä ja yhdessä kumppanimaiden kanssa si-
toutunut parantamaan kehitysyhteistyön laa-
tua. Pariisin julistus kehitysyhteistyön tulok-
sellisuudesta vuodelta 2005, Accran toimin-
taohjelma vuodelta 2008 sekä Busanin lop-
puasiakirja vuodelta 2011 sisältävät periaat-

teet yhteisistä kansainvälisen kehityspolitii-
kan periaatteista ja kehitysyhteistyön toimin-
tatavoista. 

Kehityspoliittisessa ohjelmassa asetettuja 
läpileikkaavia teemoja ja tavoitteita ediste-
tään integroimalla ne kaikkeen kehityspoli-
tiikkaan ja -yhteistyöhön. Tätä pyritään edis-
tämään valtavirtaistamalla eli liittämällä tee-
mat ja tavoitteet kaikilla tasoilla osaksi poli-
tiikkaa, tavoitteita, hankkeita ja toiminnan 
suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arvioin-
tia sekä täydentämällä tätä erilaisin kohden-
netuin toimin tai hankkein, jos pelkällä val-
tavirtaistamisella ei saada aikaan riittäviä 
vaikutuksia. Läpileikkaavat teemat pyritään 
liittämään myös osaksi poliittista vuoropuhe-
lua, maaneuvotteluja, monenvälistä ja EU-
yhteistyötä sekä viestintää. 

Suomen kehitysyhteistyön tärkein vam-
maishankkeille annettava tuki kanavoidaan 
suomalaisten vammaisjärjestöjen kautta. Ul-
koasiainministeriö myöntää kehitysyhteis-
työmäärärahoista avustusta vammaisjärjestö-
jen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry:lle 
ja Abilis kehitysyhteistyösäätiölle. Monenvä-
lisessä toiminnassa lähtökohtaisesti suurim-
pana kanavana hankkeiden ja rahoituksen 
osalta on YK-järjestöjen yhteinen vammais-
oikeuskumppanuusrahasto UNPRPD. 

Useat suomalaiset vammaisjärjestöt toimi-
vat vammaispolitiikan kansainvälisessä yh-
teistyössä ja niillä on kehitysyhteistyöhank-
keita erityisesti Keski- ja Itä-Afrikan, latina-
laisen Amerikan, Aasian ja Itä-Euroopan 
maiden vammaisjärjestöjen kanssa. Myös 
useilla oppilaitoksilla on kansainvälistä 
vammaispoliittista yhteistyötä Suomen lähi-
alueilla ja monissa kehittyvissä maissa. 

Huolimatta vammaisjärjestöjen keskeisestä 
roolista, ensisijainen rooli vammaisten henki-
löiden oikeuksien suojelemisessa, edistämi-
sessä ja takaamisessa kuuluu hallituksille. 
Kansainvälisen yhteistyön velvoitteet sitovat 
Suomea sopimusten osapuolena. 

Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvinä 
kehittämiskohteina esille ovat nousseet kan-
sainvälisen yhteistyön ja kehitysyhteistyön 
resurssit sekä vammaisten henkilöiden osal-
listumismahdollisuudet ja heidän osallistami-
sensa vammaisia henkilöitä koskevien hank-
keiden lisäksi yleisten kansainvälisten asioi-
den hoitamiseen. Vammaisten henkilöiden 
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erityistarpeet tulee ottaa huomioon jo hanke-
toimintoja valmisteltaessa. 

33 artikla. Kansallinen täytäntöönpano ja 
seuranta. Artiklan 1 kohdan mukaan sopi-
muspuolten tulee nimetä hallitusorganisaati-
onsa mukaisesti yksi tai useampi yhteystaho 
yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä 
asioita varten. 

Yhteystahon tehtävänä olisi vastata yleis-
sopimuksen täytäntöönpanosta, kuten siihen 
liittyvästä lainsäädäntövalmistelusta, erilais-
ten selvitysten teettämisestä sekä yleissopi-
mukseen liittyvästä tiedottamisesta, tiedon 
keruusta ja tilastojen hyödyntämisestä. Yh-
teystahon tehtävänä olisi lisäksi toimia koor-
dinoivana elimenä yleissopimukseen liitty-
vissä asioissa laajalti eri tahojen välillä, mu-
kaan lukien valtionhallinnossa sekä edistää 
vammaisten henkilöiden oikeuksien valtavir-
taistamista yhteiskunnassa. Yhteystaho huo-
lehtisi myös sopimuksen 35 artiklan mukai-
sesta määräaikaisraportoinnista vammaisten 
henkilöiden oikeuksien komitealle. 

Yhteystahoina tulisivat esityksen mukaan 
toimimaan ulkoasiainministeriö ja sosiaali- ja 
terveysministeriö. Koordinaatiojärjestelmästä 
nimetty vammaisjärjestön edustaja osallistui-
si yhteystahon toimintaan. 

Sopimuspuolten tulee artiklan mukaan har-
kita myös hallitusorganisaationsa puitteissa 
koordinaatiojärjestelmän perustamista tai 
nimeämistä helpottamaan sopimuksen täy-
täntöönpanoon liittyviä toimia muun muassa 
tuomalla esiin selvitystarpeet ja tarvittavat 
kehityskohteet. Tärkeää on turvata vammais-
ten henkilöiden osallistuminen koordinaatio-
järjestelmän toimintaan. 

Yleissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mu-
kaisen koordinaatiojärjestelmän perustami-
nen on tärkeää yleissopimuksen täytäntöön-
panon helpottamiseksi ja yhteistyön lisäämi-
seksi. Nykyisin valtakunnallinen vammais-
neuvosto on viranomaisten sekä vammaisten 
henkilöiden, heidän omaistensa ja vammais-
järjestöjen yhteistoimintaelin yhteiskuntapo-
litiikan suunnittelua, kehittämistä ja toteut-
tamista koskevissa, vammaisten henkilöiden 
elinoloihin ja hyvinvointiin vaikuttavissa asi-
oissa. Esityksessä ehdotetaan, että yleissopi-
muksen mukaisen koordinaatiojärjestelmän 
tehtävät osoitetaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön yhteyteen perustettavalle uudelle eli-
melle, joka korvaisi ministeriön yhteydessä 

nykyisin toimivan valtakunnallisen vam-
maisneuvoston. Uuteen koordinaatioelimeen 
sisällytettäisiin nykyisen vammaisneuvoston 
työhön osallistuvien tahojen lisäksi myös 
esimerkiksi oikeusministeriön, ulkoasiainmi-
nisteriön, työmarkkinajärjestöjen, Vammais-
foorumin ja Vammaisten ihmisoikeuskeskus 
VIKE:n edustus. Koordinaatioelimen perus-
taminen nykyisen valtakunnallisen vammais-
neuvoston tilalle on perusteltua ottaen huo-
mioon valtakunnallisen vammaisneuvoston 
nykyisen roolin viranomaisten ja järjestöjen 
yhteistyöelimenä sekä sen toiminnallisen yh-
teyden sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

Koordinaatiojärjestelmän perustamisesta 
on tarkoitus säätää erikseen valtioneuvoston 
asetuksella. 

Artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuolten 
tulee perustaa, nimetä tai oikeus- ja hallinto-
järjestelmänsä mukaisesti ylläpitää tai vah-
vistaa rakennetta, johon kuuluu tarvittaessa 
yksi tai useampi riippumaton järjestelmä ja 
jonka avulla edistetään, suojellaan tai seura-
taan yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Täl-
laisen rakenteen nimeämisessä tulee ottaa 
huomioon periaatteet, jotka koskevat ihmis-
oikeuksien suojelemiseksi ja edistämiseksi 
toimivien kansallisten instituutioiden asemaa 
ja toimintaa, eli niin sanotut Pariisin periaat-
teet. Pariisin periaatteiden mukaan kansalli-
set ihmisoikeusinstituutiot tulee perustaa pe-
rustuslain tai lain tasoisella säädöksellä, jossa 
määritellään instituution tehtävät, kokoonpa-
no ja toimivaltuudet. Instituutiolla tulee olla 
itsenäinen ja riippumaton asema muodolli-
sesti, taloudellisesti ja hallinnollisesti. Erityi-
sesti huomiota tulee siis kiinnittää tehtävään 
nimettyjen tahojen riippumattomuuteen ja it-
senäisyyteen. Suomen kansallinen ihmisoi-
keusinstituutio, joka muodostuu eduskunnan 
oikeusasiamiehestä, Ihmisoikeuskeskuksesta 
ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnasta, on perus-
tettu täyttämään Pariisin periaatteet. 

Ihmisoikeuksien edistämisellä tarkoitetaan 
tulevaisuuteen suuntautuvaa aktiivista toi-
mintaa, kuten esimerkiksi ohjausta, neuvon-
taa, koulutusta ja tiedon jakamista vammais-
ten henkilöiden oikeuksista. Vammaisten 
henkilöiden suojelulla tarkoitetaan valtion 
suoraa sekä välillistä suojeluvelvoitetta valti-
on ja sen toimijoiden sekä myös ei-
valtiollisten toimijoiden yleissopimuksessa 
määrättyjen oikeuksien mahdollisia loukka-
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uksia vastaan. Seurannan puolestaan voidaan 
katsoa kohdistuvan siihen, miten sopimus-
velvoitteet toteutuvat käytännössä. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä 
on valvoa, että tuomioistuimet ja muut viran-
omaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön 
työntekijät ja muut julkista tehtävää hoitaes-
saan noudattavat lakia ja täyttävät velvolli-
suutensa. Perustuslain 109 §:n mukaan tehtä-
väänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo 
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutu-
mista. 

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo perus- 
ja ihmisoikeuksien toteutumista tutkiessaan 
kanteluita, käydessään tarkastuksilla ja tutki-
essaan epäkohtia omasta aloitteestaan. Oike-
usasiamiehellä on perustuslain 111 §:n 1 
momentin nojalla oikeus saada viranomaisil-
ta ja muilta julkista tehtävää hoitavilta lailli-
suusvalvontaansa varten tarvitsemat tiedot. 
Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 
mukaan jos aihetta on, oikeusasiamies voi 
saattaa valvottavan tietoon käsityksensä lain 
mukaisesta menettelystä taikka kiinnittää 
valvottavan huomiota hyvän hallintotavan 
vaatimuksiin tai perus- ja ihmisoikeuksien 
toteutumista edistäviin näkökohtiin. Oikeus-
asiamies voi perustuslain 110 §:n mukaan 
ajaa syytettä tai määrätä syytteen nostetta-
vaksi laillisuusvalvontaansa kuuluvassa asi-
assa. Kansainvälisiä sopimuksia valvoessaan 
eduskunnan oikeusasiamies myös edistää 
ihmisoikeuksien toteutumista. 

Eduskunnan oikeusasiamies on kidutuksen 
ja muun julman, epäinhimillisen tai halven-
tavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen 
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan 3 
artiklassa tarkoitettu kansallinen valvonta-
elin. Oikeusasiamies voi tätä tehtävää hoita-
essaan käyttää apunaan suostumuksen mu-
kaisesti nimeämiään asiantuntijoita, joilla on 
kansallisen valvontaelimen tarkastustehtävän 
kannalta merkityksellistä asiantuntemusta. 

Koska eduskunnan oikeusasiamies on osa 
kansallista ihmisoikeusinstituutiota, joka on 
perustettu täyttämään Pariisin periaatteet, on 
tämän vuoksi luontevinta, että oikeusasia-
mies oman toimivaltansa puitteissa on yksi 
33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tahoista. 
Tämä ei kuitenkaan estä valtioneuvoston oi-
keuskansleria toimivaltansa mukaisesti val-
vomasta sopimuksessa voimaan tulleiden 
vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutu-

mista. Valtioneuvoston oikeuskanslerin teh-
tävät, joista säädetään perustuslain 108 §:ssä, 
ovat pääosin yhtenevät oikeusasiamiehen 
tehtävien kanssa. Oikeuskanslerin ja edus-
kunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta on 
säädetty laissa (laki valtioneuvoston oikeus-
kanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen 
tehtävien jaosta 1224/1990). Oikeuskansleri 
ei yleensä käsittele kanteluja tai asioita, jotka 
koskevat vapaudenriistoa tai laitoksia, joihin 
henkilö on otettu vastoin tahtoaan. 

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itse-
näinen ja riippumaton toimija. Ihmisoikeus-
keskuksen tehtävänä on edistää perus- ja ih-
misoikeuksia koskevaa tiedotusta, kasvatus-
ta, koulutusta ja tutkimusta sekä näihin liitty-
vää yhteistyötä, laatia selvityksiä perus- ja 
ihmisoikeuksien toteutumisesta, tehdä aloit-
teita sekä antaa lausuntoja perus- ja ihmisoi-
keuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi, 
osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistä-
miseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppa-
laiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä 
huolehtia muista vastaavista perus- ja ihmis-
oikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen 
liittyvistä tehtävistä. 

Ihmisoikeuskeskuksella on ihmisoikeusval-
tuuskunta, jonka tehtävänä on käsitellä laaja-
kantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- 
ja ihmisoikeusasioita, hyväksyä vuosittain 
ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma 
ja toimintakertomus ja toimia perus- ja ih-
misoikeusalan toimijoiden kansallisena yh-
teistyöelimenä. Toimintansa järjestämistä 
varten valtuuskunnalla voi olla työvaliokun-
tia ja jaostoja. Eduskunnan oikeusasiamies 
asettaa valtuuskunnan neljäksi vuodeksi ker-
rallaan. 

Valtuuskuntaan kuuluvat pysyvinä jäseninä 
ylimmät laillisuusvalvojat, erityisvaltuutetut 
sekä Saamelaiskäräjien edustaja. Tämän li-
säksi ihmisoikeusvaltuuskunnassa on jäseni-
nä kansalaisyhteiskunnan, perus- ja ihmisoi-
keustutkimuksen sekä muiden perus- ja ih-
misoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen 
osallistuvien tahojen esittämiä asiantuntijoita 
henkilökohtaisessa ominaisuudessaan. 

Yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mu-
kaiset tehtävät soveltuvat eduskunnan oike-
usasiamiehen ja Ihmisoikeuskeskuksen teh-
täviin. Hallituksen esityksessä laeiksi edus-
kunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja 
valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun 



 HE 284/2014 vp  
  
 

91 

lain muuttamiseksi (HE 205/2010 vp) katsot-
tiin 33 artiklan 2 kohdan mukaisten tehtävien 
sijoittuvan perustettavan Ihmisoikeuskeskuk-
sen laajaan toimenkuvaan. Eduskunnan oike-
usasiamies ja Ihmisoikeuskeskus eivät kum-
pikaan voi kuitenkaan itsenäisesti ottaa teh-
täviä hoidettavakseen. Perusteltua olisi osoit-
taa tehtävät kansalliselle ihmisoikeusinstituu-
tiolle kokonaisuudessaan ottaen huomioon 
myös yleissopimuksen 33 artiklan 3 kohdan, 
jonka mukaan kansalaisyhteiskunta ja erityi-
sesti vammaiset henkilöt ja heitä edustavat 
järjestöt on osallistettava seurantamenette-
lyyn täysimääräisesti. Tämä saataisiin toteu-
tettua perustamalla alla 33 artiklan 3 kohdan 
osalta kerrotulla tavalla erillinen vammaisja-
osto ihmisoikeusvaltuuskunnan alle. Ihmis-
oikeusvaltuuskunnan kautta varmistettaisiin 
myös yhteistyö hallituksen esityksessä edus-
kunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi sii-
hen liittyviksi laeiksi (HE 19/2014 vp) ehdo-
tetun uuden yhdenvertaisuusvaltuutetun 
kanssa, kuten jäljempänä 3 kohdan yhteydes-
sä on todettu. Tarkoitus on, että artiklan 2 
kohdan mukaiset tehtävät osoitetaan Suomen 
kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle, joka 
muodostuu eduskunnan oikeusasiamiehestä, 
Ihmisoikeuskeskuksesta ja sen ihmisoikeus-
valtuuskunnasta. 

Artiklan 3 kohdan mukaan koko kansalais-
yhteiskunta ja erityisesti vammaiset henkilöt 
ja vammaisjärjestöt on osallistettava ja hei-
dän on osallistuttava valvontamenettelyyn 
täysimääräisesti. 

Ihmisoikeuskeskus ja ihmisoikeusvaltuus-
kunta osallistavat vammaisia henkilöitä ja 
heitä edustavia järjestöjä esimerkiksi val-
tuuskunnan alaisen vammaisjaoston puitteis-
sa. Eduskunnan oikeusasiamies ja Ihmisoi-
keuskeskus osallistavat vammaisia henkilöitä 
ja heitä edustavia järjestöjä artiklan 3 kohdan 
tarkoittamalla tavalla muun muassa kuule-
malla heitä. Lisäksi eduskunnan oikeusasia-
mies mahdollistaa heidän osallistumisensa 
asiantuntijoina tarkastuksille, kuten eduskun-
nan oikeusasiamiehestä annetun lain 1 a lu-
vun 11 g §:ssä on säädetty. 

Vireillä olevaa yhdenvertaisuuslainsäädän-
nön uudistamista koskevassa hallituksen esi-
tyksessä eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 
19/2014 vp) esitetään, että nykyinen vähem-
mistövaltuutetun virka korvattaisiin yhden-

vertaisuusvaltuutetun viralla ja että valtuute-
tun toimivalta laajennettaisiin koskemaan 
kaikenlaista yhdenvertaisuuslaissa tarkoitet-
tua syrjintää, kuten syrjintää vammaisuuden 
perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetun teh-
tävänä olisi valvoa yhdenvertaisuuslain to-
teutumista ja ehkäistä syrjintää. Tuleva yh-
denvertaisuusvaltuutettu tullee kuulumaan 
nykyisen vähemmistövaltuutetun tapaan ih-
misoikeusvaltuuskuntaan. Näin voidaan tur-
vata yhteistyö yhdenvertaisuusvaltuutetun ja 
ihmisoikeusinstituution välillä. 

Työ- ja julkisoikeudellisissa palvelussuh-
teissa työsopimus- ja yhdenvertaisuuslain 
noudattamista valvovat työsuojeluviranomai-
set. Valvonta koskee kaikkien kiellettyjen 
syrjintäperusteiden perusteella tapahtuvaa 
syrjintää. 

Lisäksi työsuojeluasioissa eduskunnan oi-
keusasiamies valvoo, onko aluehallintoviras-
ton työsuojelun vastuualue käsitellyt ja rat-
kaissut työsuojeluasian toimivaltansa ja har-
kintavaltansa puitteissa. Tätä kautta myös 
yksityisen työnantajaan kohdistetut syrjintä-
väitteet tulevat välillisesti tietoon silloin, jos 
kanteluissa väitetään, että yhdenvertaisuusla-
kia valvova aluehallintovirasto olisi menetel-
lyt lainvastaisesti valvontatehtävässään. Työ-
elämän osalta oikeusasiamies voi myös ottaa 
omana aloitteena tutkittavakseen aluehallin-
toviraston työsuojelun vastuualueen suorit-
taman työsuojeluvalvonnan. 

34 artikla. Vammaisten henkilöiden oike-
uksien komitea. Artikla sisältää määräykset 
vammaisten henkilöiden oikeuksien komite-
asta (jäljempänä ”komitea”), jonka tehtävänä 
on valvoa yleissopimuksen täytäntöönpanoa. 
Komitea perustettiin yleissopimuksen tulles-
sa voimaan. Tällä hetkellä komiteassa on 18 
jäsentä. 

Artiklassa määrätään edellytyksistä komi-
tean jäsenten valitsemiselle. Komitean jäsen-
ten valinnassa on artiklan mukaan otettava 
huomioon tasapuolinen maantieteellinen ja-
kauma, eri kulttuurimuotojen ja oikeusjärjes-
telmien edustus, eri sukupuolten tasapainoi-
nen edustus sekä vammaisten asiantuntijoi-
den osallistuminen. Lisäksi nimetessään eh-
dokkaansa, sopimuspuolten on otettava huo-
mioon yleissopimuksen 4 artiklan 3 kohta, 
jonka mukaan sopimuspuolten tulee neuvo-
tella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa 
ja aktiivisesti osallistaa heidät vammaisia 
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henkilöitä koskevissa päätöksentekoproses-
seissa. 

Komitean jäsenet valitaan salaisella lippu-
äänestyksellä ja heidät valitaan neljäksi vuo-
deksi kerrallaan. Saman jäsenen uudelleenva-
linta voidaan toimittaa vain kerran. Ne eh-
dokkaat, jotka saavat eniten ääniä sekä eh-
dottoman enemmistön läsnä olevien ja äänes-
tävien sopimuspuolten edustajien äänistä, va-
litaan komiteaan. 

35 artikla. Sopimuspuolten raportit. Artik-
la sisältää määräykset määräaikaisraportoin-
nista. Kunkin sopimuspuolen on annettava 
komitealle raportti täytäntöönpanotoimistaan 
kahden vuoden kuluessa tämän yleissopi-
muksen voimaantulosta kyseisen sopimus-
puolen osalta. Tämän jälkeen raportti anne-
taan vähintään neljän vuoden välein ja lisäksi 
komitean pyynnöstä. Komitea päättää raport-
tien sisältöä koskevista ohjeista. 

Raporttien valmistelussa on kiinnitettävä 
huomiota avoimuuteen sekä otettava asian-
mukaisesti huomioon tämän yleissopimuksen 
4 artiklan 3 kohdan määräys, jonka mukaan 
sopimuspuolten tulee neuvotella tiiviisti 
vammaisten henkilöiden kanssa ja aktiivisesti 
osallistaa heidät vammaisia henkilöitä kos-
kevissa päätöksentekoprosesseissa. 

36 artikla. Raporttien käsittely. Artiklassa 
määrätään määräaikaisraporttien käsittelystä. 
Komitea käsittelee raportin ja esittää niistä 
ehdotuksensa ja yleiset suosituksensa kysei-
selle sopimuspuolelle. Lisäksi komitea voi 
pyytää sopimuspuolilta lisätietoja, mikäli se 
on tarpeen tämän yleissopimuksen täytän-
töönpanon kannalta. 

Mikäli sopimuspuoli myöhästyy merkittä-
västi raporttinsa antamisessa, komitea voi 
luotettavien tietojen perusteella ilmoittaa so-
pimuspuolelle tarpeesta selvittää yleissopi-
muksen täytäntöönpanoa kyseisessä valtios-
sa. Mikäli sopimuspuoli tämän ilmoituksen 
johdosta kolmen kuukauden kuluessa antaa 
vaadittavan raportin, käsitellään raportti 
normaalisti. YK:n pääsihteeri saattaa raportit 
kaikkien sopimuspuolten saataville ja sopi-
muspuolet puolestaan saattavat tämän laajasti 
yleisön saataville omissa maissaan. 

Sopimuspuolten raportit voidaan toimittaa 
myös tarpeen mukaan YK:n erityisjärjestöille 
tai muille toimivaltaisille elimille. 

37 artikla. Sopimuspuolten ja komitean vä-
linen yhteistyö. Artikla edellyttää, että sopi-

muspuolet toimivat yhteistyössä komitean 
kanssa ja avustavat sen jäseniä näiden tehtä-
vien täyttämisessä. Komitean on otettava täs-
sä huomioon tavat ja keinot, joilla voidaan 
parantaa kansallisia valmiuksia panna tämä 
yleissopimus täytäntöön. 

38 artikla. Komitean suhde muihin elimiin. 
Artiklan mukaan YK:n erityisjärjestöillä ja 
muilla elimillä on oikeus olla edustettuina 
tämän yleissopimuksen täytäntöönpanon ar-
vioinnissa. Komitea voi pyytää kyseisiltä jär-
jestöiltä ja muilta elimiltä myös asiantuntija-
apua sekä pyytää näitä antamaan raportteja 
yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Erityis-
järjestöt ja muut elimet voivat toimia ja olla 
edustettuina vain toimialansa puitteissa. 

Artiklan mukaan vammaisten henkilöiden 
oikeuksien komitea voi kuulla myös muita 
kansainvälisillä ihmisoikeussopimuksilla pe-
rustettuja elimiä, raportointiohjeiden, ehdo-
tusten ja yleisten suositusten yhdenmukai-
suuden varmistamiseksi sekä turhien pääl-
lekkäisyyksien välttämiseksi. 

39 artikla. Komitean raportti. Komitea an-
taa kahden vuoden välein YK:n yleiskokouk-
selle ja talous- ja sosiaalineuvostolle 
(ECOSOC) toiminnastaan raportin. Komitea 
voi myös esittää ehdotuksia ja yleisiä suosi-
tuksia. Nämä ehdotukset ja suositukset sisäl-
lytetään komitean raporttiin yhdessä sopi-
muspuolten mahdollisten huomioiden kanssa. 

40 artikla. Sopimuspuolten kokous. Sopi-
muspuolet kokoontuvat säännöllisesti sopi-
muspuolten kokoukseen käsittelemään yleis-
sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä asioi-
ta. 

41 artikla. Tallettaja. Tämän yleissopi-
muksen tallettajana toimii YK:n pääsihteeri. 

42 artikla. Allekirjoittaminen. Artiklan 
mukaan yleissopimus on avoinna allekirjoit-
tamista varten kaikille valtioille ja alueellisen 
yhdentymisen järjestöille. Yleissopimus on 
ensimmäinen ihmisoikeussopimus, joka an-
taa valtioiden lisäksi myös alueellisen yhden-
tymisen järjestöille mahdollisuuden liittyä 
sopimukseen. 

43 artikla. Sitoumuksen ilmaiseminen. Si-
toumuksen ilmaisemiseksi on allekirjoittaja-
valtioiden ratifioitava yleissopimus ja allekir-
joittavien alueellisen yhdentymisen järjestö-
jen se virallisesti vahvistettava. 

44 artikla. Alueellisen yhdentymisen jär-
jestöt. Artiklassa määritellään alueellisen yh-
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dentymisen järjestö. Yleissopimuksen viitta-
uksia ”sopimuspuoliin” sovelletaan myös 
näihin järjestöihin. Yleissopimuksen voi-
maantulon ja muuttamisen edellytyksinä ole-
vien ratifioimis- , liittymis- tai hyväksymis-
kirjojen määrässä ei oteta huomioon alueelli-
sen yhdentymisen järjestön tallettamia asia-
kirjoja. Alueellisen yhdentymisen järjestöt 
voivat toimivaltansa rajoissa käyttää äänioi-
keuttaan sopimuspuolten kokouksessa. Jär-
jestö ei kuitenkaan saa käyttää äänioikeut-
taan, jos jokin sen jäsenvaltioista käyttää ää-
nioikeuttaan ja päinvastoin. 

EU on tässä artiklassa tarkoitettu alueelli-
sen yhdentymisen järjestö. 

45 artikla. Voimaantulo. Artiklassa määrä-
tään, että yleissopimus tulee voimaan kol-
mantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, 
kun kahdeskymmenes ratifioimis- tai liitty-
miskirja on talletettu. Kunkin valtion tai alu-
eellisen yhdentymisen järjestön osalta yleis-
sopimus tulee voimaan kolmantenakym-
menentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
tallentanut oman asianmukaisen asiakirjansa. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koske-
va yleissopimus tuli kansainvälisesti voimaan 
3 päivänä toukokuuta 2008. 

46 artikla. Varaumat. Artiklassa kielletään 
yleissopimuksen tavoitteen ja tarkoituksen 
vastaisten varaumien teko. 

Suomen tarkoituksena on ratifioida yleis-
sopimus ilman varaumia. 

47 artikla. Muutokset. Artikla sisältää 
määräykset yleissopimuksen muuttamisesta. 
Muutokset sitovat vain niitä sopimuspuolia, 
jotka ovat ne hyväksyneet. 

48 artikla. Irtisanominen. Artiklan mukaan 
osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa yleis-
sopimuksen YK:n pääsihteerille osoitetulla 
kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee 
voimaan vuoden kuluttua sen jälkeen, kun 
pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen. 

49 artikla. Saavutettava muoto. Artiklan 
mukaan yleissopimuksen tekstin on oltava 
käytettävissä kaikille saavutettavissa muo-
doissa 

50 artikla. Todistusvoimaiset tekstit YK:n 
viralliset kielet ovat yleissopimuksen todis-
tusvoimaiset kielet. 

 
2  Valinnaisen pöytäkirjan s isäl tö  

ja  sen suhde Suomen lainsäädän-
töön 

1 artikla. Artiklalla annetaan vammaisten 
henkilöiden oikeuksien komitealle (jäljem-
pänä ”komitea”) toimivalta ottaa vastaan ja 
käsitellä sopimuspuolta vastaan tehtyjä vali-
tuksia. 

Valituksen voivat tehdä sopimuspuolen 
lainsäädäntövaltaan kuuluvat yksityiset hen-
kilöt tai henkilöryhmät, jotka väittävät sopi-
muspuolen loukanneen heidän yleissopimuk-
sessa tunnustettuja oikeuksiaan. 

2 artikla. Artiklassa määrätään valituksen 
tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä. Siihen 
on kirjattu seikat, joiden perusteella valitusta 
ei oteta komitean käsiteltäväksi. 

Komitea ei a alakohdan mukaan ota tutkit-
tavakseen valitusta, joka on tehty nimettö-
mänä. Valitusta ei myöskään oteta tutkitta-
vaksi, jos valitusoikeutta on käytetty väärin 
tai yleissopimuksen määräykset eivät sovellu 
valitukseen (b alakohta). 

Valitusta ei c alakohdan mukaan oteta tut-
kittavaksi, jos komitea on jo tutkinut asian tai 
sitä on tutkittu tai tutkitaan muussa kansain-
välisessä tutkinta- tai ratkaisumenettelyssä. 
Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi saman asian 
tutkintaa jossakin toisessa YK:n valvonta-
elimessä tai vaikkapa EIT:ssa tai Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien komiteassa. 

Artiklan d alakohdan vaatimus kotimaisten 
oikeussuojakeinojen käytöstä on yleinen ih-
misoikeusvalituksia koskeva periaate, joka 
on muun muassa Euroopan ihmisoikeusso-
pimuksessa sekä KP-sopimuksen ja TSS-
sopimuksen yksilövalituksia koskevissa va-
linnaisissa pöytäkirjoissa. Vaatimus tarkoit-
taa vain niin sanottujen tehokkaiden oikeus-
suojakeinojen käyttöä. Normaalisti tämä tar-
koittaa Suomen osalta säännönmukaisen 
muutoksenhakutien käyttämistä loppuun 
saakka. Vaatimuksesta voidaan poiketa, mi-
käli kotimaisten oikeussuojakeinojen sovel-
taminen on kohtuuttomasti pitkittynyt tai ne 
eivät todennäköisesti anna tehokasta oikeus-
suojaa. 

Valitusta ei e alakohdan mukaan oteta 
myöskään tutkittavaksi, jos se on ilmeisen 
perusteeton tai sitä ei ole riittävästi perustel-
tu. 

Artiklan f alakohdassa rajoitetaan valituk-
sen kohteena olevien tosiseikkojen ajallista 
ulottuvuutta. Tosiseikkojen tulee olla tapah-
tuneita sen jälkeen kun pöytäkirja on tullut 
sopimuspuolen osalta voimaan. Muussa ta-
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pauksessa näiden seikkojen tulee olla jatku-
neita vielä pöytäkirjan voimaantulon jäl-
keenkin. 

3 artikla. Artiklassa määrätään valituksen 
toimittamisesta sopimuspuolelle. Jollei komi-
tea päätä olla ottamatta valitusta tutkittavak-
si, se saattaa valituksen sopimuspuolen tie-
toon. Tieto valituksesta on luottamuksellinen. 
Sopimuspuolen tulee toimittaa komitealle 
kuuden kuukauden kuluessa kirjalliset selvi-
tyksensä tai lausuntonsa sekä selostus toimis-
ta, joihin se on mahdollisesti ryhtynyt. 

4 artikla. Artiklassa määrätään väliaikai-
sista toimenpiteistä. Artiklan 1 kohdan mu-
kaan komitea voi pyytää sopimuspuolta ryh-
tymään väliaikaisiin toimenpiteisiin. Sopi-
muspuolen on käsiteltävä tällainen pyyntö 
kiireellisesti. Väliaikaisten toimenpiteiden 
tarkoituksena on väitetyn loukkauksen uhrille 
tai uhreille mahdollisesti koituvien peruutta-
mattomien vahinkojen välttäminen. Komitea 
voi pyytää väliaikaisia toimenpiteitä milloin 
tahansa valituksen vastaanottamisen jälkeen 
ja ennen valituksen asiasisältöä koskevan 
ratkaisun antamista. 

Artiklan 2 kohdan mukaan komitean pyyn-
tö ei merkitse sitä, että komitea olisi päättä-
nyt ottaa asian tutkittavakseen tai että se olisi 
ottanut kantaa valituksen asiasisältöön. 

Yleisen kansainvälisoikeudellisen periaat-
teen mukaan kansainväliselle tutkintaelimelle 
tehty valitus ei automaattisesti aiheuta koti-
maisen päätöksen täytäntöönpanon lykkäystä 
tai muuta keskeytystä. Valituksen käsittelyyn 
kuluva aika saattaa kuitenkin joissakin tapa-
uksissa tehdä ihmisoikeusloukkauksen sillä 
tavalla peruuttamattomaksi, että siitä aiheu-
tuvaa vahinkoa ei ole mahdollista jälkikäteen 
hyvittää tai korvata. Tällaisia tapauksia sil-
mällä pitäen ihmisoikeuksien kansainvälisille 
tutkintaelimille on annettu mahdollisuus va-
littajan pyynnöstä määrätä väliaikaisista toi-
menpiteistä. Esimerkiksi EIT:n osalta määrä-
ys on tuomioistuimen työjärjestyksessä 
(sääntö 39). Väliaikaisten toimenpiteiden 
luonnetta ei ole täsmällisesti määritelty, vaan 
se riippuu valituksen kohteena olevasta asias-
ta. 

5 artikla. Artiklan mukaan komitea tutkii 
valitukset suljetuissa istunnoissaan. Tutkittu-
aan valituksen komitea toimittaa mahdolliset 
ehdotuksensa ja suosituksensa asian osapuo-
lille. 

Toisin kuten esimerkiksi EIT:n tuomiot, 
komitean ehdotukset ja suositukset eivät ole 
kansainvälisoikeudellisesti sitovia. 

6 artikla. Artiklassa määrätään komitean 
mahdollisuudesta suorittaa tutkintamenettely. 
Jos komitea on saanut luotettavaa tietoa siitä, 
että sopimuspuoli olisi syyllistynyt yleisso-
pimuksessa määrättyjen oikeuksien vakaviin 
tai järjestelmällisiin loukkauksiin, se voi suo-
rittaa asiasta tutkinnan. Komitea pyytää so-
pimuspuolta toimimaan yhteistyössä ja pyy-
tää siltä vastineen. Tutkinta suoritetaan luot-
tamuksellisesti. Tutkinnan kaikissa vaiheissa 
pyritään yhteistyöhön sopimusvaltion kanssa. 

Komitea voi nimetä yhden tai useamman 
jäsenensä suorittamaan tutkinnan ja laati-
maan siitä kiireellisesti kertomuksensa. Tut-
kintaan voi sisältyä myös käynti sopimus-
puolen alueella, mikäli käynti on perustelta-
vissa ja sopimuspuoli siihen suostuu. 

Komitea toimittaa tutkinnan tulokset yh-
dessä mahdollisten kommenttiensa ja suosi-
tustensa kanssa kyseiselle sopimuspuolelle. 
Sopimuspuolen tulee toimittaa vastineensa 
komitealle kuuden kuukauden sisällä. 

7 artikla. Komitea voi tarvittaessa pyytää 
6 artiklassa mainitun kuuden kuukauden 
määräajan päätyttyä sopimuspuolta ilmoitta-
maan, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt 
tutkinnan johdosta, ja se voi myös pyytää so-
pimuspuolta sisällyttämään nämä tiedot 
yleissopimuksesta antamaansa määräaikais-
raporttiin. 

8 artikla. Sopimuspuoli voi tämän pöytä-
kirjan allekirjoittamisen tai ratifioinnin tai 
siihen liittymisen ajankohtana antaa selityk-
sen, jossa se ilmoittaa, ettei se tunnusta 
vammaisten henkilöiden oikeuksien komite-
an 6 ja 7 artiklan mukaista toimivaltaa. 

9 artikla. Pöytäkirjan tallettajana toimii 
YK:n pääsihteeri. 

10 artikla. Pöytäkirjan voivat allekirjoittaa 
yleissopimuksen allekirjoittajina olevat valti-
ot sekä alueellisen yhdentymisen järjestöt. 

11 artikla. Yleissopimuksen ratifioineiden 
tai siihen liittyneiden valtioiden on ratifioita-
va pöytäkirja. Yleissopimuksen virallisesti 
vahvistaneiden tai siihen liittyneiden alueelli-
sen yhdentymisen järjestöjen on virallisesti 
vahvistettava pöytäkirja. 

12 artikla. Artiklassa määritellään alueelli-
sen yhdentymisen järjestö. Pöytäkirjan viit-
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tauksia sopimuspuoliin sovelletaan myös 
näihin järjestöihin. 

Pöytäkirjan voimaantulon ja muuttamisen 
edellytyksinä olevien ratifioimis-, liittymis- 
tai hyväksymiskirjojen määrässä ei oteta 
huomioon alueellisen yhdentymisen järjestön 
tallettamia asiakirjoja. Alueellisen yhdenty-
misen järjestöt voivat toimivaltansa rajoissa 
käyttää äänioikeuttaan sopimuspuolten ko-
kouksessa. Järjestö ei kuitenkaan saa käyttää 
äänioikeuttaan, jos jokin sen jäsenvaltioista 
käyttää äänioikeuttaan ja päinvastoin. 

Muun muassa EU on artiklassa tarkoitettu 
alueellisen yhdentymisen järjestö. 

13 artikla. Pöytäkirja tulee voimaan kol-
mantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, 
kun kymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja 
on talletettu. 

Vammaisten henkilöiden oikeuksista teh-
dyn yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja 
tuli kansainvälisesti voimaan 3 päivänä tou-
kokuuta 2008. 

Niiden valtioiden ja alueellisen yhdentymi-
sen järjestöjen osalta, jotka ratifioivat pöytä-
kirjan tai liittyvät siihen tai virallisesti vah-
vistavat sen sen jälkeen, kun kymmenes rati-
fioimis- tai liittymiskirja on talletettu, pöytä-
kirja tulee voimaan kolmantenakymmenen-
tenä päivänä tällaisen asiakirjan tallettami-
sesta. 

14 artikla. Artiklassa kielletään pöytäkir-
jan tavoitteiden ja tarkoitusten vastaisten va-
raumien teko. 

Suomen tarkoituksena on ratifioida pöytä-
kirja ilman varaumia. 

15 artikla. Artikla sisältää määräykset 
pöytäkirjan muuttamisesta. Artiklan mukaan 
muutokset sitovat vain niitä sopimuspuolia, 
jotka ovat ne hyväksyneet. 

16 artikla. Sopimuspuoli voi milloin ta-
hansa irtisanoa pöytäkirjan ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti YK:n pääsihteerille. Irtisanomi-
nen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päi-
västä, jona pääsihteeri on vastaanottanut il-
moituksen. 

17 artikla. Artiklan mukaan pöytäkirjan 
tekstin on oltava käytettävissä kaikille saavu-
tettavissa muodoissa. 

18 artikla. YK:n viralliset kielet ovat pöy-
täkirjan todistusvoimaiset kielet. 

 
 
 

3  Lakiehdotusten perustelut  

3.1 Laki vammaisten henkilöiden oike-
uksista tehdyn yleissopimuksen ja 
sen valinnaisen pöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta 

1 §. Lain 1 § sisältäisi tavanomaisen blan-
kettilain säännöksen, jolla saatetaan voimaan 
lailla ne yleissopimuksen ja sen valinnaisen 
pöytäkirjan määräykset, jotka kuuluvat lain-
säädännön alaan. Yleissopimuksen ja pöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvia määrä-
yksiä selostetaan jäljempänä eduskunnan 
suostumuksen tarpeellisuutta ja käsittelyjär-
jestystä koskevassa jaksossa. 

2 §. Pykälän mukaan yleissopimuksen ja 
sen valinnaisen pöytäkirjan muiden kuin 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Tarkoituksena on, että laki tulisi voimaan 
samaan aikaan kuin yleissopimus ja pöytäkir-
ja tulevat Suomen osalta voimaan. Suomen 
osalta yleissopimus ja pöytäkirja tulevat 
voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä 
ratifioimiskirjojen tallettamisesta. 

 
3.2 Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 

annetun lain muuttamisesta 

19 f §. Vammaisten henkilöiden oikeuksista 
tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanon 
edistäminen, suojelu ja seuranta 

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annettuun 
lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 19 f § 
vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyyn 
yleissopimukseen liittyvistä tehtävistä. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi edus-
kunnan oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskes-
kuksen ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnan 
toiminnasta vammaisten henkilöiden oikeuk-
sista tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 2 
kohdan mukaisena järjestelmänä, jota yleis-
sopimuksessa kutsutaan rakenteeksi ja jonka 
tehtävänä on edistää, suojella ja seurata 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa. 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista 
tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 2 koh-
dassa asetetaan sopimuspuolille velvollisuus 
nimetä rakenne, johon kuuluu yksi tai use-
ampi riippumaton järjestelmä ja jonka avulla 
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edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopi-
muksen täytäntöönpanoa. Tällaista rakennet-
ta nimetessään sopimuspuolen tulee ottaa 
huomioon niin sanotut Pariisin periaatteet. 
Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio, 
joka muodostuu eduskunnan oikeusasiamie-
hestä, Ihmisoikeuskeskuksesta ja sen val-
tuuskunnasta, on perustettu täyttämään mai-
nituissa periaatteissa edellytetyt seikat. 

Eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeus-
keskus ja sen valtuuskunta hoitavat yleisso-
pimuksen 33 artiklan 2 kohdan mukaisia teh-
täviä niille aiemmin osoitettujen toimival-
tuuksien nojalla. 

 
4  Voimaantulo 

Yleissopimus ja sen valinnainen lisäpöytä-
kirja ovat tulleet kansainvälisesti voimaan 3 
päivänä toukokuuta 2008. Yleissopimukseen 
ja valinnaiseen pöytäkirjaan myöhemmin si-
toutuvien valtioiden osalta yleissopimus ja 
valinnainen pöytäkirja tulevat voimaan kol-
mantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, 
kun ratifiointi- tai liittymiskirja on talletettu 
YK:n pääsihteerin huostaan. 

Esitykseen sisältyvä voimaansaattamislaki 
sekä laki eduskunnan oikeusasiamiehestä an-
netun lain muuttamisesta ehdotetaan tuleviksi 
voimaan valtioneuvoston asetuksella säädet-
tävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun 
yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja 
tulevat Suomen osalta voimaan. 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
59 § sisältää säännökset kansainvälisten vel-
voitteiden voimaantulosta Ahvenanmaan 
maakunnassa. Jos valtiosopimuksen määräys 
koskee itsehallintolain 18 §:n mukaan maa-
kunnan toimivaltaan kuuluvaa asiaa tai jos 
määräys on ristiriidassa itsehallintolain sään-
nösten kanssa, maakuntapäivien on, jotta 
määräys tulisi voimaan maakunnassa, hyväk-
syttävä säädös, jolla määräys saatetaan voi-
maan. Yleissopimus sisältää määräyksiä, jot-
ka kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintolain 
18 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnan 
lainsäädäntövaltaan, kuten määräykset ter-
veyden- ja sairaanhoitoa, sosiaalihuoltoa, 
opetusta, kulttuuria, urheilua, nuorisotyötä, 
työllisyyden edistämistä ja maakunnan oloja 
koskevia tilastoja koskevista asioista. Näin 
ollen Ahvenanmaan maakuntapäivien on hy-
väksyttävä hallituksen esitykseen sisältyvä 

yleissopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaat-
tamislaki itsehallintolain 59 § 1 momentin 
mukaisesti, jotta määräykset tulisivat voi-
maan myös Ahvenanmaan maakunnassa. 

 
5  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l i suus ja  käsi t te ly järjestys  

5.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeel-
lisuus 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset 
valtiosopimukset ja muut kansainväliset vel-
voitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merki-
tykseltään huomattavia taikka vaativat perus-
tuslain mukaan muusta syystä eduskunnan 
hyväksymisen. Eduskunnan hyväksyminen 
vaaditaan myös tällaisen velvoitteen irtisa-
nomiseen. 

Yleissopimus on niin sanottu sekasopimus, 
jonka määräyksistä osa kuuluu Euroopan 
unionin toimivaltaan ja osa jäsenvaltioiden 
toimivaltaan. Yleissopimuksen 42 artiklan 
mukaan yleissopimus on avoinna allekirjoit-
tamista varten myös alueellisen yhdentymi-
sen järjestöille. Samoin valinnaisen pöytäkir-
jan 10 artiklassa todetaan, että alueellisen 
yhdentymisen järjestö voi allekirjoittaa va-
linnaisen pöytäkirjan. Euroopan unioni on 
yleissopimuksessa ja sen valinnaisessa pöy-
täkirjassa tarkoitettu alueellisen yhdentymi-
sen järjestö. Euroopan unioni on allekirjoit-
tanut yleissopimuksen ja tehnyt päätöksen 
siihen liittymisestä. Yleissopimus tuli Euroo-
pan unionin osalta voimaan 22 päivänä tam-
mikuuta 2011. Unioni ei ole liittynyt valin-
naiseen pöytäkirjaan. 

Eduskunnan hyväksyttäväksi esitetään 
yleissopimus siltä osin kuin se kuuluu Suo-
men toimivaltaan. Valinnaisen pöytäkirjan 
yksilövalitusmekanismi ja tutkintamenettely 
tulevat sovellettavaksi vain sellaisten yleis-
sopimuksen sopimusvelvoitteiden loukkaus-
ten osalta, jotka kuuluvat Suomen toimival-
taan. 

Jäsenvaltioilla ei ole toimivaltaa niiden 
määräysten osalta, joissa määrätään Euroo-
pan unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuu-
luvista asioista. Eduskunnan hyväksyminen 
ei koske vakiintuneen käytännön mukaan so-
pimuksen näitä osia (esim. PeVL 31/2001 vp, 
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PeVL 16/2004 vp ja PeVL 24/2004 vp). Pe-
rustuslakivaliokunta on pitänyt tärkeänä, että 
toimivallan jakautumiseen kiinnitetään riittä-
västi huomiota laadittaessa hallituksen esi-
tyksiä jaetun toimivallan sopimuksista. Esi-
tyksistä tulee ilmetä, miltä osin sopimukset 
kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan (ks. 
esim. PeVL 6/2001 vp, PeVL 31/2001 vp ja 
PeVL 6/2005 vp). 

Euroopan unioni on antanut julistuksen 
unionin toimivallasta vammaisten henkilöi-
den oikeuksia koskevan yleissopimuksen so-
veltamisalaan kuuluvissa asioissa. Julistus on 
neuvoston päätöksen vammaisten henkilöi-
den oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kan-
sakuntien yleissopimuksen tekemisestä Eu-
roopan yhteisön puolesta (2010/48/EY) liit-
teenä. Julistuksen antohetken mukaan 
unionilla on yksinomainen toimivalta valti-
ontuen yhteismarkkinoille soveltuvuuden ja 
yhteisen tullitariffin osalta. Julistuksen mu-
kaan unioni käyttää jaettua toimivaltaa jä-
senvaltioiden kanssa vammaisuuteen perus-
tuvan syrjinnän torjumista koskevissa toimis-
sa, tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja 
pääoman vapaassa liikkuvuudessa, maata-
loudessa, rautatie-, maantie-, meri- ja lento-
liikenteessä, verotuksessa, sisämarkkinoissa, 
miesten ja naisten samapalkkaisuudessa, Eu-
roopan laajuisia verkkoja koskevassa politii-
kassa ja tilastoissa. Euroopan unionilla on 
yksinomainen toimivalta liittyä tähän yleis-
sopimukseen kyseisten asioiden osalta aino-
astaan siinä määrin kuin yleissopimuksen 
määräykset tai yleissopimuksen täytäntöön-
panemiseksi hyväksytyt oikeudelliset asiakir-
jat vaikuttavat Euroopan unionin aiemmin 
vahvistamiin yhteisiin sääntöihin. Jos yhtei-
sön sääntöjä on olemassa, mutta niihin ei 
vaikuteta, etenkin siinä tapauksessa, että yh-
teisön säännöksissä vahvistetaan ainoastaan 
vähimmäisvaatimukset, toimivalta on jäsen-
valtioilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
yhteisön toimivaltaa kyseisellä alalla. Muissa 
tapauksissa toimivalta kuuluu jäsenvaltioille. 
Luettelo unionin antamista asiaankuuluvista 
säädöksistä on julistuksen lisäyksessä. Sää-
dökset koskevat muun muassa esteettömyyttä 
ja saavutettavuutta, itsenäistä elämistä ja so-
siaalista osallisuutta, työtä ja työllistymistä, 
henkilökohtaista liikkumista, tiedon saata-
vuutta, tilastoja ja tiedonkeruuta sekä kan-
sainvälistä yhteistyötä. Niistä johtuvan unio-

nin toimivallan laajuus on arvioitava kunkin 
säädöksen täsmällisten säännösten mukaises-
ti ja erityisesti sen perusteella, missä määrin 
niissä säädetään yhteisiä sääntöjä. Tätä voi-
daan pitää lähtökohtana sen arvioinnille, mit-
kä määräykset kuuluvat edelleen Suomen 
toimivaltaan. Siltä osin kuin määräykset kuu-
luvat Suomen toimivaltaan ja ne sisältävät 
eduskunnan suostumusta edellyttäviä määrä-
yksiä, niille on hankittava eduskunnan suos-
tumus ennen kuin yleissopimus voidaan 
voimaansaattaa Suomessa. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mu-
kaan perustuslain 94 §:n 1 momentin mukai-
nen eduskunnan hyväksymistoimivalta kattaa 
kaikki aineelliselta luonteeltaan lainsäädän-
nön alaan kuuluvat kansainvälisen velvoit-
teen määräykset. Valtiosopimuksen tai muun 
kansainvälisen velvoitteen määräys on perus-
tuslakivaliokunnan kannan mukaan luettava 
lainsäädännön alaan, 1) jos määräys koskee 
jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden 
käyttämistä tai rajoittamista, 2) jos määräys 
muutoin koskee yksilön oikeuksien ja velvol-
lisuuksien perusteita, 3) jos määräyksen tar-
koittamasta asiasta on perustuslain mukaan 
säädettävä lailla, 4) jos määräyksen tarkoit-
tamasta asiasta on voimassa lain säännöksiä 
tai 5) siitä on Suomessa vallitsevan käsityk-
sen mukaan säädettävä lailla. Perustuslakiva-
liokunnan mukaan kansainvälisen velvoitteen 
määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan 
lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko 
määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suo-
messa lailla annetun säännöksen kanssa 
(PeVL 11/2000 vp, 12/2000 vp, 31/2001 vp 
ja 38/2001 vp). 

Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja 
koskevat yksilön oikeuksien ja velvollisuuk-
sien perusteita. Käsillä oleva kansainvälinen 
sopimus on luonteeltaan ihmisoikeussopi-
mus, minkä vuoksi sen sisältämien aineellis-
ten ihmisoikeusmääräysten voimaansaattami-
sessa tulee käyttää laintasoista voimaansaat-
tamissäädöstä. 

Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja 
sisältävät lukuisia lainsäädännön alaan kuu-
luvia määräyksiä, joista joko perustuslain pe-
rusoikeussäännösten tai perustuslain jonkun 
muun nimenomaisen säännöksen perusteella 
olisi säädettävä lailla, ja jotka koskevat lain 
tasolla toteutettavaa yksilön oikeusasemaan 
vaikuttavaa sääntelyä. Lisäksi useasta sopi-
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muksen määräyksen tarkoittamasta asiasta on 
voimassa asiasisältöisiä lain säännöksiä. 

Yleissopimuksen 1 artiklassa määrätään 
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuudesta 
ja synnynnäisen arvon kunnioittamisesta. Ar-
tikla liittyy erityisesti perustuslain 6 §:ssä 
säädettyyn yhdenvertaisuuteen ja 7 §:ssä 
säädettyyn oikeuteen elämään ja henkilökoh-
taiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Ar-
tiklassa määrätään myös vammaisuuden kä-
sitteestä, mikä määrittää yleissopimuksen 
muiden artiklojen sisältöä ja soveltamista, 
joiden määräykset kuuluvat lainsäädännön 
alaan (PeVL 11 ja 12/2000 vp). 

Yleissopimuksen 2 artiklan sisältämät mää-
ritelmät määrittävät sellaisten yleissopimuk-
sen muiden artiklojen sisältöä ja soveltamis-
ta, joiden määräykset kuuluvat lainsäädännön 
alaan (PeVL 11 ja 12/2000 vp). 

Yleissopimuksen 5 artiklassa määrätään ta-
sa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Kysymys 
on perustuslain takaamasta tasa-arvosta ja 
yhdenvertaisuudesta. Artiklan kannalta mer-
kityksellisiä ovat muun muassa tasa-arvolaki 
ja yhdenvertaisuuslaki. 

Yleissopimuksen 6 artiklassa määrätään 
vammaisten naisten oikeuksista. Artikla kos-
kee muun muassa rikoslakia ja tasa-
arvolakia. 

Vammaisia lapsia koskevaan 7 artiklaan 
liittyvät erityisesti perustuslain 6 §:n mukai-
seen lasten tasa-arvoiseen kohteluun ja hei-
dän oikeuteen saada vaikuttaa itseään koske-
viin asioihin kehitystään vastaavasti muun 
muassa lastensuojelulaki ja nuorisolaki. 

Yleissopimuksen 9 artiklassa säädetään es-
teettömyydestä ja saavutettavuudesta. Artik-
laan liittyvät perustuslain 17 §:n 3 momentti 
sekä muun muassa maankäyttö- ja rakennus-
lain, joukkoliikennelain, taksiliikennelain, 
tulkkauspalvelulain ja vammaispalvelulain 
säännökset. 

Yleissopimuksen 10 artiklassa säädetään 
oikeudesta elämään. Oikeus elämään turva-
taan perustuslain 7 §:ssä. Artiklan kannalta 
merkitystä on myös muun muassa potilaslail-
la, terveydenhuoltolailla ja lailla raskauden 
keskeyttämisestä. 

Vaaratilanteita ja humanitaarisia hätätilan-
teita, joita koskevat määräykset ovat 11 artik-
lassa, säännellään muun muassa valmiuslais-
sa, puolustusvoimista annetussa laissa, soti-
laallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa, 

konsulipalvelulaissa, pelastuslaissa, tervey-
densuojelulaissa ja vaaratiedotetta koskevas-
sa laissa. 

Yleissopimuksen 12 artiklassa määrätään 
yhdenvertaisuudesta lain edessä. Artiklan 
kannalta tärkeitä ovat erityisesti holhoustoi-
milaki, laki edunvalvontavaltuutuksesta, hal-
lintolaki, vammaispalvelulaki, potilaslaki se-
kä perintökaari. 

Oikeussuojan saatavuutta koskevan 13 ar-
tiklan osalta keskeistä lainsäädäntöä on muun 
muassa oikeudenkäymiskaaressa, oikeuden-
käynnin julkisuudesta annetussa laissa, hal-
lintolainkäyttölaissa, oikeudenkäynnistä ri-
kosasioissa annetussa laissa ja esitutkintalais-
sa. 

Yleissopimuksen 14 artiklan mukaisesta 
henkilön vapaudesta ja turvallisuudesta sää-
detään muun muassa perustuslaissa ja rikos-
laissa. 

Yleissopimuksen 15 artiklassa kielletään 
kidutus tai julma, epäinhimillinen tai halven-
tava kohtelu tai rangaistus, josta säädetään 
muun muassa perustuslaissa ja rikoslaissa. 
Artiklan osalta keskeinen on myös muun 
muassa laki lääketieteellisestä tutkimuksesta. 

Yleissopimuksen 16 artiklassa taataan va-
paus hyväksikäytöstä, väkivallasta tai pa-
hoinpitelystä, joista säädetään erityisesti ri-
koslaissa. 

Yleissopimuksen 17 artiklassa turvataan 
vammaisten henkilöiden oikeus ruumiilliseen 
ja henkiseen koskemattomuuteen yhdenver-
taisesti muiden kanssa. Perustuslain 7 §:ssä 
turvataan jokaisen oikeus henkilökohtaisen 
koskemattomuuden suojaan. Perustuslain 
10 §:n mukaan jokaisella on oikeus myös yk-
sityiselämän suojaan. Artiklaa koskevaa 
sääntelyä on myös muun muassa rikoslaissa. 

Yleissopimuksen 18 artiklassa määrätään 
liikkumisen ja kansalaisuuden vapaudesta. 
Tätä koskevaa keskeistä sääntelyä on muun 
muassa perustuslaissa, ulkomaalaislaissa, ko-
tikuntalaissa, kansalaisuuslaissa ja nimilais-
sa. 

Vammaisten henkilöiden oikeus elää itse-
näisesti ja osallisuus yhteisössä turvataan 
yleissopimuksen 19 artiklassa. Näitä oikeuk-
sia koskevaa sääntelyä sisältyy perustuslain 
lisäksi erityisesti vammaisten henkilöiden 
palveluja koskevaan erityislainsäädäntöön 
kuten vammaispalvelulakiin. Myös muun 
muassa vuokra-asuntolainojen ja asumisoi-
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keustalolainojen korkotuesta annettu laki 
(604/2001) ja avustuksista erityisryhmien 
asunto-olojen parantamiseksi annettu laki 
(1281/2004) sisältävät artiklan kannalta kes-
keistä sääntelyä. 

Yleissopimuksen 20 artiklassa määrätään 
henkilökohtaisesta liikkumisesta, jota koske-
vaa sääntelyä on muun muassa vammaispal-
velulaissa ja sairausvakuutuslaissa. 

Yleissopimuksen 21 artiklassa määrätään 
sanan- ja mielipiteenvapaudesta ja tiedon-
saannista. Tätä koskevaa sääntelyä on muun 
muassa perustuslaissa ja hallintolaissa. 

Yksityisyyden kunnioittamisesta määrätään 
22 artiklassa. Yksityiselämän suoja on turvat-
tu perustuslaissa. Myös muun muassa laki vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta, henki-
lötietolain, potilaslaki, yksityisyyden suojasta 
työelämästä annettu laki, henkilötietojen kä-
sittelystä rangaistuksen täytäntöönpanossa 
annettu laki, sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista annettu laki, sähköisen 
viestinnän tietosuojalaki sekä rikoslaki sisäl-
tävät artiklan kannalta keskeistä sääntelyä. 

Kodin ja perheen kunnioittamisesta määrä-
tään yleissopimuksen 23 artiklassa. Artiklan 
kannalta merkityksellistä lainsäädäntöä on 
erityisesti avioliittolaissa, holhoustoimilaissa, 
adoptiolaissa ja lastensuojelulaissa. 

Yleissopimuksen 24 artiklassa määrätään 
koulutuksesta. Artiklan kannalta merkittävää 
lainsäädäntöä on erityisesti perusopetuslais-
sa, lukiolaissa, ylioppilastutkinnon järjestä-
misestä annetussa laissa, ammatillisesta kou-
lutuksesta annetussa laissa, yliopistolaissa ja 
ammattikorkeakoululaissa. 

Yleissopimuksen 25 artiklassa turvataan 
vammaisten henkilöiden oikeus terveyteen, 
josta säädetään muun muassa terveydenhuol-
tolaissa ja potilaslaissa. Artiklan kannalta on 
merkitystä myös muun muassa vakuutusyh-
tiölailla ja vakuutussopimuslailla. 

Yleissopimuksen 26 artiklassa määrätään 
kuntoutuksesta, jota koskevaa sääntelyä on 
erityisesti terveydenhuoltolaissa, kansanelä-
kelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-
rahaetuuksista annetussa laissa, kuntoutuksen 
asiakasyhteistyöstä annetussa laissa, sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa, 
vammaispalvelulaissa, perusopetuslaissa, ta-
paturmavakuutuslain perusteella korvattavas-
ta kuntoutuksesta annetussa laissa, liikenne-
vakuutuslain perusteella korvattavasta kun-

toutuksesta annetussa laissa, sotilastapatur-
malaissa, sotilasvammalaissa ja tulkkauspal-
velulaissa. 

Yleissopimuksen 27 artiklassa määrätään 
työstä ja työllisyydestä, joita koskevaa sään-
telyä on erityisesti yhdenvertaisuuslaissa, 
työsopimuslaissa, työturvallisuuslaissa, laissa 
sosiaalisista yrityksistä ja sosiaalihuoltolais-
sa. 

Riittävästä elintasosta ja sosiaaliturvasta 
määrätään yleissopimuksen 28 artiklassa. Ar-
tiklaa koskevaa merkittävää lainsäädäntöä on 
sairausvakuutuslaissa, eläkelaeissa, vam-
maisetuuslaissa, tapaturmavakuutuslaissa, 
liikennevakuutuslaissa, toimeentulotukilaissa 
ja asumistukilaissa. 

Yleissopimuksen 29 artiklassa määrätään 
osallistumisesta poliittiseen ja julkiseen elä-
mään, jota koskevaa sääntelyä on muun mu-
assa vaalilaissa. 

Yleissopimuksen 30 artiklassa määrätään 
osallistumisesta kulttuurielämään, virkistys- 
ja vapaa-ajantoimintaan ja urheiluun. Artik-
laa koskevaa sääntelyä sisältyy muun muassa 
vammaispalvelulakiin, maankäyttö- ja raken-
nuslakiin, liikuntalakiin ja tekijänoikeusla-
kiin. 

Tilastoista ja tiedonkeruusta määrätään 
yleissopimuksen 31 artiklassa. Asiasta sään-
nellään muun muassa tilastokeskuksesta an-
netussa laissa, tilastolaissa, viranomaisten 
toiminnasta julkisuudessa annetussa laissa, 
henkilötietolaissa, terveydenhuollon valta-
kunnallisista henkilörekistereistä annetussa 
laissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tut-
kimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimes-
ta annetussa laissa. 

Yleissopimuksen 33 artiklassa määrätään 
kansallisesta täytäntöönpanosta ja seurannas-
ta. Yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan 
mukaiset tehtävät on tarkoitus osoittaa edus-
kunnan oikeusasiamiehelle, Ihmisoikeuskes-
kukselle ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnalle. 
Tästä ehdotetaan säädettäväksi eduskunnan 
oikeusasiamiehestä annetussa laissa. 

Yleissopimuksen 34−37 artiklan sisältää 
määräykset yleissopimuksen kansainvälisestä 
seurantajärjestelmästä. Tällaiset ylikansalli-
set valvontajärjestelmät koskettavat valtion 
täysivaltaisuutta ja kuuluvat siten lainsää-
dännön alaan. Koska ne kuitenkin ovat ta-
vanomaisina pidettäviä järjestelyjä sellaises-
sa kansainvälisessä yhteistyössä, johon Suo-
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mi perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan 
osallistuu ihmisoikeuksien turvaamiseksi, täl-
lainen valvontatoimivalta ei ole ristiriidassa 
valtion täysivaltaisuuden kanssa (PeVL 
11/2000 vp, 12/2000 vp ja PeVL 19/2000 
vp). 

Valinnaisen pöytäkirjan 1−2 artiklan yksi-
lövalitusta koskevat määräykset vaikuttavat 
yksilön oikeusasemaan sellaisella tavalla, et-
tä yksilövalitusoikeuden sääntely Suomessa 
kuuluu lainsäädännön alaan. 

Valinnaisen pöytäkirjan 3 artiklan mukaan 
komitea antaa valituksen luottamuksellisesti 
tiedoksi asianosaisena olevalle sopimuspuo-
lelle. Perustuslain 12 §:n 2 momentin mu-
kaan viranomaisen hallussa olevat asiakirjat 
ja muut tallenteet ovat julkisia, ellei niiden 
julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi 
lailla erikseen rajoitettu. Viranomaisen hal-
lussa olevien asiakirjojen julkisuudesta sää-
detään laissa viranomaisten toiminnan julki-
suudesta. Määräys kuuluu siten lainsäädän-
nön alaan. 

Valinnaisen pöytäkirjan 4 artiklan määräys 
väliaikaisista toimenpiteistä edellyttää edus-
kunnan hyväksymistä siksi, että määräys on 
merkityksellinen valtion täysivaltaisuuden 
kannalta. 

Valinnaisen pöytäkirjan 6 artiklassa määrä-
tään komitean tutkintamenettelystä. Menette-
lyssä komitea voi kehottaa sopimuspuolta 
toimimaan yhteistyössä tutkittaessa kyseistä 
tietoa ja tätä varten ilmoittamaan sitä koske-
vat huomionsa. Komitea voi nimetä yhden tai 
useamman jäsenistään suorittamaan tutkin-
nan ja raportoimaan asiasta kiireellisesti ko-
mitealle. Tutkintaan voi sisältyä käynti sopi-
muspuolen alueella, jos se on perusteltua ja 
jos sopimuspuoli siihen suostuu. Jäsenten 
tutkintatoiminnassa on katsottava olevan ky-
se julkisen vallan käyttämisestä Suomen alu-
eella. Tutkintamenettelyä arvioidaan jäljem-
pänä käsittelyjärjestystä koskevassa jaksossa 
valtion täysivaltaisuutta koskevien perustus-
lain säännösten kannalta. Tutkintaa koskevat 
määräykset eivät ole ongelmallisia perustus-
lain täysivaltaisuussääntelyn kannalta. Artik-
lan määräykset ovat kuitenkin merkitykselli-
siä täysivaltaisuuden kannalta ja kuuluvat sen 
vuoksi lainsäädännön alaan. 

Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja 
sisältävät näin ollen määräyksiä, joiden voi-
daan katsoa kuuluvan edellä mainituilla pe-

rustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön 
mukaisilla perusteilla lainsäädännön alaan. 

 
5.2 Käsittelyjärjestys 

Perustuslain 1 §:n 1 momentin mukaan 
Suomi on täysivaltainen tasavalta. Perustus-
lain 1 § 3 momentin mukaan Suomi osallis-
tuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja 
ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteis-
kunnan kehittämiseksi. Perustuslain esitöiden 
mukaan tällä säännöksellä on merkitystä ar-
vioitaessa, milloin kansainvälinen velvoite 
on ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuus-
säännösten kanssa (HE 1/1998 vp). Perustus-
lakivaliokunta on perustuslain esitöiden poh-
jalta katsonut perustelluksi lähteä siitä, että 
sellaiset kansainväliset velvoitteet, jotka ovat 
tavanomaisia nykyaikaisessa yhteiskunnassa 
ja jotka vain vähäisessä määrin vaikuttavat 
valtion täysivaltaisuuteen, eivät sellaisenaan 
ole ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuus-
säännösten kanssa (PeVL 11/2000 vp, PeVL 
12/2000 vp ja PeVL 19/2010 vp). 

Valinnaisen pöytäkirjan 6 artiklassa tarkoi-
tettuun komitean tutkintaan voi sisältyä 
käynti sopimusvaltion alueella, mikäli käynti 
on perusteltavissa ja sopimusvaltio suostuu 
siihen. Tutkinta suoritetaan luottamukselli-
sesti ja sopimusvaltion kanssa pyritään yh-
teistyöhön kaikissa menettelyn vaiheissa. 
Pöytäkirja ei sisällä määräyksiä komitean eri-
tyisistä toimivaltuuksista sopimusvaltion alu-
eella eikä oikeudesta päästä tiettyihin tiloi-
hin. Se ei sisällä myöskään määräyksiä, jotka 
olisivat esteenä sopimusvaltion edustajan 
läsnäololle komitean suorittaessa tutkintaa. 
Tietoja hankkiessaan komitea pyytää sopi-
musvaltiota tekemään yhteistyötä tietojen 
hankkimiseksi. 

Komitean suorittamalla tutkintamenettelyl-
lä on erittäin painavat perus- ja ihmisoikeuk-
sien suojaamiseen liittyvät perusteet. Halli-
tuksen käsityksen mukaan tutkintamenettely 
kokonaisuudessaan vaikuttaisi kokonaisarvi-
on mukaan vain vähäisessä määrin valtion 
täysivaltaisuuteen. Sitä koskevat säännökset 
eivät ole ristiriidassa Suomen täysivaltaisuut-
ta koskevien perustuslain säännösten kanssa. 

Edellä mainitun perusteella yleissopimus 
tai sen valinnainen pöytäkirja eivät sisällä 
määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia 
sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 momen-
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tissa tarkoitetulla tavalla. Yleissopimus ja sen 
valinnainen pöytäkirja voidaan hallituksen 
käsityksen mukaan hyväksyä äänten enem-
mistöllä ja ehdotus niiden voimaansaattamis-
laiksi voidaan hyväksyä tavallisen lain sää-
tämisjärjestyksessä. 

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 
94 §:n mukaisesti esitetään, että 

 
eduskunta hyväksyisi vammaisten 

henkilöiden oikeuksista New Yorkissa 

13 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
yleissopimuksen siltä osin kuin se kuu-
luu Suomen toimivaltaan ja yleissopi-
muksen valinnaisen pöytäkirjan. 

 
Edellä esitetyn perusteella ja koska yleis-

sopimus ja sen valinnainen pöytäkirja sisäl-
tävät määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädän-
nön alaan, annetaan samalla eduskunnan hy-
väksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 

vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Vammaisten henkilöiden oikeuksista New 

Yorkissa 13 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 
yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkir-
jan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset 
ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi 
on niihin sitoutunut. 

2 § 
Sopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan 

muiden määräysten voimaansaattamisesta ja 
tämän lain voimaantulosta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 

 

————— 
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2. 

Laki 

eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään eduskunnan oikeusasiamiehestä annettuun lakiin (197/2002) uusi 19 f § seuraavasti: 
 

3 a luku 

Ihmisoikeuskeskus 

19 f § 

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn 
yleissopimuksen täytäntöönpanon edistämi-

nen, suojelu ja seuranta 

Vammaisten henkilöiden oikeuksista New 
Yorkissa 13 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn 

yleissopimuksen 33 artiklan 2 kohdan mu-
kaisista tehtävistä huolehtivat eduskunnan 
oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja sen 
ihmisoikeusvaltuuskunta. 

————— 
 
 

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 
asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

 
 
 

————— 
 

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2014 

 
 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 

Lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 
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Sopimustekstit 
 
YLEISSOPIMUS VAMMAISTEN HENKI-
LÖIDEN OIKEUKSISTA 
 

Johdanto-osa 
 
TÄMÄN YLEISSOPIMUKSEN SOPI-

MUSPUOLET, jotka 
 
a) palauttavat mieliin Yhdistyneiden Kan-

sakuntien peruskirjassa julistetut periaatteet, 
joiden mukaan ihmiskunnan kaikkien jäsen-
ten synnynnäinen arvo ja merkitys sekä yhtä-
läiset ja luovuttamattomat oikeudet tunnuste-
taan vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rau-
han perustaksi maailmassa; 

b) ovat tietoisia siitä, että Yhdistyneet Kan-
sakunnat on ihmisoikeuksien yleismaailmalli-
sessa julistuksessa ja kansainvälisissä ihmis-
oikeussopimuksissa julistanut ja sopinut, että 
jokainen on ilman minkäänlaista erottelua oi-
keutettu kaikkiin niissä määrättyihin oikeuk-
siin ja vapauksiin; 

c) vahvistavat kaikkien ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuuden, ja-
kamattomuuden, keskinäisen riippuvuuden ja 
yhteenkuuluvuuden sekä sen, että vammaisil-
le henkilöille on taattava mahdollisuus nauttia 
näistä oikeuksista ja vapauksista täysimääräi-
sesti ilman syrjintää; 

d) palauttavat mieliin taloudellisia, sosiaali-
sia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kan-
sainvälisen yleissopimuksen, kansalaisoike-
uksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kan-
sainvälisen yleissopimuksen, kaikkinaisen ro-
tusyrjinnän poistamista koskevan kansainvä-
lisen yleissopimuksen, yleissopimuksen kaik-
kinaisen naisten syrjinnän poistamisesta, ki-
dutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai 
halventavan kohtelun tai rangaistuksen vas-
taisen yleissopimuksen, yleissopimuksen lap-
sen oikeuksista sekä kansainvälisen yleisso-
pimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheen-
jäsentensä oikeuksien suojelusta; 

e) ovat tietoisia siitä, että vammaisuus on 
kehittyvä käsite ja että vammaisuus on seura-
usta sellaisesta vuorovaikutuksesta vammais-
ten henkilöiden ja asenteista ja ympäristöstä 
johtuvien esteiden välillä, joka estää näiden 
henkilöiden täysimääräisen ja tehokkaan osal-
listumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti 
muiden kanssa; 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF 
PERSONS WITH DISABILITIES 

 
Preamble 
 
The States Parties to the present Conven-

tion, 
 
(a) Recalling the principles proclaimed in 

the Charter of the United Nations which rec-
ognize the inherent dignity and worth and the 
equal and inalienable rights of all members 
of the human family as the foundation of 
freedom, justice and peace in the world, 

 
(b) Recognizing that the United Nations, in 

the Universal Declaration of Human Rights 
and in the International Covenants on Human 
Rights, has proclaimed and agreed that eve-
ryone is entitled to all the rights and free-
doms set forth therein, without distinction of 
any kind, 

(c) Reaffirming the universality, indivisi-
bility, interdependence and interrelatedness 
of all human rights and fundamental free-
doms and the need for persons with disabili-
ties to be guaranteed their full enjoyment 
without discrimination, 

 
(d) Recalling the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights, the In-
ternational Covenant on Civil and Political 
Rights, the International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimi-
nation, the Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women, 
the Convention against Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, the Convention on the Rights of 
the Child, and the International Convention 
on the Protection of the Rights of All Mi-
grant Workers and Members of Their Fami-
lies, 

(e) Recognizing that disability is an evolv-
ing concept and that disability results from 
the interaction between persons with impair-
ments and attitudinal and environmental bar-
riers that hinders their full and effective par-
ticipation in society on an equal basis with 
others, 
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f) ovat tietoisia siitä, että niillä periaatteilla 
ja menettelyohjeilla, jotka esitetään vammai-
sia henkilöitä koskevassa yleismaailmallises-
sa toimintaohjelmassa ja vammaisten henki-
löiden toimintamahdollisuuksien yhdenver-
taistamista koskevissa yleisohjeissa, on suuri 
merkitys pyrittäessä vaikuttamaan menettely-
tapojen, suunnitelmien, ohjelmien ja toimin-
nan edistämiseen, muotoiluun ja arviointiin 
kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä 
tasolla, jotta vammaisten henkilöiden toimin-
tamahdollisuuksia saataisiin edelleen yhden-
vertaistetuksi; 

g) korostavat, että on tärkeää valtavirtaistaa 
vammaisasiat erottamattomaksi osaksi asiaan 
liittyviä kestävän kehityksen strategioita; 

 
h) ovat tietoisia myös siitä, että henkilön 

syrjintä vammaisuuden perusteella loukkaa 
ihmisyksilön synnynnäistä arvoa ja merkitys-
tä; 

i) ovat tietoisia myös vammaisten henkilöi-
den moninaisuudesta; 

j) ovat tietoisia tarpeesta edistää ja suojella 
kaikkien vammaisten henkilöiden ihmisoike-
uksia, mukaan lukien tehostettua tukea tarvit-
sevat henkilöt; 

k) ovat huolestuneita siitä, että näistä mo-
nista asiakirjoista ja sitoumuksista huolimatta 
vammaiset henkilöt edelleen kohtaavat esteitä 
yhteiskuntaan osallistumisessa sen tasavertai-
sina jäseninä ja heidän ihmisoikeuksiaan lou-
kataan kaikkialla maailmassa; 

l) ovat tietoisia kansainvälisen yhteistyön 
merkityksestä pyrittäessä parantamaan vam-
maisten henkilöiden elinoloja kaikissa mais-
sa, erityisesti kehitysmaissa; 

 
m) ovat tietoisia siitä arvokkaasta panokses-

ta, jonka vammaiset henkilöt antavat ja voivat 
antaa yhteisöjensä yleiseen hyvinvointiin ja 
monimuotoisuuteen, sekä siitä, että edistä-
mällä vammaisten henkilöiden täysimääräistä 
ihmisoikeuksiensa ja perusvapauksiensa naut-
timista sekä heidän täysimääräistä osallistu-
mistaan saadaan vahvistetuksi vammaisten 
henkilöiden tunnetta kuulumisesta yhteisöön 
ja merkittävästi edistetyksi yhteiskunnan in-
himillistä, sosiaalista ja taloudellista kehitystä 
ja köyhyyden poistamista; 

n) ovat tietoisia siitä, että vammaisten hen-
kilöiden yksilöllinen itsemääräämisoikeus ja 
riippumattomuus, mukaan lukien vapaus teh-

(f) Recognizing the importance of the prin-
ciples and policy guidelines contained in the 
World Programme of Action concerning Dis-
abled Persons and in the Standard Rules on 
the Equalization of Opportunities for Persons 
with Disabilities in influencing the promo-
tion, formulation and evaluation of the poli-
cies, plans, programmes and actions at the 
national, regional and international levels to 
further equalize opportunities for persons 
with disabilities, 

 
 
(g) Emphasizing the importance of main-

streaming disability issues as an integral part 
of relevant strategies of sustainable develop-
ment, 

(h) Recognizing also that discrimination 
against any person on the basis of disability 
is a violation of the inherent dignity and 
worth of the human person, 

(i) Recognizing further the diversity of per-
sons with disabilities, 

(j) Recognizing the need to promote and 
protect the human rights of all persons with 
disabilities, including those who require 
more intensive support, 

(k) Concerned that, despite these various 
instruments and undertakings, persons with 
disabilities continue to face barriers in their 
participation as equal members of society 
and violations of their human rights in all 
parts of the world, 

(l) Recognizing the importance of interna-
tional cooperation for improving the living 
conditions of persons with disabilities in eve-
ry country, particularly in developing coun-
tries, 

(m) Recognizing the valued existing and 
potential contributions made by persons with 
disabilities to the overall well-being and di-
versity of their communities, and that the 
promotion of the full enjoyment by persons 
with disabilities of their human rights and 
fundamental freedoms and of full participa-
tion by persons with disabilities will result in 
their enhanced sense of belonging and in sig-
nificant advances in the human, social and 
economic development of society and the 
eradication of poverty, 

(n) Recognizing the importance for persons 
with disabilities of their individual autonomy 
and independence, including the freedom to 
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dä omat valintansa, on heille tärkeää; 
o) katsovat, että vammaisilla henkilöillä tu-

lisi olla mahdollisuus osallistua aktiivisesti 
päätöksentekoprosesseihin, jotka koskevat 
politiikkaa ja ohjelmia, mukaan lukien sellai-
set, jotka suoraan koskevat heitä itseään; 

p) ovat huolestuneita vaikeista olosuhteista, 
joita kohtaavat ne vammaiset henkilöt, joihin 
kohdistuu moninkertaista tai törkeää syrjintää 
rodun, ihonvärin, sukupuolen, kielen, uskon-
non, poliittisen tai muun mielipiteen, kansal-
lisuuden, alkuperäkansaan kuulumisen, etni-
sen tai sosiaalisen alkuperän, varallisuuden, 
syntyperän, iän tai muun aseman perusteella; 

q) ovat tietoisia siitä, että vammaiset naiset 
ja tytöt ovat usein sekä kotona että kodin ul-
kopuolella suuremmassa vaarassa joutua vä-
kivallan, vahingoittamisen tai väärinkäytös-
ten, laiminlyömisen tai välinpitämättömän 
kohtelun, pahoinpitelyn tai hyväksikäytön 
kohteiksi; 

r) ovat tietoisia siitä, että vammaisten lasten 
olisi saatava nauttia täysimääräisesti kaikista 
ihmisoikeuksista ja perusvapauksista yhden-
vertaisesti muiden lasten kanssa, ja palautta-
vat mieliin ne asiaan liittyvät velvoitteet, joi-
hin lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen sopimusvaltiot ovat sitoutuneet; 

s) korostavat tarvetta sisällyttää sukupuo-
linäkökulma kaikkiin pyrkimyksiin edistää 
vammaisten henkilöiden mahdollisuutta naut-
tia täysimääräisesti ihmisoikeuksista ja pe-
rusvapauksista; 

t) painottavat, että useimmat vammaiset 
henkilöt elävät köyhyydessä, ja tunnustavat 
tässä yhteydessä pakottavan tarpeen käsitellä 
köyhyyden kielteisiä vaikutuksia vammaisiin 
henkilöihin; 

u) pitävät mielessä, että on välttämätöntä 
saavuttaa rauhan ja turvallisuuden tila, joka 
perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien perus-
kirjan päämäärien ja periaatteiden täysimää-
räiseen kunnioittamiseen sekä sovellettavien 
ihmisoikeusasiakirjojen noudattamiseen, jotta 
vammaisia henkilöitä voitaisiin suojella täy-
simääräisesti erityisesti aseellisten selkkaus-
ten ja vieraan vallan miehityksen aikana; 

v) ovat tietoisia siitä, että esteettömyys ja 
saavutettavuus on tärkeää fyysisessä, sosiaali-
sessa, taloudellisessa ja kulttuurisessa ympä-
ristössä, terveydenhuollossa ja koulutuksessa 
sekä tiedottamisessa ja viestinnässä, jotta 
vammaiset henkilöt voisivat täysimääräisesti 

make their own choices, 
(o) Considering that persons with disabili-

ties should have the opportunity to be ac-
tively involved in decision-making processes 
about policies and programmes, including 
those directly concerning them, 

(p) Concerned about the difficult condi-
tions faced by persons with disabilities who 
are subject to multiple or aggravated forms of 
discrimination on the basis of race, colour, 
sex, language, religion, political or other 
opinion, national, ethnic, indigenous or social 
origin, property, birth, age or other status, 

 
(q) Recognizing that women and girls with 

disabilities are often at greater risk, both 
within and outside the home, of violence, in-
jury or abuse, neglect or negligent treatment, 
maltreatment or exploitation, 

 
 
(r) Recognizing that children with disabili-

ties should have full enjoyment of all human 
rights and fundamental freedoms on an equal 
basis with other children, and recalling obli-
gations to that end undertaken by States Par-
ties to the Convention on the Rights of the 
Child, 

(s) Emphasizing the need to incorporate a 
gender perspective in all efforts to promote 
the full enjoyment of human rights and fun-
damental freedoms by persons with disabili-
ties, 

(t) Highlighting the fact that the majority of 
persons with disabilities live in conditions of 
poverty, and in this regard recognizing the 
critical need to address the negative impact 
of poverty on persons with disabilities, 

(u) Bearing in mind that conditions of 
peace and security based on full respect for 
the purposes and principles contained in the 
Charter of the United Nations and obser-
vance of applicable human rights instruments 
are indispensable for the full protection of 
persons with disabilities, in particular during 
armed conflicts and foreign occupation, 

 
(v) Recognizing the importance of accessi-

bility to the physical, social, economic and 
cultural environment, to health and education 
and to information and communication, in 
enabling persons with disabilities to fully en-
joy all human rights and fundamental free-
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nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusva-
pauksista; 

w) käsittävät, että koska yksilöllä on vel-
voitteita muita yksilöitä ja yhteisöään koh-
taan, hänen on pyrittävä edistämään ja nou-
dattamaan kansainvälisessä ihmisoikeusasia-
kirjassa tunnustettuja oikeuksia; 

 
x) ovat vakuuttuneita siitä, että perhe on yh-

teiskunnan luonnollinen ja keskeinen perus-
yksikkö ja että se on oikeutettu yhteiskunnan 
ja valtion antamaan suojaan, ja että vammais-
ten henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä 
olisi saatava tarvittavaa suojelua ja tukea, jot-
ta perheet voisivat osaltaan parantaa vam-
maisten henkilöiden mahdollisuutta nauttia 
oikeuksistaan täysimääräisesti ja yhdenvertai-
sesti; 

y) ovat vakuuttuneita siitä, että kattava ja 
kokonaisvaltainen kansainvälinen yleissopi-
mus vammaisten henkilöiden oikeuksien ja 
arvon edistämiseksi ja suojaamiseksi auttaa 
merkittävästi korjaamaan vammaisten henki-
löiden erittäin epäedullista sosiaalista asemaa 
ja edistää heidän osallistumistaan toimintaan 
politiikan, talouden, sosiaaliturvan, kulttuurin 
ja yksilön oikeuksien alalla yhdenvertaisin 
mahdollisuuksin sekä kehittyneissä maissa et-
tä kehitysmaissa, 

doms, 
 
(w) Realizing that the individual, having 

duties to other individuals and to the com-
munity to which he or she belongs, is under a 
responsibility to strive for the promotion and 
observance of the rights recognized in the In-
ternational Bill of Human Rights, 

(x) Convinced that the family is the natural 
and fundamental group unit of society and is 
entitled to protection by society and the 
State, and that persons with disabilities and 
their family members should receive the nec-
essary protection and assistance to enable 
families to contribute towards the full and 
equal enjoyment of the rights of persons with 
disabilities, 

 
(y) Convinced that a comprehensive and 

integral international convention to promote 
and protect the rights and dignity of persons 
with disabilities will make a significant con-
tribution to redressing the profound social 
disadvantage of persons with disabilities and 
promote their participation in the civil, politi-
cal, economic, social and cultural spheres 
with equal opportunities, in both developing 
and developed countries, 
 

 
OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 
 

1 artikla 

Tarkoitus 

Tämän yleissopimuksen tarkoituksena on 
edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille 
henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaises-
ti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä 
edistää vammaisten henkilöiden synnynnäi-
sen arvon kunnioittamista. 

Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla 
on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, hen-
kinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, 
joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden 
kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja te-
hokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yh-
denvertaisesti muiden kanssa. 
 

Have agreed as follows: 
 

Article 1 

Purpose 

The purpose of the present Convention is to 
promote, protect and ensure the full and 
equal enjoyment of all human rights and fun-
damental freedoms by all persons with dis-
abilities, and to promote respect for their in-
herent dignity. 

Persons with disabilities include those who 
have long-term physical, mental, intellectual 
or sensory impairments which in interaction 
with various barriers may hinder their full 
and effective participation in society on an 
equal basis with others. 
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2 artikla 

Määritelmät 

Tässä yleissopimuksessa: 
 
”viestintä” sisältää kieliä, tekstin näyttämis-

tä, pistekirjoitusta, taktiilikommunikaatiota, 
isokirjaintekstiä, saavutettavaa multimediaa 
sekä kirjallisia, kuuloon perustuvia, selkokie-
lisiä, ihmisääneen perustuvia sekä puhetta tu-
kevia ja korvaavia viestintätapoja, -keinoja ja 
-muotoja, saavutettava tieto- ja viestintätek-
nologia mukaan lukien; 

”kieli” sisältää puhutut kielet sekä viitto-
makielet ja muut ei-puhutun kielen muodot; 

 
”syrjintä vammaisuuden perusteella” tar-

koittaa vammaisuuteen perustuvaa erottelua, 
syrjäyttämistä tai rajoittamista, jonka tarkoi-
tuksena tai vaikutuksena on heikentää tai mi-
tätöidä kaikkien ihmisoikeuksien ja perusva-
pauksien tunnustamista, nauttimista tai käyt-
tämistä yhdenvertaisesti muiden kanssa poli-
tiikan, talouden, sosiaaliturvan, kulttuurin tai 
yksilön oikeuksien alalla tai muulla alalla. Se 
sisältää kaikki syrjinnän muodot, kohtuullisen 
mukauttamisen epääminen mukaan lukien; 

”kohtuullinen mukauttaminen” tarkoittaa 
tarvittaessa yksittäistapauksessa toteutettavia 
tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja jär-
jestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai 
kohtuutonta rasitetta ja joilla varmistetaan 
vammaisten henkilöiden mahdollisuus nauttia 
tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusva-
pauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa; 

”kaikille sopiva suunnittelu” tarkoittaa tuot-
teiden, ympäristöjen, ohjelmien ja palvelujen 
suunnittelua sellaisiksi, että kaikki ihmiset 
voivat käyttää niitä mahdollisimman laajasti 
ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua. 
”Kaikille sopiva suunnittelu” ei sulje pois yk-
sittäisten vammaisryhmien mahdollisesti tar-
vitsemia apuvälineitä. 

Article 2 

Definitions 

For the purposes of the present Conven-
tion: 

“Communication” includes languages, dis-
play of text, Braille, tactile communication, 
large print, accessible multimedia as well as 
written, audio, plain-language, human-reader 
and augmentative and alternative modes, 
means and formats of communication, in-
cluding accessible information and commu-
nication technology; 

“Language” includes spoken and signed 
languages and other forms of non spoken lan-
guages; 

“Discrimination on the basis of disability” 
means any distinction, exclusion or restric-
tion on the basis of disability which has the 
purpose or effect of impairing or nullifying 
the recognition, enjoyment or exercise, on an 
equal basis with others, of all human rights 
and fundamental freedoms in the political, 
economic, social, cultural, civil or any other 
field. It includes all forms of discrimination, 
including denial of reasonable accommoda-
tion; 

“Reasonable accommodation” means nec-
essary and appropriate modification and ad-
justments not imposing a disproportionate or 
undue burden, where needed in a particular 
case, to ensure to persons with disabilities the 
enjoyment or exercise on an equal basis with 
others of all human rights and fundamental 
freedoms; 

“Universal design” means the design of 
products, environments, programmes and 
services to be usable by all people, to the 
greatest extent possible, without the need for 
adaptation or specialized design. “Universal 
design” shall not exclude assistive devices 
for particular groups of persons with disabili-
ties where this is needed. 

 
3 artikla 

Yleiset periaatteet 

Tämän yleissopimuksen periaatteina ovat: 
 
a) henkilöiden synnynnäisen arvon, yksilöl-

lisen itsemääräämisoikeuden, mukaan lukien 

Article 3 

General principles 

The principles of the present Convention 
shall be: 

(a) Respect for inherent dignity, individual 
autonomy including the freedom to make 
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vapaus tehdä omat valintansa, ja riippumat-
tomuuden kunnioittaminen; 

b) syrjimättömyys; 
c) täysimääräinen ja tehokas osallistuminen 

ja osallisuus yhteiskuntaan; 
d) erilaisuuden kunnioittaminen ja vam-

maisten henkilöiden hyväksyminen osana 
ihmisten moninaisuutta ja ihmiskuntaa; 

e) mahdollisuuksien yhdenvertaisuus; 
f) esteettömyys ja saavutettavuus; 
g) miesten ja naisten välinen tasa-arvo; 
h) vammaisten lasten kehittyvien kykyjen ja 

sen kunnioittaminen, että heillä on oikeus säi-
lyttää identiteettinsä. 
 

one’s own choices, and independence of per-
sons; 

(b) Non-discrimination; 
(c) Full and effective participation and in-

clusion in society; 
(d) Respect for difference and acceptance 

of persons with disabilities as part of human 
diversity and humanity; 

(e) Equality of opportunity; 
(f) Accessibility; 
(g) Equality between men and women; 
(h) Respect for the evolving capacities of 

children with disabilities and respect for the 
right of children with disabilities to preserve 
their identities. 

 
4 artikla 

Yleiset velvoitteet 

1. Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan 
kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
täysimääräisen toteutumisen kaikille vammai-
sille henkilöille sekä edistämään sitä ilman 
minkäänlaista syrjintää vammaisuuden perus-
teella. Tätä varten sopimuspuolet sitoutuvat: 

a) toteuttamaan kaikki asianmukaiset lain-
säädännölliset, hallinnolliset ja muut toimet 
tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oike-
uksien täytäntöönpanemiseksi; 

b) toteuttamaan kaikki asianmukaiset, myös 
lainsäädännölliset, toimet voimassa olevien 
vammaisia henkilöitä syrjivien säädösten, 
määräysten, tapojen ja käytäntöjen muuttami-
seksi tai poistamiseksi; 

c) ottamaan huomioon vammaisten henki-
löiden ihmisoikeuksien suojelun ja edistämi-
sen kaikissa politiikoissa ja ohjelmissa; 

 
d) pidättäytymään osallistumasta tämän 

yleissopimuksen vastaiseen tekoon tai käy-
täntöön sekä varmistamaan, että viranomaiset 
ja laitokset toimivat tämän yleissopimuksen 
mukaisesti; 

e) toteuttamaan kaikki asianmukaiset toimet 
poistaakseen henkilön, järjestön tai yksityisen 
yrityksen vammaisuuden perusteella harjoit-
taman syrjinnän; 

f) toteuttamaan tai edistämään sellaisten 
tämän yleissopimuksen 2 artiklassa määritel-
tyjen kaikille sopivaksi suunniteltujen tava-
roiden, palvelujen, välineiden ja tilojen tut-
kimusta ja kehittämistä, jotka vaativat mah-

Article 4 

General obligations 

1. States Parties undertake to ensure and 
promote the full realization of all human 
rights and fundamental freedoms for all per-
sons with disabilities without discrimination 
of any kind on the basis of disability. To this 
end, States Parties undertake: 

(a) To adopt all appropriate legislative, 
administrative and other measures for the 
implementation of the rights recognized in 
the present Convention; 

(b) To take all appropriate measures, in-
cluding legislation, to modify or abolish ex-
isting laws, regulations, customs and prac-
tices that constitute discrimination against 
persons with disabilities; 

(c) To take into account the protection and 
promotion of the human rights of persons 
with disabilities in all policies and pro-
grammes; 

(d) To refrain from engaging in any act or 
practice that is inconsistent with the present 
Convention and to ensure that public authori-
ties and institutions act in conformity with 
the present Convention; 

(e) To take all appropriate measures to 
eliminate discrimination on the basis of dis-
ability by any person, organization or private 
enterprise; 

(f) To undertake or promote research and 
development of universally designed goods, 
ser-vices, equipment and facilities, as defined 
in article 2 of the present Convention, which 
should require the minimum possible adapta-
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dollisimman vähän mukautuksia ja kustan-
nuksia vammaisten henkilöiden erityistarpei-
den täyttämiseksi, edistämään niiden saata-
vuutta ja käyttöä sekä edistämään kaikille so-
pivaa suunnittelua kehitettäessä standardeja ja 
suuntaviivoja; 

g) toteuttamaan tai edistämään vammaisille 
henkilöille soveltuvan uuden teknologian, 
mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologia, 
liikkumisen apuvälineet, laitteet ja apuvä-
lineteknologia, tutkimusta ja kehittämistä se-
kä edistämään niiden saatavuutta ja käyttöä, 
asettaen etusijalle kohtuuhintaisen teknologi-
an; 

h) antamaan vammaisille henkilöille saavu-
tettavaa tietoa liikkumisen apuvälineistä, lait-
teista ja apuvälineteknologiasta, mukaan luki-
en uusi teknologia, sekä muista avun muo-
doista, tukipalveluista ja järjestelyistä; 

i) edistämään tässä yleissopimuksessa tun-
nustettuja oikeuksia koskevaa koulutusta, jota 
annetaan vammaisten henkilöiden parissa 
työskenteleville ammattihenkilöille ja muulle 
henkilöstölle, jotta parannettaisiin näillä oi-
keuksilla taattujen palvelujen ja avun anta-
mista. 

2. Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksel-
listen oikeuksien osalta kukin sopimuspuoli 
sitoutuu täysimääräisesti käytettävissä olevien 
voimavarojensa ja tarvittaessa kansainvälisen 
yhteistyön puitteissa ryhtymään toimiin, joi-
den tarkoituksena on saada nämä oikeudet as-
teittain täysimääräisesti toteutetuiksi, rajoit-
tamatta kuitenkaan niitä tähän yleissopimuk-
seen sisältyviä velvoitteita, jotka ovat kan-
sainvälisen oikeuden mukaan välittömästi so-
vellettavia. 

3. Laadittaessa ja toimeenpantaessa lain-
säädäntöä ja politiikkoja, joilla tätä yleisso-
pimusta pannaan täytäntöön, sekä muissa 
vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksen-
tekoprosesseissa sopimuspuolten tulee neuvo-
tella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa 
ja aktiivisesti osallistaa heidät, mukaan lukien 
vammaiset lapset, heitä edustavien järjestöjen 
kautta. 

4. Mikään tässä yleissopimuksessa ei vaiku-
ta sellaisiin määräyksiin, jotka paremmin 
edistävät vammaisten henkilöiden oikeuksien 
toteutumista ja jotka voivat sisältyä sopimus-
puolen lainsäädäntöön tai kyseisessä sopi-
muspuolessa voimassa olevaan kansainväli-
seen oikeuteen. Ihmisoikeuksia ja perusvapa-

tion and the least cost to meet the specific 
needs of a per-son with disabilities, to pro-
mote their availability and use, and to pro-
mote universal design in the development of 
standards and guidelines; 

 
(g) To undertake or promote research and 

development of, and to promote the availabil-
ity and use of new technologies, including in-
formation and communications technologies, 
mobility aids, devices and assistive technolo-
gies, suitable for persons with disabilities, 
giving priority to technologies at an afford-
able cost; 

(h) To provide accessible information to 
persons with disabilities about mobility aids, 
de-vices and assistive technologies, including 
new technologies, as well as other forms of 
assistance, support services and facilities; 

(i) To promote the training of professionals 
and staff working with persons with disabili-
ties in the rights recognized in the present 
Convention so as to better provide the assis-
tance and services guaranteed by those rights. 

 
 
2. With regard to economic, social and cul-

tural rights, each State Party undertakes to 
take measures to the maximum of its avail-
able resources and, where needed, within the 
framework of international cooperation, with 
a view to achieving progressively the full re-
alization of these rights, without prejudice to 
those obligations contained in the present 
Convention that are immediately applicable 
according to international law. 

 
3. In the development and implementation 

of legislation and policies to implement the 
pre-sent Convention, and in other decision-
making processes concerning issues relating 
to persons with disabilities, States Parties 
shall closely consult with and actively in-
volve persons with disabilities, including 
children with disabilities, through their repre-
sentative organizations. 

4. Nothing in the present Convention shall 
affect any provisions which are more condu-
cive to the realization of the rights of persons 
with disabilities and which may be contained 
in the law of a State Party or international 
law in force for that State. There shall be no 
restriction upon or derogation from any of 



 HE 284/2014 vp  
  
 

111 

uksia, jotka tunnustetaan tai ovat voimassa 
tämän yleissopimuksen sopimuspuolessa lain, 
valtiosopimusten, määräyksen tai tapaoikeu-
den perusteella, ei saa rajoittaa eikä niistä saa 
poiketa sillä perusteella, ettei kyseisiä oike-
uksia tai vapauksia tunnusteta tässä yleisso-
pimuksessa tai että ne tunnustetaan siinä sup-
peampina. 

5. Tämän yleissopimuksen määräyksiä so-
velletaan liittovaltioiden kaikkiin osiin rajoi-
tuksetta ja poikkeuksetta. 

the human rights and fundamental freedoms 
recognized or existing in any State Party to 
the pre-sent Convention pursuant to law, 
conventions, regulation or custom on the pre-
text that the present Convention does not 
recognize such rights or freedoms or that it 
recognizes them to a lesser extent. 

 
5. The provisions of the present Conven-

tion shall extend to all parts of federal States 
without any limitations or exceptions. 

 
5 artikla 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

1. Sopimuspuolet tunnustavat, että kaikki 
henkilöt ovat yhdenvertaisia lain edessä ja 
lain mukaan ja ovat oikeutettuja ilman min-
käänlaista syrjintää yhdenvertaiseen lakiin 
perustuvaan suojaan ja yhdenvertaisiin lakiin 
perustuviin etuihin. 

2. Sopimuspuolet kieltävät kaiken syrjinnän 
vammaisuuden perusteella ja takaavat vam-
maisille henkilöille yhdenvertaisen ja tehok-
kaan oikeussuojan syrjintää vastaan syrjintä-
perusteesta riippumatta. 

3. Yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syr-
jinnän poistamiseksi sopimuspuolet toteutta-
vat kaikki asianmukaiset toimet varmistaak-
seen kohtuullisten mukautusten tekemisen. 

4. Erityistoimia, jotka ovat tarpeen vam-
maisten henkilöiden tosiasiallisen yhdenver-
taisuuden jouduttamiseksi tai saavuttamisek-
si, ei katsota tämän yleissopimuksen tarkoit-
tamaksi syrjinnäksi. 

Article 5 

Equality and non-discrimination 

1. States Parties recognize that all persons 
are equal before and under the law and are 
entitled without any discrimination to the 
equal protection and equal benefit of the law. 

 
 
2. States Parties shall prohibit all discrimi-

nation on the basis of disability and guaran-
tee to persons with disabilities equal and ef-
fective legal protection against discrimina-
tion on all grounds. 

3. In order to promote equality and elimi-
nate discrimination, States Parties shall take 
all appropriate steps to ensure that reasonable 
accommodation is provided. 

4. Specific measures which are necessary 
to accelerate or achieve de facto equality of 
persons with disabilities shall not be consid-
ered discrimination under the terms of the 
present Convention. 

 
6 artikla 

Vammaiset naiset 

1. Sopimuspuolet tunnustavat, että vammai-
siin naisiin ja tyttöihin kohdistetaan monipe-
rusteista syrjintää, ja toteuttavat toimia var-
mistaakseen, että vammaiset naiset ja tytöt 
voivat nauttia täysimääräisesti ja yhdenvertai-
sesti kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapa-
uksista. 

2. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki asian-
mukaiset toimet varmistaakseen naisille täy-
simääräisen kehittymisen, etenemisen ja voi-
maantumisen, tarkoituksena taata, että naiset 
voivat käyttää tässä yleissopimuksessa tun-

Article 6 

Women with disabilities 

1. States Parties recognize that women and 
girls with disabilities are subject to multiple 
discrimination, and in this regard shall take 
measures to ensure the full and equal enjoy-
ment by them of all human rights and fun-
damental freedoms. 

2. States Parties shall take all appropriate 
measures to ensure the full development, ad-
vancement and empowerment of women, for 
the purpose of guaranteeing them the exer-
cise and enjoyment of the human rights and 
fundamental freedoms set out in the present 
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nustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia 
sekä nauttia niistä. 

Convention. 
 

 
7 artikla 

Vammaiset lapset 

1. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvit-
tavat toimet varmistaakseen, että vammaiset 
lapset voivat nauttia kaikista ihmisoikeuksista 
ja perusvapauksista täysimääräisesti ja yh-
denvertaisesti muiden lasten kanssa. 

2. Kaikissa vammaisia lapsia koskevissa 
toimissa on otettava ensisijaisesti huomioon 
lapsen etu. 

3. Sopimuspuolet varmistavat, että vam-
maisilla lapsilla on oikeus vapaasti ilmaista 
näkemyksensä kaikissa heihin vaikuttavissa 
asioissa ja että heidän näkemyksilleen anne-
taan asianmukainen painoarvo heidän ikänsä 
ja kypsyytensä mukaisesti, yhdenvertaisesti 
muiden lasten kanssa, ja että heillä on oikeus 
saada vammaisuutensa ja ikänsä mukaista 
apua tämän oikeuden toteuttamiseksi. 

Article 7 

Children with disabilities 

1. States Parties shall take all necessary 
measures to ensure the full enjoyment by 
children with disabilities of all human rights 
and fundamental freedoms on an equal basis 
with other children. 

2. In all actions concerning children with 
disabilities, the best interests of the child 
shall be a primary consideration. 

3. States Parties shall ensure that children 
with disabilities have the right to express 
their views freely on all matters affecting 
them, their views being given due weight in 
accordance with their age and maturity, on an 
equal basis with other children, and to be 
provided with disability and age-appropriate 
assistance to realize that right. 
 

 
8 artikla 

Tietoisuuden lisääminen 

1. Sopimuspuolet ryhtyvät toteuttamaan vä-
littömiä, tehokkaita ja asianmukaisia toimia, 
joilla: 

a) lisätään tietoisuutta vammaisista henki-
löistä koko yhteiskunnassa, myös perheiden 
tasolla, ja edistetään vammaisten henkilöiden 
oikeuksien ja arvon kunnioittamista; 

 
b) torjutaan vammaisiin henkilöihin liitty-

viä, myös sukupuoleen ja ikään perustuvia, 
stereotypioita, ennakkoluuloja ja haitallisia 
käytäntöjä kaikilla elämänalueilla; 

c) edistetään tietoisuutta vammaisten henki-
löiden kyvyistä ja panoksesta. 

 
2. Tähän tarkoitettuina toimina: 
 
a) käynnistetään ja jatketaan tehokkaita 

yleisölle suunnattuja tiedotuskampanjoita, 
joiden tarkoituksena on: 

i) lisätä vammaisten henkilöiden oikeuksien 
huomioon ottamista; 

ii) edistää myönteistä käsitystä vammaisista 
henkilöistä ja lisätä yhteiskunnan tietoisuutta 

Article 8 

Awareness-raising 

1. States Parties undertake to adopt imme-
diate, effective and appropriate measures: 

 
(a) To raise awareness throughout society, 

including at the family level, regarding per-
sons with disabilities, and to foster respect 
for the rights and dignity of persons with dis-
abilities; 

(b) To combat stereotypes, prejudices and 
harmful practices relating to persons with 
disabilities, including those based on sex and 
age, in all areas of life; 

(c) To promote awareness of the capabili-
ties and contributions of persons with dis-
abilities. 

2. Measures to this end include: 
 
(a) Initiating and maintaining effective 

public awareness campaigns designed: 
 
(i) To nurture receptiveness to the rights of 

persons with disabilities; 
(ii) To promote positive perceptions and 

greater social awareness towards persons 
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heistä; 
iii) edistää vammaisten henkilöiden taito-

jen, ansioiden ja kykyjen sekä heidän työpai-
koilla ja työmarkkinoilla antamansa panoksen 
tunnustamista; 

b) vahvistetaan kaikilla koulutusjärjestel-
män tasoilla, mukaan lukien kaikki lapset 
varhaisesta iästä alkaen, kunnioittavaa asen-
netta vammaisten henkilöiden oikeuksia koh-
taan; 

c) kannustetaan kaikkia viestimiä kuvaa-
maan vammaisia henkilöitä tämän yleissopi-
muksen tarkoituksen mukaisella tavalla; 

d) edistetään vammaisia henkilöitä ja vam-
maisten henkilöiden oikeuksia koskevia tie-
toisuutta lisääviä koulutusohjelmia. 

with disabilities; 
(iii) To promote recognition of the skills, 

merits and abilities of persons with disabili-
ties, and of their contributions to the work-
place and the labour market; 

(b) Fostering at all levels of the education 
system, including in all children from an ear-
ly age, an attitude of respect for the rights of 
persons with disabilities; 

(c) Encouraging all organs of the media to 
portray persons with disabilities in a manner 
consistent with the purpose of the present 
Convention; 

(d) Promoting awareness-training pro-
grammes regarding persons with disabilities 
and the rights of persons with disabilities. 

 
9 artikla 

Esteettömyys ja saavutettavuus 

1. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää it-
senäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikil-
la elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat 
asianmukaiset toimet varmistaakseen vam-
maisille henkilöille muiden kanssa yhdenver-
taisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kulje-
tukseen, tiedottamiseen ja viestintään, muun 
muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -
järjestelmiin, sekä muihin yleisölle avoimiin 
tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin se-
kä kaupunki- että maaseutualueilla. Näitä 
toimia, joihin sisältyy saavutettavuuden estei-
den tunnistaminen ja poistaminen, sovelletaan 
muun muassa: 

 
a) rakennuksiin, teihin, kuljetukseen sekä 

muihin sisä- ja ulkotiloihin, koulut, asunnot, 
terveydenhuoltoyksiköt ja työpaikat mukaan 
lukien; 

b) tiedottamiseen, viestintään ja muihin 
palveluihin, sähköiset palvelut ja pelastuspal-
velut mukaan lukien. 

2. Sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset 
toimet, joilla: 

a) kehitetään ja saatetaan voimaan yleisölle 
avoimien tai tarjottavien tilojen ja palvelujen 
saavutettavuutta koskevia vähimmäisstandar-
deja ja -ohjeita ja valvotaan niiden täytän-
töönpanoa; 

b) varmistetaan, että yksityiset tahot, jotka 
tarjoavat yleisölle avoimia tai tarjottavia tiloja 
ja palveluja, ottavat huomioon kaikki esteet-

Article 9 

Accessibility 

1. To enable persons with disabilities to 
live independently and participate fully in all 
aspects of life, States Parties shall take ap-
propriate measures to ensure to persons with 
disabilities access, on an equal basis with 
others, to the physical environment, to trans-
portation, to in-formation and communica-
tions, including information and communica-
tions technologies and systems, and to other 
facilities and services open or provided to the 
public, both in urban and in rural areas. 
These measures, which shall include the 
identification and elimination of obstacles 
and barriers to accessibility, shall apply to, 
inter alia: 

(a) Buildings, roads, transportation and 
other indoor and outdoor facilities, including 
schools, housing, medical facilities and 
workplaces; 

(b) Information, communications and other 
services, including electronic services and 
emergency services. 

2. States Parties shall also take appropriate 
measures: 

(a) To develop, promulgate and monitor the 
implementation of minimum standards and 
guidelines for the accessibility of facilities 
and services open or provided to the public; 

 
(b) To ensure that private entities that offer 

facilities and services which are open or pro-
vided to the public take into account all as-
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tömyyden ja saavutettavuuden osatekijät 
vammaisten henkilöiden kannalta; 

c) annetaan sidosryhmille koulutusta vam-
maisten henkilöiden kohtaamista esteettö-
myys- ja saavutettavuuskysymyksistä; 

d) tuotetaan yleisölle avoimien rakennusten 
ja muiden tilojen opastetekstit pistekirjoituk-
sella sekä helposti luettavassa ja ymmärrettä-
vässä muodossa; 

e) järjestetään avustajia ja muuta apua, mu-
kaan lukien oppaat, lukijat ja koulutetut viit-
tomakielen tulkit, helpottamaan yleisölle 
avoimien rakennusten ja muiden tilojen es-
teettömyyttä; 

f) edistetään muita asianmukaisia vammais-
ten henkilöiden avustamisen ja tukemisen 
muotoja tarkoituksena varmistaa heille tiedon 
saavutettavuus; 

g) edistetään uusien tieto- ja viestintätekno-
logioiden ja -järjestelmien, myös internetin, 
saavutettavuutta vammaisille henkilöille; 

h) edistetään saavutettavien tieto- ja viestin-
täteknologioiden ja -järjestelmien suunnitte-
lua, kehittämistä, tuotantoa ja jakelua varhai-
sessa vaiheessa siten, että näistä teknologiois-
ta ja järjestelmistä tulee saavutettavia mah-
dollisimman alhaisin kustannuksin. 

pects of accessibility for persons with dis-
abilities; 

(c) To provide training for stakeholders on 
accessibility issues facing persons with dis-
abilities; 

(d) To provide in buildings and other facili-
ties open to the public signage in Braille and 
in easy to read and understand forms; 

 
(e) To provide forms of live assistance and 

intermediaries, including guides, readers and 
professional sign language interpreters, to fa-
cilitate accessibility to buildings and other 
facilities open to the public; 

(f) To promote other appropriate forms of 
assistance and support to persons with dis-
abilities to ensure their access to information; 

(g) To promote access for persons with dis-
abilities to new information and communica-
tions technologies and systems, including the 
Internet; 

(h) To promote the design, development, 
production and distribution of accessible in-
formation and communications technologies 
and systems at an early stage, so that these 
technologies and systems become accessible 
at minimum cost. 

 
10 artikla 

Oikeus elämään 

Sopimuspuolet vahvistavat, että jokaisella 
ihmisellä on synnynnäinen oikeus elämään, ja 
toteuttavat kaikki tarvittavat toimet varmis-
taakseen, että vammaiset henkilöt voivat 
nauttia tästä oikeudesta tehokkaasti ja yhden-
vertaisesti muiden kanssa. 

Article 10 

Right to life 

States Parties reaffirm that every human 
being has the inherent right to life and shall 
take all necessary measures to ensure its ef-
fective enjoyment by persons with disabili-
ties on an equal basis with others. 
 

 
11 artikla 

Vaaratilanteet ja humanitaariset hätätilat 

 
Sopimuspuolet toteuttavat kansainväliseen 

oikeuteen perustuvien velvoitteidensa mukai-
sesti, mukaan lukien kansainvälinen humani-
taarinen oikeus ja ihmisoikeuksia koskeva 
kansainvälinen oikeus, kaikki tarvittavat toi-
met varmistaakseen vammaisten henkilöiden 
suojelun ja turvallisuuden vaaratilanteissa, 
mukaan lukien aseelliset selkkaukset, huma-
nitaariset hätätilat ja luonnonkatastrofit. 

Article 11 

Situations of risk and humanitarian emer-
gencies 

States Parties shall take, in accordance with 
their obligations under international law, in-
cluding international humanitarian law and 
international human rights law, all necessary 
measures to ensure the protection and safety 
of persons with disabilities in situations of 
risk, including situations of armed conflict, 
humanitarian emergencies and the occur-
rence of natural disasters. 
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12 artikla 

Yhdenvertaisuus lain edessä 

1. Sopimuspuolet vahvistavat, että vammai-
silla henkilöillä on oikeus tulla tunnustetuiksi 
henkilöiksi lain edessä kaikkialla. 

2. Sopimuspuolet tunnustavat, että vammai-
set henkilöt ovat oikeudellisesti kelpoisia yh-
denvertaisesti muiden kanssa kaikilla elä-
mänaloilla. 

3. Sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset 
toimet järjestääkseen vammaisten henkilöiden 
saataville tuen, jota he mahdollisesti tarvitse-
vat oikeudellista kelpoisuuttaan käyttäessään. 

4. Sopimuspuolet varmistavat, että kaikki 
oikeudellisen kelpoisuuden käyttöön liittyvät 
toimet antavat asianmukaiset ja tehokkaat ta-
keet, joilla estetään väärinkäytökset ihmisoi-
keuksia koskevan kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti. Näillä takeilla varmistetaan, että 
oikeudellisen kelpoisuuden käyttöön liittyvis-
sä toimissa kunnioitetaan henkilön oikeuksia, 
tahtoa ja mieltymyksiä, ettei niissä esiinny 
eturistiriitoja eikä asiatonta vaikuttamista, että 
ne ovat oikeasuhtaisia ja kyseisen henkilön 
olosuhteisiin sovitettuja, että niitä sovelletaan 
mahdollisimman vähän aikaa ja että toimival-
tainen, riippumaton ja puolueeton viranomai-
nen tai oikeuselin arvioi niitä säännöllisesti 
uudelleen. Takeiden on oltava oikeassa suh-
teessa siihen nähden, missä määrin nämä toi-
met vaikuttavat henkilön oikeuksiin ja etui-
hin. 

5. Jollei tämän artiklan määräyksistä muuta 
johdu, sopimuspuolet toteuttavat kaikki 
asianmukaiset ja tehokkaat toimet varmis-
taakseen vammaisten henkilöiden yhdenver-
taisen oikeuden omistaa tai periä omaisuutta, 
hoitaa taloudellisia asioitaan ja saada yhden-
vertaisesti pankkilainoja, kiinnityksiä ja muita 
luottoja sekä varmistavat, ettei vammaisilta 
henkilöiltä mielivaltaisesti riistetä heidän 
omaisuuttaan. 

Article 12 

Equal recognition before the law 

1. States Parties reaffirm that persons with 
disabilities have the right to recognition eve-
ry-where as persons before the law. 

2. States Parties shall recognize that per-
sons with disabilities enjoy legal capacity on 
an equal basis with others in all aspects of 
life. 

3. States Parties shall take appropriate 
measures to provide access by persons with 
disabilities to the support they may require in 
exercising their legal capacity. 

4. States Parties shall ensure that all meas-
ures that relate to the exercise of legal capac-
ity provide for appropriate and effective 
safeguards to prevent abuse in accordance 
with international human rights law. Such 
safeguards shall ensure that measures relating 
to the exercise of legal capacity respect the 
rights, will and preferences of the person, are 
free of conflict of interest and undue influ-
ence, are proportional and tailored to the per-
son’s circumstances, apply for the shortest 
time possible and are subject to regular re-
view by a competent,  independent  and  im-
partial  authority  or  judicial  body.  The 
safeguards shall be proportional to the degree 
to which such measures affect the person’s 
rights and interests. 

 
 
5. Subject to the provisions of this article, 

States Parties shall take all appropriate and 
effective measures to ensure the equal right 
of persons with disabilities to own or inherit 
property, to control their own financial af-
fairs and to have equal access to bank loans, 
mortgages and other forms of financial cred-
it, and shall ensure that persons with disabili-
ties are not arbitrarily deprived of their prop-
erty. 

 
13 artikla 

Oikeussuojan saavutettavuus 

1. Sopimuspuolet varmistavat vammaisille 
henkilöille oikeussuojan tehokkaan saavutet-
tavuuden yhdenvertaisesti muiden kanssa, 

Article 13 

Access to justice 

1. States Parties shall ensure effective ac-
cess to justice for persons with disabilities on 
an equal basis with others, including through 
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muun muassa järjestämällä menettelyllisiä ja 
ikään perustuvia mukautuksia, helpottaakseen 
heidän tehokasta suoraa ja välillistä osallis-
tumistaan, myös todistajina, kaikkiin oikeu-
dellisiin menettelyihin, tutkintavaihe ja muut 
valmisteluvaiheet mukaan lukien. 

2. Osana oikeussuojan tehokkaan saavutet-
tavuuden varmistamista vammaisille henki-
löille sopimuspuolet edistävät lainkäytön alal-
la työskentelevien, kuten poliisin ja vankila-
henkilöstön, asianmukaista koulutusta. 
 

the provision of procedural and age-
appropriate accommodations, in order to fa-
cilitate their effective role as direct and indi-
rect participants, including as witnesses, in 
all legal proceedings, including at investiga-
tive and other preliminary stages. 

2. In order to help to ensure effective ac-
cess to justice for persons with disabilities, 
States Parties shall promote appropriate train-
ing for those working in the field of admini-
stration of justice, including police and pris-
on staff. 

 
 

14 artikla 

Henkilön vapaus ja turvallisuus 

1. Sopimuspuolet varmistavat, että vam-
maiset henkilöt yhdenvertaisesti muiden 
kanssa: 

a) nauttivat oikeutta henkilökohtaiseen va-
pauteen ja turvallisuuteen; 

b) eivät joudu laittoman tai mielivaltaisen 
vapaudenriiston kohteeksi, mahdollinen va-
paudenriisto tapahtuu lain mukaisesti, eikä 
vammaisuuden olemassaolo missään tapauk-
sessa oikeuta vapaudenriistoon. 

2. Sopimuspuolet varmistavat, että jos 
vammaisilta henkilöiltä riistetään heidän va-
pautensa jollakin menettelyllä, heillä on yh-
denvertaisesti muiden kanssa oikeus ihmisoi-
keuksia koskevan kansainvälisen oikeuden 
mukaisiin takeisiin ja että heitä kohdellaan 
tämän yleissopimuksen tavoitteiden ja peri-
aatteiden mukaisesti, muun muassa tekemällä 
kohtuullisia mukautuksia. 

Article 14 

Liberty and security of person 

1. States Parties shall ensure that persons 
with disabilities, on an equal basis with oth-
ers: 

(a) Enjoy the right to liberty and security of 
person; 

(b) Are not deprived of their liberty unlaw-
fully or arbitrarily, and that any deprivation 
of liberty is in conformity with the law, and 
that the existence of a disability shall in no 
case justify a deprivation of liberty. 

2. States Parties shall ensure that if persons 
with disabilities are deprived of their liberty 
through any process, they are, on an equal 
basis with others, entitled to guarantees in 
accordance with international human rights 
law and shall be treated in compliance with 
the objectives and principles of the present 
Convention, including by provision of rea-
sonable accommodation. 

 
 

15 artikla 

Vapaus kidutuksesta tai julmasta, epäinhimil-
lisestä tai halventavasta kohtelusta tai ran-

gaistuksesta 

1. Ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai 
rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai hal-
ventavalla tavalla. Erityisesti ketään ei saa 
alistaa lääketieteellisiin tai tieteellisiin kokei-
siin ilman hänen vapaata suostumustaan. 

2. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tehok-
kaat lainsäädännölliset, hallinnolliset, oikeu-
delliset ja muut toimet ehkäistäkseen, että 

Article 15 

Freedom from torture or cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment 

 
1. No one shall be subjected to torture or to 

cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. In particular, no one shall be 
subjected without his or her free consent to 
medical or scientific experimentation. 

2. States Parties shall take all effective leg-
islative, administrative, judicial or other 
measures to prevent persons with disabilities, 
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vammaisia henkilöitä ei kiduteta eikä kohdel-
la tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai 
halventavalla tavalla, niin kuin ei muitakaan 
henkilöitä. 

on an equal basis with others, from being 
subjected to torture or cruel, inhuman or de-
grading treatment or punishment. 
 

 
16 artikla 

Vapaus hyväksikäytöstä, väkivallasta ja pa-
hoinpitelystä 

1. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki asian-
mukaiset lainsäädännölliset, hallinnolliset, 
sosiaaliset, koulutukselliset ja muut toimet 
suojellakseen vammaisia henkilöitä sekä ko-
tona että kodin ulkopuolella kaikilta hyväksi-
käytön, väkivallan ja pahoinpitelyn muodoil-
ta, niiden sukupuoleen perustuvat näkökohdat 
mukaan lukien. 

2. Sopimuspuolet toteuttavat lisäksi kaikki 
asianmukaiset toimet estääkseen kaikki hy-
väksikäytön, väkivallan ja väärinkäytösten 
muodot varmistamalla muun muassa vam-
maisille henkilöille sekä heidän perheilleen ja 
huoltajilleen annettavan sukupuoleen ja ikään 
sovitetun avun ja tuen asianmukaiset muodot, 
myös antamalla tietoa ja koulutusta siitä, mi-
ten hyväksikäyttö-, väkivalta- ja väärinkäy-
töstapauksia vältetään ja tunnistetaan ja miten 
niistä ilmoitetaan. Sopimuspuolet varmista-
vat, että suojaamistarkoituksessa annetut pal-
velut ovat ikään, sukupuoleen ja vammaisuu-
teen sovitettuja. 

3. Kaikkien hyväksikäytön, väkivallan ja 
väärinkäytösten muotojen esiintymisen estä-
miseksi sopimuspuolet varmistavat, että riip-
pumattomat viranomaiset seuraavat tehok-
kaasti kaikkia vammaisten henkilöiden palve-
lemiseen tarkoitettuja tiloja ja ohjelmia. 

4. Sopimuspuolet toteuttavat kaikki asian-
mukaiset toimet edistääkseen, muun muassa 
antamalla palveluja suojelutarkoituksessa, 
minkä tahansa hyväksikäytön, väkivallan tai 
väärinkäytöksen muodon kohteeksi joutunei-
den vammaisten henkilöiden ruumiillista, 
kognitiivista ja henkistä toipumista, kuntou-
tumista ja sosiaalista sopeutumista. Tämän 
toipumisen ja sopeutumisen on tapahduttava 
ympäristössä, joka edistää kyseisen henkilön 
terveyttä, hyvinvointia, itsekunnioitusta, ar-
voa ja itsemääräämisoikeutta ja jossa otetaan 
huomioon sukupuoli- ja ikäkohtaiset erityis-
tarpeet. 

5. Sopimuspuolet ottavat käyttöön tehok-

Article 16 

Freedom from exploitation, violence and 
abuse 

1. States Parties shall take all appropriate 
legislative, administrative, social, educational 
and other measures to protect persons with 
disabilities, both within and outside the 
home, from all forms of exploitation, vio-
lence and abuse, including their gender-based 
aspects. 

 
2. States Parties shall also take all appro-

priate measures to prevent all forms of ex-
ploitation, violence and abuse by ensuring, 
inter alia, appropriate forms of gender- and 
age-sensitive assistance and support for per-
sons with disabilities and their families and 
caregivers, including through the provision 
of information and education on how to 
avoid, recognize and report in-stances of ex-
ploitation, violence and abuse. States Parties 
shall ensure that protection services are age-, 
gender- and disability-sensitive. 

 
 
3. In order to prevent the occurrence of all 

forms of exploitation, violence and abuse, 
States Parties shall ensure that all facilities 
and programmes designed to serve persons 
with disabilities are effectively monitored by 
independent authorities. 

4. States Parties shall take all appropriate 
measures to promote the physical, cognitive 
and psychological recovery, rehabilitation 
and social reintegration of persons with dis-
abilities who become victims of any form of 
exploitation, violence or abuse, including 
through the provision of protection services. 
Such recovery and reintegration shall take 
place in an environment that fosters the 
health, welfare, self-respect, dignity and au-
tonomy of the person and takes into account 
gender- and age-specific needs. 

 
 
5. States Parties shall put in place effective 
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kaat, muun muassa naisiin ja lapsiin keskitty-
vät, politiikat ja lainsäädännön varmistaak-
seen, että vammaisiin henkilöihin kohdistuvat 
hyväksikäyttö-, väkivalta- ja väärinkäytösta-
paukset tunnistetaan, tutkitaan ja, mikäli tar-
koituksenmukaista, saatetaan syytteeseen. 

legislation and policies, including women- 
and child-focused legislation and policies, to 
ensure that instances of exploitation, violence 
and abuse against persons with disabilities 
are identified, investigated and, where appro-
priate, prosecuted. 

 
 

17 artikla 

Henkilön koskemattomuuden suojelu 

Jokaisella vammaisella henkilöllä on oikeus 
ruumiillisen ja henkisen koskemattomuutensa 
kunnioittamiseen yhdenvertaisesti muiden 
kanssa. 

Article 17 

Protecting the integrity of the person 

Every person with disabilities has a right to 
respect for his or her physical and mental in-
tegrity on an equal basis with others. 
 

 
 

18 artikla 

Liikkumisen ja kansalaisuuden vapaus 

1. Sopimuspuolet tunnustavat, että vammai-
silla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden 
kanssa oikeus liikkumisvapauteen, asuinpai-
kan valinnan vapauteen ja kansalaisuuteen, 
muun muassa varmistamalla, että: 

 
a) vammaisilla henkilöillä on oikeus hank-

kia kansalaisuus ja vaihtaa sitä eikä heiltä 
riistetä kansalaisuutta mielivaltaisesti tai 
vammaisuuden perusteella; 

b) vammaisilta henkilöiltä ei riistetä vam-
maisuuden perusteella mahdollisuutta saada, 
pitää hallussaan ja käyttää kansalaisuuttaan 
koskevia asiakirjoja tai muita henkilöllisyys-
asiakirjoja tai hyödyntää asianmukaisia pro-
sesseja, kuten maahanmuuttomenettelyä, joita 
voidaan tarvita helpottamaan liikkumisva-
pauden käyttämistä; 

c) vammaiset henkilöt voivat vapaasti pois-
tua mistä tahansa maasta, oma maansa mu-
kaan lukien; 

d) vammaisilta henkilöiltä ei riistetä mieli-
valtaisesti tai vammaisuuden perusteella oi-
keutta tulla omaan maahansa. 

2. Vammaiset lapset rekisteröidään välittö-
mästi syntymänsä jälkeen, ja heillä on synty-
mästään lähtien oikeus nimeen, oikeus saada 
kansalaisuus ja mahdollisuuksien mukaan oi-
keus tietää vanhempansa ja olla vanhempien-
sa huollettavana. 

Article 18 

Liberty of movement and nationality 

1. States Parties shall recognize the rights 
of persons with disabilities to liberty of 
movement, to freedom to choose their resi-
dence and to a nationality, on an equal basis 
with others, including by ensuring that per-
sons with disabilities: 

(a) Have the right to acquire and change a 
nationality and are not deprived of their na-
tionality arbitrarily or on the basis of disabil-
ity; 

(b) Are not deprived, on the basis of dis-
ability, of their ability to obtain, possess and 
utilize documentation of their nationality or 
other documentation of identification, or to 
utilize relevant processes such as immigra-
tion proceedings, that may be needed to fa-
cilitate exercise of the right to liberty of 
movement; 

(c) Are free to leave any country, including 
their own; 

 
(d) Are not deprived, arbitrarily or on the 

basis of disability, of the right to enter their 
own country. 

2. Children with disabilities shall be regis-
tered immediately after birth and shall have 
the right from birth to a name, the right to 
acquire a nationality and, as far as possible, 
the right to know and be cared for by their 
parents. 
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19 artikla 

Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä 

 
Tämän yleissopimuksen sopimuspuolet 

tunnustavat kaikkien vammaisten henkilöiden 
yhdenvertaisen oikeuden elää yhteisössä, jos-
sa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset va-
linnanmahdollisuudet. Sopimuspuolet toteut-
tavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet teh-
däkseen vammaisille henkilöille helpommak-
si nauttia tästä oikeudesta täysimääräisesti se-
kä helpottaakseen heidän täysimääräistä osal-
lisuuttaan ja osallistumistaan yhteisöön, muun 
muassa varmistamalla, että: 

a) vammaisilla henkilöillä on yhdenvertai-
sesti muiden kanssa mahdollisuus valita 
asuinpaikkansa sekä se, missä ja kenen kans-
sa he asuvat, eivätkä he ole velvoitettuja käyt-
tämään tiettyä asuinjärjestelyä; 

b) vammaisten henkilöiden saatavissa on 
valikoima kotiin annettavia palveluja sekä 
asumis- ja laitospalveluja sekä muita yhteis-
kunnan tukipalveluja, mukaan lukien henki-
lökohtainen apu, jota tarvitaan tukemaan 
elämistä ja osallisuutta yhteisössä ja estämään 
eristämistä tai erottelua yhteisöstä; 

c) koko väestölle tarkoitetut yhteisön palve-
lut ja järjestelyt ovat vammaisten henkilöiden 
saatavissa yhdenvertaisesti muiden kanssa ja 
vastaavat heidän tarpeitaan. 

Article 19 

Living independently and being included in 
the community 

States Parties to the present Convention 
recognize the equal right of all persons with 
disabilities to live in the community, with 
choices equal to others, and shall take effec-
tive and appropriate measures to facilitate 
full enjoyment by persons with disabilities of 
this right and their full inclusion and partici-
pation in the community, including by ensur-
ing that: 

 
 
(a) Persons with disabilities have the op-

portunity to choose their place of residence 
and where and with whom they live on an 
equal basis with others and are not obliged to 
live in a particular living arrangement; 

(b) Persons with disabilities have access to 
a range of in-home, residential and other 
com-munity support services, including per-
sonal assistance necessary to support living 
and inclusion in the community, and to pre-
vent isolation or segregation from the com-
munity; 

(c) Community services and facilities for 
the general population are available on an 
equal basis to persons with disabilities and 
are responsive to their needs. 

 
20 artikla 

Henkilökohtainen liikkuminen 

Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat toimet 
varmistaakseen vammaisille henkilöille mah-
dollisimman itsenäisen henkilökohtaisen liik-
kumisen, muun muassa: 

a) helpottamalla vammaisten henkilöiden 
henkilökohtaista liikkumista sillä tavalla kuin 
ja silloin kun he haluavat sekä kohtuulliseen 
hintaan; 

b) helpottamalla laadukkaiden liikkumisen 
apuvälineiden, laitteiden, apuvälineteknologi-
an sekä erilaisten avustajien ja välittäjien saa-
tavuutta vammaisille henkilöille, muun muas-
sa tarjoamalla niitä kohtuulliseen hintaan; 

c) antamalla vammaisille henkilöille ja hei-
dän parissaan työskentelevälle asiantuntija-

Article 20 

Personal mobility 

States Parties shall take effective measures 
to ensure personal mobility with the greatest 
possible independence for persons with dis-
abilities, including by: 

(a) Facilitating the personal mobility of 
persons with disabilities in the manner and at 
the time of their choice, and at affordable 
cost; 

(b) Facilitating access by persons with dis-
abilities to quality mobility aids, devices, as-
sistive technologies and forms of live assis-
tance and intermediaries, including by mak-
ing them avail-able at affordable cost; 

(c) Providing training in mobility skills to 
persons with disabilities and to specialist 
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henkilöstölle liikkumistaitoihin liittyvää kou-
lutusta; 

d) kannustamalla liikkumisen apuvälineitä, 
laitteita ja apuvälineteknologiaa tuottavia ta-
hoja ottamaan huomioon kaikki vammaisten 
henkilöiden liikkumisen näkökohdat. 
 

staff working with persons with disabilities; 
 
(d) Encouraging entities that produce mo-

bility aids, devices and assistive technologies 
to take into account all aspects of mobility 
for persons with disabilities. 
 

 
21 artikla 

Sanan- ja mielipiteenvapaus ja tiedonsaanti 

 
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki asianmu-

kaiset toimet varmistaakseen, että vammaiset 
henkilöt voivat käyttää oikeutta sanan- ja 
mielipiteenvapauteen, mukaan lukien vapaus 
etsiä, vastaanottaa ja välittää tietoja ja ajatuk-
sia yhdenvertaisesti muiden kanssa sekä käyt-
täen kaikkia valitsemiaan tämän yleissopi-
muksen 2 artiklassa määriteltyjä viestintä-
muotoja, muun muassa: 

a) antamalla suurelle yleisölle tarkoitettua 
tietoa vammaisille henkilöille oikea-aikaisesti 
ja ilman lisäkuluja sellaisessa saavutettavassa 
muodossa ja sellaista saavutettavaa teknolo-
giaa käyttäen, jotka soveltuvat eri tavoin 
vammaisille henkilöille; 

b) hyväksymällä sen, että vammaiset henki-
löt käyttävät virallisessa vuorovaikutukses-
saan viittomakieliä, pistekirjoitusta, puhetta 
tukevaa ja korvaavaa viestintää sekä kaikkia 
muita valitsemiaan saavutettavia viestintäkei-
noja, -tapoja ja -muotoja, sekä helpottamalla 
näiden käyttöä; 

c) kehottamalla yksityisiä tahoja, jotka tar-
joavat palveluja myös internetin välityksellä 
suurelle yleisölle, antamaan tietoa ja palvelu-
ja vammaisille henkilöille saavutettavassa ja 
käyttökelpoisessa muodossa; 

d) kannustamalla viestimiä, internetin väli-
tyksellä tietoa antavat tahot mukaan lukien, 
tekemään palvelunsa vammaisille henkilöille 
saavutettaviksi; 

e) tunnustamalla viittomakielten käytön ja 
edistämällä sitä. 

Article 21 

Freedom of expression and opinion, and ac-
cess to information 

States Parties shall take all appropriate 
measures to ensure that persons with disabili-
ties can exercise the right to freedom of ex-
pression and opinion, including the freedom 
to seek, receive and impart information and 
ideas on an equal basis with others and 
through all forms of communication of their 
choice, as defined in article 2 of the present 
Convention, including by: 

(a) Providing information intended for the 
general public to persons with disabilities in 
accessible formats and technologies appro-
priate to different kinds of disabilities in a 
timely manner and without additional cost; 

 
(b) Accepting and facilitating the use of 

sign languages, Braille, augmentative and al-
ternative communication, and all other acces-
sible means, modes and formats of commu-
nication of their choice by persons with dis-
abilities in official interactions; 

 
(c) Urging private entities that provide ser-

vices to the general public, including through 
the Internet, to provide information and ser-
vices in accessible and usable formats for 
persons with disabilities; 

(d) Encouraging the mass media, including 
providers of information through the Internet, 
to make their services accessible to persons 
with disabilities; 

(e) Recognizing and promoting the use of 
sign languages. 

 
22 artikla 

Yksityisyyden kunnioittaminen 

1. Asuinpaikasta tai -järjestelyistä riippu-
matta kenenkään vammaisen henkilön yksi-

Article 22 

Respect for privacy 

1. No person with disabilities, regardless of 
place of residence or living arrangements, 



 HE 284/2014 vp  
  
 

121 

tyisyyteen, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaih-
toon tai muunlaiseen viestintään ei saa mieli-
valtaisesti tai laittomasti puuttua eikä hänen 
kunniaansa ja mainettaan saa laittomasti lou-
kata. Vammaisilla henkilöillä on oikeus lain 
suojaan tällaisen puuttumisen tai loukkauksen 
osalta. 

2. Sopimuspuolet suojelevat vammaisten 
henkilöä, terveyttä ja kuntoutusta koskevien 
tietojen yksityisyyttä yhdenvertaisesti muiden 
kanssa. 

shall be subjected to arbitrary or unlawful in-
terference with his or her privacy, family, 
home or correspondence or other types of 
communication or to unlawful attacks on his 
or her honour and reputation. Persons with 
disabilities have the right to the protection of 
the law against such interference or attacks. 

2. States Parties shall protect the privacy of 
personal, health and rehabilitation informa-
tion of persons with disabilities on an equal 
basis with others. 

 
23 artikla 

Kodin ja perheen kunnioittaminen 

1. Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja 
asianmukaiset toimet, joilla poistetaan vam-
maisiin henkilöihin kohdistuva syrjintä kai-
kissa avioliittoon, perheeseen, vanhemmuu-
teen ja henkilökohtaisiin suhteisiin liittyvissä 
asioissa yhdenvertaisesti muiden kanssa, 
varmistaakseen, että: 

a) tunnustetaan kaikkien avioliittoikäisten 
vammaisten henkilöiden oikeus solmia avio-
liitto ja perustaa perhe sitä aikovien puolisoi-
den vapaan ja täyden suostumuksen perus-
teella; 

b) tunnustetaan vammaisten henkilöiden 
oikeudet päättää vapaasti ja vastuullisesti las-
tensa määrästä ja ikäerosta ja saada ikänsä 
mukaista tietoa ja lisääntymisterveys- ja per-
hesuunnitteluvalistusta, ja annetaan tarvitta-
vat keinot näiden oikeuksien käyttämiseen; 

 
 
c) vammaiset henkilöt, mukaan lukien lap-

set, säilyttävät hedelmällisyytensä yhdenver-
taisesti muiden kanssa. 

2. Sopimuspuolet varmistavat vammaisten 
henkilöiden oikeudet ja vastuut, jotka liittyvät 
huoltoon ja holhoukseen, edunvalvontaan, 
lasten adoptointiin tai vastaaviin järjestelmiin, 
sikäli kuin kansallinen lainsäädäntö tuntee 
nämä käsitteet; kaikissa tapauksissa lapsen 
etu on asetettava etusijalle. Sopimuspuolet 
antavat vammaisille henkilöille asianmukaista 
apua heidän lastenkasvatusvastuunsa kanta-
misessa. 

3. Sopimuspuolet varmistavat, että vam-
maisilla lapsilla on yhdenvertaiset oikeudet 
perhe-elämään. Näiden oikeuksien toteutta-
miseksi sekä vammaisten lasten kätkemisen, 

Article 23 

Respect for home and the family 

1. States Parties shall take effective and 
appropriate measures to eliminate discrimi-
nation against persons with disabilities in all 
matters relating to marriage, family, parent-
hood and relationships, on an equal basis 
with others, so as to ensure that: 
 

(a) The right of all persons with disabilities 
who are of marriageable age to marry and to 
found a family on the basis of free and full 
consent of the intending spouses is recog-
nized; 

(b) The rights of persons with disabilities to 
decide freely and responsibly on the number 
and spacing of their children and to have ac-
cess to age-appropriate information, repro-
ductive and family planning education are 
recognized, and the means necessary to en-
able them to exercise these rights are pro-
vided; 

(c) Persons with disabilities, including 
children, retain their fertility on an equal ba-
sis with others. 

2. States Parties shall ensure the rights and 
responsibilities of persons with disabilities, 
with regard to guardianship, wardship, trus-
teeship, adoption of children or similar insti-
tutions, where these concepts exist in na-
tional legislation; in all cases the best inter-
ests of the child shall be paramount. States 
Parties shall render appropriate assistance to 
persons with disabilities in the performance 
of their child-rearing responsibilities. 

3. States Parties shall ensure that children 
with disabilities have equal rights with re-
spect to family life. With a view to realizing 
these rights, and to prevent concealment, 
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hylkäämisen, laiminlyömisen ja erottelun es-
tämiseksi sopimuspuolet pyrkivät antamaan 
varhaisessa vaiheessa ja laajasti tietoa, palve-
luja ja tukea vammaisille lapsille ja heidän 
perheilleen. 

4. Sopimuspuolet varmistavat, ettei lasta 
eroteta vanhemmistaan näiden tahdon vastai-
sesti, jolleivät toimivaltaiset viranomaiset, 
joiden päätökset voidaan saattaa tuomiois-
tuimen tutkittaviksi, sovellettavien lakien ja 
menettelyjen mukaisesti totea erottamisen 
olevan tarpeen lapsen edun turvaamiseksi. 
Missään tapauksessa lasta ei saa erottaa van-
hemmistaan lapsen oman tai toisen tai mo-
lempien vanhempien vammaisuuden perus-
teella. 

5. Jos vammaisen lapsen lähiomaiset eivät 
pysty huolehtimaan hänestä, sopimuspuolet 
pyrkivät kaikin keinoin järjestämään lapselle 
sijaishuollon hänen muun sukunsa piirissä, ja 
jollei tämä ole mahdollista, lähiyhteisössä 
perheenomaisissa olosuhteissa. 

abandonment, neglect and segregation of 
children with disabilities, States Parties shall 
undertake to provide early and comprehen-
sive information, services and support to 
children with disabilities and their families. 

4. States Parties shall ensure that a child 
shall not be separated from his or her parents 
against their will, except when competent au-
thorities subject to judicial review determine, 
in accordance with applicable law and proce-
dures, that such separation is necessary for 
the best interests of the child. In no case shall 
a child be separated from parents on the basis 
of a disability of either the child or one or 
both of the parents. 

 
5. States Parties shall, where the immediate 

family is unable to care for a child with dis-
abilities, undertake every effort to provide al-
ternative care within the wider family, and 
failing that, within the community in a family 
setting. 

 
24 artikla 

Koulutus 

1. Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten 
henkilöiden oikeuden koulutukseen. Toteut-
taakseen tämän oikeuden syrjimättä ja yhden-
vertaisten mahdollisuuksien pohjalta sopi-
muspuolet varmistavat osallistavan koulutus-
järjestelmän kaikilla tasoilla sekä elinikäisen 
oppimisen, jonka tarkoituksena on: 

a) kehittää täysimääräisesti inhimillisiä 
voimavaroja, omanarvontuntoa ja itsearvos-
tusta sekä vahvistaa ihmisoikeuksien, perus-
vapauksien ja ihmiskunnan moninaisuuden 
kunnioittamista; 

b) mahdollistaa vammaisille henkilöille 
persoonallisuutensa, lahjakkuutensa ja luo-
vuutensa sekä henkisten ja ruumiillisten ky-
kyjensä kehittämisen mahdollisimman pitkäl-
le; 

c) mahdollistaa vammaisten henkilöiden te-
hokas osallistuminen vapaaseen yhteiskun-
taan. 

2. Tätä oikeutta toteuttaessaan sopimuspuo-
let varmistavat, että: 

 
a) vammaisia henkilöitä ei suljeta yleisen 

koulutusjärjestelmän ulkopuolelle vammai-
suuden perusteella ja ettei vammaisia lapsia 

Article 24 

Education 

1. States Parties recognize the right of per-
sons with disabilities to education. With a 
view to realizing this right without discrimi-
nation and on the basis of equal opportunity, 
States Parties shall ensure an inclusive edu-
cation system at all levels and lifelong learn-
ing directed to: 

(a) The full development of human poten-
tial and sense of dignity and self-worth, and 
the strengthening of respect for human rights, 
fundamental freedoms and human diversity; 

 
(b) The development by persons with dis-

abilities of their personality, talents and crea-
tivity, as well as their mental and physical 
abilities, to their fullest potential; 

 
(c) Enabling persons with disabilities to 

participate effectively in a free society. 
 
2. In realizing this right, States Parties shall 

ensure that: 
 
(a) Persons with disabilities are not ex-

cluded from the general education system on 
the basis of disability, and that children with 



 HE 284/2014 vp  
  
 

123 

suljeta maksuttoman ja pakollisen ensimmäi-
sen asteen tai toisen asteen koulutuksen ulko-
puolelle vammaisuuden perusteella; 

b) vammaiset henkilöt pääsevät kattavaan, 
laadukkaaseen ja maksuttomaan ensimmäisen 
asteen sekä toisen asteen koulutukseen yh-
denvertaisesti muiden kanssa niissä yhteisöis-
sä, joissa he elävät; 

c) vammaisia henkilöitä varten tehdään hei-
dän yksilöllisten tarpeidensa mukaiset koh-
tuulliset mukautukset; 

d) vammaiset henkilöt saavat yleisessä kou-
lutusjärjestelmässä tuen, jota tarvitaan helpot-
tamaan heidän tehokasta koulutustaan; 

 
e) toteutetaan tehokkaat yksilöidyt tukitoi-

met ympäristöissä, jotka mahdollistavat opil-
lisen ja sosiaalisen kehityksen enimmillistä-
misen täysimääräisen osallisuuden tavoitteen 
mukaisesti. 

3. Sopimuspuolet mahdollistavat vammai-
sille henkilöille elämänhallinnan ja sosiaali-
sen kehityksen taitojen oppimisen helpottaak-
seen heidän täysimääräistä ja yhdenvertaista 
osallistumistaan koulutukseen ja yhteisöön. 
Tätä varten sopimuspuolet toteuttavat asian-
mukaiset toimet, joilla muun muassa: 

a) helpotetaan pistekirjoituksen, korvaavan 
kirjoituksen, puhetta tukevien ja korvaavien 
viestintätapojen, -keinojen ja -muotojen sekä 
erilaisten liikkumistaitojen oppimista ja hel-
potetaan vertaistukea ja mentorointia; 

b) helpotetaan viittomakielen oppimista ja 
kuurojen yhteisön kielellisen identiteetin 
edistämistä; 

c) varmistetaan, että näkövammaisten, kuu-
rojen, kuulovammaisten tai kuurosokeiden, 
erityisesti lasten, koulutus annetaan yksilön 
kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukai-
silla kielillä, viestintätavoilla ja -keinoilla se-
kä ympäristöissä, jotka mahdollistavat oppi-
misen ja sosiaalisen kehityksen maksimoin-
nin. 

4. Edistääkseen tämän oikeuden toteutta-
mista sopimuspuolet toteuttavat asianmukai-
set toimet palkatakseen opettajia, myös vam-
maisia opettajia, joilla on tarvittava viittoma-
kielen ja/tai pistekirjoituksen taito, sekä kou-
luttaakseen kaikilla koulutustasoilla työsken-
televiä ammattihenkilöitä ja henkilöstöä. Tä-
hän koulutukseen on sisällyttävä tietoa vam-
maisuudesta sekä vammaisten henkilöiden 
tukemiseen tarkoitettujen asianmukaisten pu-

disabilities are not excluded from free and 
compulsory primary education, or from sec-
ondary education, on the basis of disability; 

(b) Persons with disabilities can access an 
inclusive, quality and free primary education 
and secondary education on an equal basis 
with others in the communities in which they 
live; 

(c) Reasonable accommodation of the indi-
vidual’s requirements is provided; 

 
(d) Persons with disabilities receive the 

support required, within the general educa-
tion sys-tem, to facilitate their effective edu-
cation; 

(e) Effective individualized support meas-
ures are provided in environments that 
maximize academic and social development, 
consistent with the goal of full inclusion. 

 
3. States Parties shall enable persons with 

disabilities to learn life and social develop-
ment skills to facilitate their full and equal 
participation in education and as members of 
the community. To this end, States Parties 
shall take appropriate measures, including: 

 
(a) Facilitating the learning of Braille, al-

ternative script, augmentative and alternative 
modes, means and formats of communication 
and orientation and mobility skills, and facili-
tating peer support and mentoring; 

(b) Facilitating the learning of sign lan-
guage and the promotion of the linguistic 
identity of the deaf community; 

(c) Ensuring that the education of persons, 
and in particular children, who are blind, deaf 
or deafblind, is delivered in the most appro-
priate languages and modes and means of 
communication for the individual, and in en-
vironments which maximize academic and 
social development. 

 
4. In order to help ensure the realization of 

this right, States Parties shall take appropriate 
measures to employ teachers, including 
teachers with disabilities, who are qualified 
in sign language and/or Braille, and to train 
professionals and staff who work at all levels 
of education. Such training shall incorporate 
disability awareness and the use of appropri-
ate augmentative and alternative modes, 
means and formats of communication,  edu-
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hetta tukevien ja korvaavien viestintätapojen, 
-keinojen ja -muotojen, opetustekniikoiden ja 
materiaalien käyttöä. 

5. Sopimuspuolet varmistavat, että vam-
maisille henkilöille annetaan syrjimättä ja yh-
denvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus 
yleiseen kolmannen asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen, aikuiskoulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen. Tätä varten sopi-
muspuolet varmistavat, että vammaisia henki-
löitä varten tehdään kohtuulliset mukautukset. 
 

cational techniques and materials to support 
persons with disabilities. 

 
5. States Parties shall ensure that persons 

with disabilities are able to access general 
tertiary education, vocational training, adult 
education and lifelong learning without dis-
crimination and on an equal basis with oth-
ers. To this end, States Parties shall ensure 
that reasonable accommodation is provided 
to persons with disabilities. 
 

 
25 artikla 

Terveys 

Sopimuspuolet tunnustavat, että vammaisil-
la henkilöillä on oikeus parhaaseen mahdolli-
seen terveyden tasoon ilman syrjintää vam-
maisuuden perusteella. Sopimuspuolet toteut-
tavat kaikki asianmukaiset toimet varmistaak-
seen sukupuolisensitiivisten terveydenhuolto-
palvelujen saatavuuden vammaisille henki-
löille, terveyteen liittyvä kuntoutus mukaan 
lukien. 

Sopimuspuolet erityisesti: 
 
a) järjestävät vammaisille henkilöille sa-

manlaajuiset, -laatuiset ja -tasoiset maksutto-
mat tai kohtuuhintaiset terveydenhuoltopalve-
lut ja -ohjelmat kuin muille, myös seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden sekä väestöpohjaisten 
kansanterveysohjelmien alalla; 

b) järjestävät ne terveydenhuoltopalvelut, 
joita vammaiset henkilöt tarvitsevat erityisesti 
vammaisuutensa vuoksi, mukaan lukien var-
hainen tunnistaminen ja puuttuminen tarvitta-
essa, sekä palvelut, joilla pyritään minimoi-
maan ja estämään uusia vammoja, myös las-
ten ja vanhusten keskuudessa; 

c) järjestävät nämä terveydenhuoltopalvelut 
mahdollisimman lähellä ihmisten omia yhtei-
söjä, myös maaseutualueilla; 

d) vaativat terveydenhuoltoalan ammatti-
henkilöitä järjestämään vammaisille henki-
löille samanlaatuista hoitoa kuin muille, myös 
vapaan ja tietoon perustuvan suostumuksen 
perusteella, muun muassa lisäämällä tietoi-
suutta vammaisten henkilöiden ihmisoikeuk-
sista, arvosta, itsemääräämisoikeudesta ja tar-
peista järjestämällä koulutusta sekä saatta-
malla voimaan julkista ja yksityistä tervey-

Article 25 

Health 

States Parties recognize that persons with 
disabilities have the right to the enjoyment of 
the highest attainable standard of health 
without discrimination on the basis of dis-
ability. States Parties shall take all appropri-
ate measures to ensure access for persons 
with disabilities to health services that are 
gender-sensitive, including health-related re-
habilitation. In particular, States Parties shall: 

 
 
(a) Provide persons with disabilities with 

the same range, quality and standard of free 
or affordable health care and programmes as 
provided to other persons, including in the 
area of sexual and reproductive health and 
population-based public health programmes; 

(b) Provide those health services needed by 
persons with disabilities specifically because 
of their disabilities, including early identifi-
cation and intervention as appropriate, and 
services designed to minimize and prevent 
further disabilities, including among children 
and older persons; 

(c) Provide these health services as close as 
possible to people’s own communities, in-
cluding in rural areas; 

(d) Require health professionals to provide 
care of the same quality to persons with dis-
abilities as to others, including on the basis of 
free and informed consent by, inter alia, rais-
ing awareness of the human rights, dignity, 
autonomy and needs of persons with disabili-
ties through training and the promulgation of 
ethical standards for public and private health 
care; 
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denhuoltoa koskevat eettiset ohjeet; 
e) kieltävät vammaisten henkilöiden syrjin-

nän myönnettäessä sairausvakuutuksia ja 
henkivakuutuksia, jos kansallinen lainsäädän-
tö mahdollistaa henkivakuutusten myöntämi-
sen, ja vaativat nämä vakuutukset myönnettä-
viksi oikeudenmukaisella ja kohtuullisella ta-
valla; 

f) estävät terveydenhuollon ja terveyden-
huoltopalvelujen sekä ravinnon ja nesteiden 
syrjivän epäämisen vammaisuuden perusteel-
la. 

 
(e) Prohibit discrimination against persons 

with disabilities in the provision of health in-
surance, and life insurance where such insur-
ance is permitted by national law, which 
shall be provided in a fair and reasonable 
manner; 

 
(f) Prevent discriminatory denial of health 

care or health services or food and fluids on 
the basis of disability. 
 

 
26 artikla 

Kuntoutus 

1. Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja 
asianmukaiset toimet muun muassa vertaistu-
en avulla, jotta vammaiset henkilöt voisivat 
saavuttaa ja säilyttää mahdollisimman suuren 
itsenäisyyden, täysimääräiset ruumiilliset, 
henkiset, sosiaaliset ja ammatilliset kyvyt se-
kä täysimääräisen osallisuuden ja osallistumi-
sen kaikilla elämänalueilla. Tätä varten sopi-
muspuolet järjestävät, vahvistavat ja lisäävät 
laaja-alaisia kuntoutuspalveluja ja -ohjelmia 
erityisesti terveyden, työllisyyden, koulutuk-
sen ja sosiaalipalvelujen aloilla siten, että: 

 
a) nämä palvelut ja ohjelmat aloitetaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ne 
perustuvat yksilöllisten tarpeiden ja vahvuuk-
sien monialaiseen arviointiin; 

b) näillä palveluilla ja ohjelmilla tuetaan 
osallistumista ja osallisuutta yhteisöön ja 
kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin ja ne ovat 
vapaaehtoisia ja vammaisten henkilöiden saa-
tavilla mahdollisimman lähellä heidän omia 
yhteisöjään, myös maaseutualueilla. 

2. Sopimuspuolet edistävät kuntoutuspalve-
luissa työskentelevien ammattihenkilöiden ja 
henkilöstön perus- ja jatkokoulutuksen kehit-
tämistä. 

3. Sopimuspuolet edistävät vammaisille 
henkilöille tarkoitettujen kuntoutukseen liit-
tyvien apuvälineiden ja apuvälineteknologian 
saatavuutta, tuntemusta ja käyttöä. 
 

Article 26 

Habilitation and rehabilitation 

1. States Parties shall take effective and 
appropriate measures, including through peer 
sup-port, to enable persons with disabilities 
to attain and maintain maximum independ-
ence, full physical, mental, social and voca-
tional ability, and full inclusion and partici-
pation in all aspects of life. To that end, 
States Parties shall organize, strengthen and 
extend comprehensive habilitation and reha-
bilitation services and programmes, particu-
larly in the areas of health, employment, edu-
cation and social services, in such a way that 
these services and programmes: 

(a) Begin at the earliest possible stage, and 
are based on the multidisciplinary assessment 
of individual needs and strengths; 

 
(b) Support participation and inclusion in 

the community and all aspects of society, are 
voluntary, and are available to persons with 
disabilities as close as possible to their own 
communities, including in rural areas. 

 
2. States Parties shall promote the devel-

opment of initial and continuing training for 
professionals and staff working in habilita-
tion and rehabilitation services. 

3. States Parties shall promote the avail-
ability, knowledge and use of assistive de-
vices and technologies, designed for persons 
with disabilities, as they relate to habilitation 
and rehabilitation. 
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27 artikla 

Työ ja työllistyminen 

1. Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten 
henkilöiden oikeuden tehdä työtä yhdenver-
taisesti muiden kanssa; tähän sisältyvät oike-
us mahdollisuuteen ansaita elantonsa vapaasti 
valitsemallaan tai työmarkkinoilla hyväksy-
tyllä työllä sekä työympäristö, joka on avoin, 
osallistava ja vammaisten henkilöiden saavu-
tettavissa. Sopimuspuolet turvaavat työnte-
kooikeuden toteutumisen ja edistävät sitä, 
myös niiden osalta, jotka vammautuvat palve-
lussuhteen aikana, toteuttamalla myös lain-
säädännön avulla asianmukaisia toimia, joi-
den tarkoituksena on muun muassa: 

 
a) kieltää syrjintä vammaisuuden perusteel-

la kaikissa palvelussuhteen kaikkia muotoja 
koskevissa asioissa, muun muassa palveluk-
seen ottamisen ja palvelussuhteen ehtoja, pal-
velussuhteen jatkumista, uralla etenemistä se-
kä turvallisia ja terveellisiä työoloja koskevis-
sa asioissa; 

b) suojella vammaisten henkilöiden oikeuk-
sia oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työoloihin 
yhdenvertaisesti muiden kanssa, mukaan lu-
kien yhdenvertaiset mahdollisuudet ja sama 
palkka samanarvoisesta työstä, turvalliset ja 
terveelliset työolot, mukaan luettuna suojelu 
häirinnältä, sekä epäkohtiin puuttuminen; 

 
c) varmistaa, että vammaiset henkilöt pys-

tyvät käyttämään oikeuttaan ammattiyhdistys-
toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa; 

d) mahdollistaa vammaisille henkilöille 
yleisten teknisten ja ammatinvalintaan liitty-
vien neuvontaohjelmien, työhönsijoittamis-
palvelujen sekä ammatillisen koulutuksen ja 
jatkokoulutuksen tehokas saatavuus; 

e) edistää vammaisten henkilöiden mahdol-
lisuuksia työllistyä ja edetä urallaan työmark-
kinoilla sekä heidän avustamistaan työn löy-
tämisessä, saamisessa ja säilyttämisessä sekä 
työhön palaamisessa; 

f) edistää mahdollisuuksia itsenäiseen elin-
keinonharjoittamiseen, yrittäjyyteen, osuus-
kuntien kehittämiseen ja oman yritystoimin-
nan aloittamiseen; 

g) työllistää vammaisia henkilöitä julkisella 
sektorilla; 

Article 27 

Work and employment 

1. States Parties recognize the right of per-
sons with disabilities to work, on an equal 
basis with others; this includes the right to 
the opportunity to gain a living by work 
freely chosen or accepted in a labour market 
and work environment that is open, inclusive 
and accessible to persons with disabilities. 
States Parties shall safeguard and promote 
the realization of the right to work, including 
for those who acquire a disability during the 
course of employment, by taking appropriate 
steps, including through legislation, to, inter 
alia: 

 
(a) Prohibit discrimination on the basis of 

disability with regard to all matters concern-
ing all forms of employment, including con-
ditions of recruitment, hiring and employ-
ment, continuance of employment, career ad-
vancement and safe and healthy working 
conditions; 

(b) Protect the rights of persons with dis-
abilities, on an equal basis with others, to just 
and favourable conditions of work, including 
equal opportunities and equal remuneration 
for work of equal value, safe and healthy 
working conditions, including protection 
from harassment, and the redress of griev-
ances; 

(c) Ensure that persons with disabilities are 
able to exercise their labour and trade union 
rights on an equal basis with others; 

(d) Enable persons with disabilities to have 
effective access to general technical and vo-
cational guidance programmes, placement 
services and vocational and continuing train-
ing; 

(e) Promote employment opportunities and 
career advancement for persons with disabili-
ties in the labour market, as well as assis-
tance in finding, obtaining, maintaining and 
returning to employment; 

(f) Promote opportunities for self-
employment, entrepreneurship, the develop-
ment of cooperatives and starting one’s own 
business; 

(g) Employ persons with disabilities in the 
public sector; 
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h) edistää vammaisten henkilöiden työlli-
syyttä yksityisellä sektorilla asianmukaisilla 
menettelytavoilla ja toimilla, joihin voi sisäl-
tyä tasa-arvoistavia toimintaohjelmia, kan-
nustimia ja muita toimia; 

i) varmistaa, että vammaisia henkilöitä var-
ten tehdään työpaikoilla kohtuulliset mukau-
tukset; 

j) edistää vammaisten henkilöiden työko-
kemuksen hankkimista avoimilla työmarkki-
noilla; 

k) edistää vammaisten henkilöiden amma-
tillisen kuntoutuksen, työn säilyttämisen ja 
työhönpaluun ohjelmia. 

 
2. Sopimuspuolet varmistavat, ettei vam-

maisia henkilöitä pidetä orjuudessa tai orjuu-
den kaltaisessa pakkotyössä ja että heitä suo-
jellaan yhdenvertaisesti muiden kanssa pak-
kotyöltä ja muulta pakolliselta työltä. 

(h) Promote the employment of persons 
with disabilities in the private sector through 
appropriate policies and measures, which 
may include affirmative action programmes, 
incentives and other measures; 

(i) Ensure that reasonable accommodation 
is provided to persons with disabilities in the 
workplace; 

(j) Promote the acquisition by persons with 
disabilities of work experience in the open la-
bour market; 

(k) Promote vocational and professional 
rehabilitation, job retention and return-to-
work programmes for persons with disabili-
ties. 

2. States Parties shall ensure that persons 
with disabilities are not held in slavery or in 
servitude, and are protected, on an equal ba-
sis with others, from forced or compulsory 
labour. 

 
28 artikla 

Riittävä elintaso ja sosiaaliturva 

 
1. Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten 

henkilöiden oikeuden riittävään omaan ja 
perheidensä elintasoon, kuten riittävään ra-
vintoon, vaatetukseen ja asumiseen, sekä 
elinolojen jatkuvaan paranemiseen ja toteut-
tavat asianmukaiset toimet tämän oikeuden 
toteutumisen turvaamiseksi ja edistämiseksi 
ilman syrjintää vammaisuuden perusteella. 

 
2. Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten 

henkilöiden oikeuden sosiaaliturvaan ja tä-
män oikeuden nauttimiseen ilman syrjintää 
vammaisuuden perusteella sekä toteuttavat 
asianmukaiset toimet tämän oikeuden toteu-
tumisen turvaamiseksi ja edistämiseksi, muun 
muassa toimilla, joilla: 

a) varmistetaan puhdasvesipalvelujen yh-
denvertainen saatavuus vammaisille henki-
löille sekä asianmukaisten ja kohtuullisen 
hintaisten palvelujen, laitteiden ja muun avun 
saatavuus vammaisuuteen liittyviin tarpeisiin; 

b) varmistetaan vammaisten henkilöiden, 
erityisesti vammaisten naisten, tyttöjen ja 
vanhusten pääsy sosiaaliturvaohjelmien ja 
köyhyydenvähentämisohjelmien piiriin; 

 
c) varmistetaan köyhyydessä eläville vam-

Article 28 

Adequate standard of living and social pro-
tection 

1. States Parties recognize the right of per-
sons with disabilities to an adequate standard 
of living for themselves and their families, 
including adequate food, clothing and hous-
ing, and to the continuous improvement of 
living conditions, and shall take appropriate 
steps to safeguard and promote the realiza-
tion of this right without discrimination on 
the basis of disability. 

2. States Parties recognize the right of per-
sons with disabilities to social protection and 
to the enjoyment of that right without dis-
crimination on the basis of disability, and 
shall take appropriate steps to safeguard and 
promote the realization of this right, includ-
ing measures: 

(a) To ensure equal access by persons with 
disabilities to clean water services, and to en-
sure access to appropriate and affordable ser-
vices, devices and other assistance for dis-
ability-related needs; 

(b) To ensure access by persons with dis-
abilities, in particular women and girls with 
disabilities and older persons with disabili-
ties, to social protection programmes and 
poverty reduction programmes; 

(c) To ensure access by persons with dis-
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maisille henkilöille ja heidän perheilleen val-
tion tuki vammaisuudesta aiheutuviin kului-
hin, jotka liittyvät muun muassa riittävään 
koulutukseen, neuvontaan, rahalliseen tukeen 
ja tilapäishoitoon; 

d) varmistetaan vammaisten henkilöiden 
yhdenvertainen pääsy julkisten asunto-
ohjelmien piiriin; 

e) varmistetaan vammaisten henkilöiden 
yhdenvertainen pääsy eläke-etuuksien ja -
ohjelmien piiriin. 

abilities and their families living in situations 
of poverty to assistance from the State with 
disability- related expenses, including ade-
quate training, counselling, financial assis-
tance and respite care; 

(d) To ensure access by persons with dis-
abilities to public housing programmes; 

 
(e) To ensure equal access by persons with 

disabilities to retirement benefits and pro-
grammes. 

 
29 artikla 

Osallistuminen poliittiseen ja julkiseen elä-
mään 

Sopimuspuolet takaavat vammaisille henki-
löille poliittiset oikeudet ja mahdollisuuden 
nauttia niistä yhdenvertaisesti muiden kanssa 
sekä sitoutuvat: 

a) varmistamaan, että vammaiset henkilöt 
voivat tehokkaasti ja täysimääräisesti osallis-
tua poliittiseen ja julkiseen elämään yhden-
vertaisesti muiden kanssa suoraan tai vapaasti 
valittujen edustajien kautta, myös siten, että 
heillä on oikeus ja mahdollisuus äänestää ja 
tulla valituiksi, muun muassa: 

i) varmistamalla, että äänestysmenettelyt, -
järjestelyt ja -aineistot ovat asianmukaisia, 
saavutettavia sekä helppotajuisia ja -
käyttöisiä; 

ii) suojelemalla vammaisten henkilöiden 
oikeutta äänestää salaisella lippuäänestyksellä 
vaaleissa ja kansanäänestyksissä ilman uhkai-
lua, asettua ehdolle vaaleissa, hoitaa tehtä-
väänsä tehokkaasti ja suorittaa kaikkia julki-
sia tehtäviä kaikilla hallinnon tasoilla sekä 
helpottamalla tarvittaessa apuvälineteknolo-
gian ja uuden teknologian käyttöä; 

iii) takaamalla vammaisten äänestäjien va-
paan tahdonilmaisun ja sallimalla tätä varten 
tarvittaessa heidän pyynnöstään heidän valit-
semansa henkilön avustaa heitä äänestykses-
sä; 

b) edistämään aktiivisesti ympäristöä, jossa 
vammaiset henkilöt voivat tehokkaasti ja täy-
simääräisesti osallistua julkisten asioiden hoi-
toon ilman syrjintää ja yhdenvertaisesti mui-
den kanssa, sekä kannustamaan heidän osal-
listumistaan julkisiin asioihin, kuten: 

i) osallistuminen maan julkisen ja poliitti-
sen elämän parissa toimivien kansalaisjärjes-

Article 29 

Participation in political and public life 

 
States Parties shall guarantee to persons 

with disabilities political rights and the op-
portunity to enjoy them on an equal basis 
with others, and shall undertake: 

(a) To ensure that persons with disabilities 
can effectively and fully participate in politi-
cal and public life on an equal basis with oth-
ers, directly or through freely chosen repre-
sentatives, including the right and opportu-
nity for persons with disabilities to vote and 
be elected, inter alia, by: 

(i) Ensuring that voting procedures, facili-
ties and materials are appropriate, accessible 
and easy to understand and use; 

 
(ii) Protecting the right of persons with dis-

abilities to vote by secret ballot in elections 
and public referendums without intimidation, 
and to stand for elections, to effectively hold 
office and perform all public functions at all 
levels of government, facilitating the use of 
assistive and new technologies where appro-
priate; 

(iii) Guaranteeing the free expression of the 
will of persons with disabilities as electors 
and to this end, where necessary, at their re-
quest, allowing assistance in voting by a per-
son of their own choice; 

(b) To promote actively an environment in 
which persons with disabilities can effec-
tively and fully participate in the conduct of 
public affairs, without discrimination and on 
an equal basis with others, and encourage 
their participation in public affairs, including: 

(i) Participation in non-governmental or-
ganizations and associations concerned with 
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töjen ja yhdistysten toimintaan sekä poliittis-
ten puolueiden toimintaan ja hallintoon; 

ii) vammaisia henkilöitä kansainvälisellä, 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella ta-
solla edustavien vammaisjärjestöjen perusta-
minen ja niihin liittyminen. 
 

the public and political life of the country, 
and in the activities and administration of po-
litical par-ties; 

(ii) Forming and joining organizations of 
persons with disabilities to represent persons 
with disabilities at international, national, re-
gional and local levels. 

 
30 artikla 

Osallistuminen kulttuurielämään, virkistys- ja 
vapaa-ajantoimintaan ja urheiluun 

1. Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten 
henkilöiden oikeuden osallistua yhdenvertai-
sesti muiden kanssa kulttuurielämään ja to-
teuttavat kaikki asianmukaiset toimet varmis-
taakseen, että vammaiset henkilöt: 

a) saavat käyttöönsä kulttuuriaineistoa saa-
vutettavassa muodossa; 

b) voivat seurata televisio-ohjelmia, eloku-
via, teatteria ja muuta kulttuuritoimintaa saa-
vutettavassa muodossa; 

c) pääsevät paikkoihin, joissa tarjotaan kult-
tuuriesityksiä tai -palveluja, kuten teatterei-
hin, museoihin, elokuvateattereihin, kirjastoi-
hin ja matkailupalveluihin, ja pääsevät mah-
dollisuuksien mukaan kansallisen kulttuurin 
kannalta merkittäviin monumentteihin ja koh-
teisiin. 

2. Sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset 
toimet järjestääkseen vammaisille henkilöille 
mahdollisuuden kehittää ja käyttää luovia, 
taiteellisia ja älyllisiä kykyjään paitsi omaksi 
hyödykseen myös yhteiskunnan rikastamisek-
si. 

3. Sopimuspuolet toteuttavat kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti kaikki asianmukaiset 
toimet varmistaakseen, että teollis- ja tekijän-
oikeuksia suojaava lainsäädäntö ei kohtuut-
tomasti tai syrjivästi estä kulttuuriaineiston 
saatavuutta vammaisille henkilöille. 

4. Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertai-
sesti muiden kanssa oikeus erityisen kulttuu-
ri- ja kieli-identiteettinsä, kuten viittomakiel-
ten ja kuurojen kulttuurin, tunnustamiseen ja 
tukeen. 

5. Jotta vammaiset henkilöt voisivat osallis-
tua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistys-, 
vapaa-ajan- ja urheilutoimintaan, sopimus-
puolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joil-
la: 

a) kannustetaan ja edistetään vammaisten 

Article 30 

Participation in cultural life, recreation, lei-
sure and sport 

1. States Parties recognize the right of per-
sons with disabilities to take part on an equal 
basis with others in cultural life, and shall 
take all appropriate measures to ensure that 
persons with disabilities: 

(a) Enjoy access to cultural materials in ac-
cessible formats; 

(b) Enjoy access to television programmes, 
films, theatre and other cultural activities, in 
accessible formats; 

(c) Enjoy access to places for cultural per-
formances or services, such as theatres, mu-
seums, cinemas, libraries and tourism ser-
vices, and, as far as possible, enjoy access to 
monuments and sites of national cultural im-
portance. 

 
2. States Parties shall take appropriate 

measures to enable persons with disabilities 
to have the opportunity to develop and utilize 
their creative, artistic and intellectual poten-
tial, not only for their own benefit, but also 
for the enrichment of society. 

3. States Parties shall take all appropriate 
steps, in accordance with international law, 
to en-sure that laws protecting intellectual 
property rights do not constitute an unrea-
sonable or discriminatory barrier to access by 
persons with disabilities to cultural materials. 

4. Persons with disabilities shall be enti-
tled, on an equal basis with others, to recog-
nition and support of their specific cultural 
and linguistic identity, including sign lan-
guages and deaf culture. 

5. With a view to enabling persons with 
disabilities to participate on an equal basis 
with others in recreational, leisure and sport-
ing activities, States Parties shall take appro-
priate measures: 

(a) To encourage and promote the partici-
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henkilöiden mahdollisimman laajaa osallis-
tumista kaikille suunnattuun urheilutoimin-
taan kaikilla tasoilla; 

b) varmistetaan, että vammaisilla henkilöil-
lä on mahdollisuus järjestää ja kehittää vam-
maisille erityistä urheilu- ja virkistystoimin-
taa sekä osallistua siihen, ja tätä varten kan-
nustetaan asianmukaisten voimavarojen, oh-
jauksen ja koulutuksen järjestämistä vammai-
sille henkilöille yhdenvertaisesti muiden 
kanssa; 

c) varmistetaan, että vammaiset henkilöt 
pääsevät urheilu-, virkistys- ja matkailupaik-
koihin; 

d) varmistetaan, että vammaiset lapset voi-
vat yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa 
osallistua leikki-, virkistys-, vapaa-ajan- ja 
urheilutoimintaan, mukaan lukien koulujär-
jestelmässä tarjottava toiminta; 

e) varmistetaan, että vammaiset henkilöt 
saavat palveluja virkistys-, matkailu-, vapaa-
ajan- ja urheilu-toimintojen järjestäjiltä. 
 

pation, to the fullest extent possible, of per-
sons with disabilities in mainstream sporting 
activities at all levels; 

(b) To ensure that persons with disabilities 
have an opportunity to organize, develop and 
participate in disability-specific sporting and 
recreational activities and, to this end, en-
courage the provision, on an equal basis with 
others, of appropriate instruction, training 
and resources; 

 
(c) To ensure that persons with disabilities 

have access to sporting, recreational and 
tourism venues; 

(d) To ensure that children with disabilities 
have equal access with other children to par-
ticipation in play, recreation and leisure and 
sporting activities, including those activities 
in the school system; 

(e) To ensure that persons with disabilities 
have access to services from those involved 
in the organization of recreational, tourism, 
leisure and sporting activities. 

 
31 artikla 

Tilastot ja tietojenkeruu 

1. Sopimuspuolet sitoutuvat kokoamaan 
asianmukaista tietoa, muun muassa tilasto- ja 
tutkimustietoa, jonka pohjalta ne voivat muo-
dostaa ja toteuttaa menettelytapoja tämän 
yleissopimuksen soveltamiseksi. Tämä tieto 
on koottava ja sitä on ylläpidettävä noudatta-
en: 

a) oikeudellisia takeita, muun muassa tie-
tosuojalainsäädäntöä, jotta varmistetaan luot-
tamuksellisuus ja vammaisten henkilöiden 
yksityisyyden kunnioittaminen; 

b) kansainvälisesti hyväksyttyjä normeja 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaa-
miseksi sekä tilastojen laadinnan ja käytön 
eettisiä periaatteita. 

2. Tämän artiklan mukaisesti koottu tieto 
eritellään tarvittaessa, ja sen avulla helpote-
taan sopimuspuolten tähän yleissopimukseen 
perustuvien velvoitteiden täytäntöönpanon 
arvioimista sekä tunnistetaan ja käsitellään 
niitä esteitä, joita vammaiset henkilöt kohtaa-
vat käyttäessään oikeuksiaan. 

3. Sopimuspuolet vastaavat näiden tilasto-
jen levittämisestä ja varmistavat niiden saavu-
tettavuuden vammaisille henkilöille ja muille. 

Article 31 

Statistics and data collection 

1. States Parties undertake to collect appro-
priate information, including statistical and 
re-search data, to enable them to formulate 
and implement policies to give effect to the 
present Convention. The process of collect-
ing and maintaining this information shall: 

 
(a) Comply with legally established safe-

guards, including legislation on data protec-
tion, to ensure confidentiality and respect for 
the privacy of persons with disabilities; 

(b) Comply with internationally accepted 
norms to protect human rights and funda-
mental freedoms and ethical principles in the 
collection and use of statistics. 

2. The information collected in accordance 
with this article shall be disaggregated, as 
appropriate, and used to help assess the im-
plementation of States Parties’ obligations 
under the present Convention and to identify 
and address the barriers faced by persons 
with disabilities in exercising their rights. 

3. States Parties shall assume responsibility 
for the dissemination of these statistics and 
ensure their accessibility to persons with dis-
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 abilities and others. 
 

32 artikla 

Kansainvälinen yhteistyö 

1. Sopimuspuolet tunnustavat kansainväli-
sen yhteistyön ja sen edistämisen merkityksen 
tuettaessa kansallisia pyrkimyksiä tämän 
yleissopimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden 
toteuttamiseksi, ja ne sitoutuvat toteuttamaan 
tätä varten asianmukaiset ja tehokkaat toimet 
valtioiden välillä ja keskuudessa sekä tarvit-
taessa yhdessä asianomaisten kansainvälisten 
ja alueellisten järjestöjen ja kansalaisyhteis-
kunnan kanssa, erityisesti vammaisjärjestöjen 
kanssa. Näillä toimilla voidaan muun muassa: 

 
a) varmistaa, että vammaiset henkilöt osal-

listetaan kansainväliseen yhteistyöhön, mu-
kaan lukien kansainväliset kehitysohjelmat, ja 
että se on heidän saavutettavissaan; 

b) helpottaa ja tukea voimavarojen kehittä-
mistä, muun muassa vaihtamalla ja jakamalla 
tietoa, kokemuksia, koulutusohjelmia ja par-
haita käytäntöjä; 

c) helpottaa tutkimusyhteistyötä sekä tie-
teellisen ja teknisen tiedon saatavuutta; 

d) antaa tarvittaessa teknistä ja taloudellista 
apua, muun muassa helpottamalla saavutetta-
van teknologian ja apuvälineteknologian saa-
tavuutta ja jakamista, sekä siirtämällä tekno-
logiaa. 

2. Tämän artiklan määräykset eivät rajoita 
kunkin sopimuspuolen velvollisuutta täyttää 
tämän yleissopimuksen mukaiset velvoitteen-
sa. 
 

 
Article 32 

International cooperation 

1. States Parties recognize the importance 
of international cooperation and its promo-
tion, in support of national efforts for the re-
alization of the purpose and objectives of the 
present Convention, and will undertake ap-
propriate and effective measures in this re-
gard, between and among States and, as ap-
propriate, in partnership with relevant inter-
national and regional organizations and civil 
society, in particular organizations of persons 
with disabilities. Such measures could in-
clude, inter alia: 

(a) Ensuring that international cooperation, 
including international development pro-
grammes, is inclusive of and accessible to 
persons with disabilities; 

(b) Facilitating and supporting capacity-
building, including through the exchange and 
sharing of information, experiences, training 
programmes and best practices; 

(c) Facilitating cooperation in research and 
access to scientific and technical knowledge; 

(d) Providing, as appropriate, technical and 
economic assistance, including by facilitating 
access to and sharing of accessible and assis-
tive technologies, and through the transfer of 
technologies. 

2. The provisions of this article are without 
prejudice to the obligations of each State Par-
ty to fulfil its obligations under the present 
Convention. 
 

 
33 artikla 

Kansallinen täytäntöönpano ja seuranta 

1. Sopimuspuolet nimeävät hallitusorgani-
saationsa mukaisesti yhden tai useamman yh-
teystahon tämän yleissopimuksen täytäntöön-
panoon liittyviä asioita varten ja harkitsevat 
tämän organisaationsa puitteissa koordinaa-
tiojärjestelmän perustamista tai nimeämistä 
helpottamaan täytäntöönpanoon liittyvää toi-
mintaa eri aloilla ja tasoilla. 

 
2. Kukin sopimuspuoli kyseisessä sopimus-

Article 33 

National implementation and monitoring 

1. States Parties, in accordance with their 
system of organization, shall designate one or 
more focal points within government for 
matters relating to the implementation of the 
present Convention, and shall give due con-
sideration to the establishment or designation 
of a coordination mechanism within govern-
ment to facilitate related action in different 
sectors and at different levels. 

2. States Parties shall, in accordance with 
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puolessa oikeus- ja hallintojärjestelmänsä 
mukaisesti ylläpitää tai vahvistaa rakennetta, 
johon kuuluu tarvittaessa yksi tai useampi 
riippumaton järjestelmä ja jonka avulla edis-
tetään, suojellaan ja seurataan tämän yleisso-
pimuksen täytäntöönpanoa, taikka nimeää tai 
perustaa tällaisen rakenteen. Nimetessään tai 
perustaessaan tällaisen järjestelmän sopimus-
puolet ottavat huomioon periaatteet, jotka 
koskevat ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja 
edistämiseksi toimivien kansallisten instituu-
tioiden asemaa ja toimintaa. 

3. Kansalaisyhteiskunta, erityisesti vam-
maiset henkilöt ja heitä edustavat järjestöt, on 
osallistettava ja se osallistuu seurantamenette-
lyyn täysimääräisesti. 

their legal and administrative systems, main-
tain, strengthen, designate or establish within 
the State Party, a framework, including one 
or more independent mechanisms, as appro-
priate, to promote, protect and monitor im-
plementation of the present Convention. 
When designating or establishing such a 
mechanism, States Parties shall take into ac-
count the principles relating to the status and 
functioning of national institutions for pro-
tection and promotion of human rights. 

 
3. Civil society, in particular persons with 

disabilities and their representative organiza-
tions, shall be involved and participate fully 
in the monitoring process. 

 
34 artikla 

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea 

 
1. Perustetaan vammaisten henkilöiden oi-

keuksien komitea, jäljempänä ’komitea’, joka 
suorittaa jäljempänä määrättyjä tehtäviä. 

 
 
2. Tämän yleissopimuksen voimaantulon 

ajankohtana komitea koostuu 12 asiantunti-
jasta. Sen jälkeen, kun lisäksi kuusikymmentä 
sopimuspuolta on ratifioinut yleissopimuksen 
tai liittynyt siihen, komitean jäsenmäärää lisä-
tään kuudella, jolloin jäseniä on enimmillään 
18. 

3. Komitean jäsenet toimivat henkilökohtai-
sessa ominaisuudessaan, ja heillä on oltava 
korkea moraali sekä tunnustettu pätevyys ja 
kokemus tämän yleissopimuksen sovelta-
misalaan kuuluvilla aloilla. Nimetessään eh-
dokkaansa sopimuspuolten on otettava 
asianmukaisesti huomioon tämän yleissopi-
muksen 4 artiklan 3 kappaleen määräys. 

 
4. Sopimuspuolet valitsevat komitean jäse-

net, kiinnittäen huomiota tasapuoliseen maan-
tieteelliseen jakaumaan, eri kulttuurimuotojen 
ja merkittävimpien oikeusjärjestelmien edus-
tukseen, eri sukupuolten tasapainoiseen edus-
tukseen sekä vammaisten asiantuntijoiden 
osallistumiseen. 

5. Komitean jäsenet valitaan salaisella lip-
puäänestyksellä sellaisten henkilöiden luette-
losta, jotka sopimuspuolet ovat nimenneet 

Article 34 

Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities 

1. There shall be established a Committee 
on the Rights of Persons with Disabilities 
(hereafter referred to as “the Committee”), 
which shall carry out the functions hereinaf-
ter provided. 

2. The Committee shall consist, at the time 
of entry into force of the present Convention, 
of twelve experts. After an additional sixty 
ratifications or accessions to the Convention, 
the membership of the Committee shall in-
crease by six members, attaining a maximum 
number of eighteen members. 

3. The members of the Committee shall 
serve in their personal capacity and shall be 
of high moral standing and recognized com-
petence and experience in the field covered 
by the present Convention. When nominating 
their candidates, States Parties are invited to 
give due consideration to the provision set 
out in article 4, paragraph 3, of the present 
Convention. 

4. The members of the Committee shall be 
elected by States Parties, consideration being 
given to equitable geographical distribution, 
representation of the different forms of civi-
lization and of the principal legal systems, 
balanced gender representation and participa-
tion of experts with disabilities. 

5. The members of the Committee shall be 
elected by secret ballot from a list of persons 
nominated by the States Parties from among 
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kansalaistensa joukosta sopimuspuolten ko-
kouksessa. Näissä kokouksissa, jotka ovat 
päätösvaltaisia kahden kolmasosan sopimus-
puolista ollessa läsnä, valitaan komiteaan ne 
henkilöt, jotka saavat eniten ääniä sekä ehdot-
toman enemmistön läsnä olevien ja äänestä-
vien sopimuspuolten edustajien äänistä. 

 
6. Ensimmäinen vaali toimitetaan viimeis-

tään kuuden kuukauden kuluttua tämän yleis-
sopimuksen voimaantulopäivästä. Vähintään 
neljä kuukautta ennen kunkin vaalin ajankoh-
taa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri 
lähettää sopimuspuolille kirjeen, jossa näitä 
kehotetaan nimeämään ehdokkaansa kahden 
kuukauden kuluessa. Tämän jälkeen pääsih-
teeri laatii aakkosellisen luettelon kaikista 
näin nimetyistä henkilöistä mainiten heidät 
nimenneet sopimuspuolet ja toimittaa luette-
lon tämän yleissopimuksen sopimuspuolille. 
 

7. Komitean jäsenet valitaan neljän vuoden 
toimikaudeksi. Heidät voidaan valita uudel-
leen yhden kerran. Kuuden ensimmäisessä 
vaalissa valitun jäsenen toimikausi päättyy 
kuitenkin kahden vuoden kuluttua; tämän ar-
tiklan 5 kappaleessa tarkoitetun kokouksen 
puheenjohtaja valitsee näiden kuuden jäsenen 
nimet arvalla välittömästi ensimmäisen vaalin 
jälkeen. 

8. Komitean kuusi lisäjäsentä valitaan 
säännöllisten vaalien yhteydessä tämän artik-
lan asianmukaisten määräysten mukaisesti. 

 
9. Jos komitean jäsen kuolee tai eroaa tai 

ilmoittaa, ettei hän muusta syystä enää voi 
suorittaa tehtäviään, jäsenen nimennyt sopi-
muspuoli nimeää jäljellä olevaksi toimikau-
deksi toisen asiantuntijan, jolla on tämän ar-
tiklan asianomaisissa määräyksissä vaadittava 
pätevyys ja joka täyttää niissä esitetyt vaati-
mukset. 

10. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä it-
se. 

11. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri 
järjestää henkilöstön ja toimintaedellytykset, 
jotka tarvitaan komitean tehtävien tehokkaak-
si suorittamiseksi tämän yleissopimuksen 
mukaisesti, sekä kutsuu koolle sen ensimmäi-
sen kokouksen. 

12. Yhdistyneiden Kansakuntien yleisko-
kouksen suostumuksella tämän yleissopimuk-
sen mukaisesti perustetun komitean jäsenet 

their nationals at meetings of the Conference 
of States Parties. At those meetings, for 
which two thirds of States Parties shall con-
stitute a quo-rum, the persons elected to the 
Committee shall be those who obtain the 
largest number of votes and an absolute ma-
jority of the votes of the representatives of 
States Parties present and voting. 

6. The initial election shall be held no later 
than six months after the date of entry into 
force of the present Convention. At least four 
months before the date of each election, the 
Secretary-General of the United Nations shall 
address a letter to the States Parties inviting 
them to submit the nominations within two 
months. The Secretary-General shall subse-
quently prepare a list in alphabetical order of 
all persons thus nominated, indicating the 
State Parties which have nominated them, 
and shall submit it to the States Parties to the 
present Convention. 

7. The members of the Committee shall be 
elected for a term of four years. They shall be 
eligible for re-election once. However, the 
term of six of the members elected at the first 
election shall expire at the end of two years; 
immediately after the first election, the 
names of these six members shall be chosen 
by lot by the chairperson of the meeting re-
ferred to in paragraph 5 of this article. 

8. The election of the six additional mem-
bers of the Committee shall be held on the 
occasion of regular elections, in accordance 
with the relevant provisions of this article. 

9. If a member of the Committee dies or re-
signs or declares that for any other cause she 
or he can no longer perform her or his duties, 
the State Party which nominated the member 
shall appoint another expert possessing the 
qualifications and meeting the requirements 
set out in the relevant provisions of this arti-
cle, to serve for the remainder of the term. 

10. The Committee shall establish its own 
rules of procedure. 

11. The Secretary-General of the United 
Nations shall provide the necessary staff and 
facilities for the effective performance of the 
functions of the Committee under the present 
Convention, and shall convene its initial 
meeting. 

12. With the approval of the General As-
sembly of the United Nations, the members 
of the Committee established under the pre-
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saavat korvausta Yhdistyneiden Kansakuntien 
varoista ehdoilla, joista yleiskokous voi päät-
tää ottaen huomioon komitean tehtävien tär-
keyden. 

 
13. Komitean jäsenillä on oikeus niihin Yh-

distyneiden Kansakuntien tehtävissä toimivi-
en asiantuntijoiden toimintaedellytyksiin, eri-
oikeuksiin ja -vapauksiin, joista määrätään 
Yhdistyneiden Kansakuntien erioikeuksia ja -
vapauksia koskevan yleissopimuksen asian-
mukaisissa määräyksissä. 

sent Convention shall receive emoluments 
from United Nations resources on such terms 
and conditions as the Assembly may decide, 
having regard to the importance of the Com-
mittee’s responsibilities. 

13. The members of the Committee shall 
be entitled to the facilities, privileges and 
immunities of experts on mission for the 
United Nations as laid down in the relevant 
sections of the Convention on the Privileges 
and Immunities of the United Nations. 
 

 
35 artikla 

Sopimuspuolten raportit 

1. Kukin sopimuspuoli antaa komitealle 
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin vä-
lityksellä kattavan raportin niistä toimista, 
joihin se on ryhtynyt täyttääkseen tämän 
yleissopimuksen mukaiset velvoitteensa, sekä 
tässä yhteydessä tapahtuneesta kehityksestä 
kahden vuoden kuluessa tämän yleissopimuk-
sen voimaantulosta kyseisen sopimuspuolen 
osalta. 

2. Tämän jälkeen sopimuspuolet antavat 
seuraavat raporttinsa vähintään neljän vuoden 
välein ja lisäksi komitean pyynnöstä. 

 
3. Komitea päättää raporttien sisältöä kos-

kevista ohjeista. 
4. Sopimuspuolen, joka on antanut ensim-

mäisen kattavan raporttinsa komitealle, ei 
tarvitse myöhemmissä raporteissaan toistaa 
aiemmin annettuja tietoja. Sopimuspuolia ke-
hotetaan komitealle annettavia raportteja 
valmistellessaan kiinnittämään huomiota ra-
portointimenettelyn avoimuuteen sekä otta-
maan asianmukaisesti huomioon tämän yleis-
sopimuksen 4 artiklan 3 kappaleen määräys. 

5. Raporteissa voidaan tuoda esille tekijöitä 
ja ongelmia, jotka vaikuttavat tämän yleisso-
pimuksen mukaisten velvoitteiden täytän-
töönpanon laajuuteen. 

Article 35 

Reports by States Parties 

1. Each State Party shall submit to the 
Committee, through the Secretary- General 
of the United Nations, a comprehensive re-
port on measures taken to give effect to its 
obligations under the present Convention and 
on the progress made in that regard, within 
two years after the entry into force of the pre-
sent Convention for the State Party con-
cerned. 

2. Thereafter, States Parties shall submit 
subsequent reports at least every four years 
and further whenever the Committee so re-
quests. 

3. The Committee shall decide any guide-
lines applicable to the content of the reports. 

4. A State Party which has submitted a 
comprehensive initial report to the Commit-
tee need not, in its subsequent reports, repeat 
information previously provided. When pre-
paring reports to the Committee, States Par-
ties are invited to consider doing so in an 
open and transparent process and to give due 
consideration to the provision set out in arti-
cle 4, paragraph 3, of the present Convention. 

5. Reports may indicate factors and diffi-
culties affecting the degree of fulfilment of 
obligations under the present Convention. 
 

 
36 artikla 

Raporttien käsittely 

1. Komitea käsittelee jokaisen raportin ja 
esittää niistä asianmukaisiksi katsomansa eh-
dotukset ja yleiset suositukset sekä toimittaa 

Article 36 

Consideration of reports 

1. Each report shall be considered by the 
Committee, which shall make such sugges-
tions and general recommendations on the 
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nämä kyseiselle sopimuspuolelle. Sopimus-
puoli voi vastata antamalla komitealle valit-
semiaan tietoja. Komitea voi pyytää sopi-
muspuolilta tämän yleissopimuksen täytän-
töönpanon kannalta merkityksellisiä lisätieto-
ja. 

 
2. Jos sopimuspuoli myöhästyy merkittä-

västi raporttinsa antamisessa, komitea voi il-
moittaa sopimuspuolelle tarpeesta selvittää 
tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa so-
pimuspuolessa komitean käytettävissä olevien 
luotettavien tietojen perusteella, mikäli sopi-
muspuoli ei anna raporttia kolmen kuukauden 
kuluessa ilmoituksesta. Komitea kutsuu so-
pimuspuolen osallistumaan selvitykseen. Jos 
sopimuspuoli tämän ilmoituksen johdosta an-
taa vaadittavan raportin, sovelletaan tämän 
artiklan 1 kappaleen määräyksiä. 

 
3. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri 

saattaa raportit kaikkien sopimuspuolten saa-
taville. 

4. Sopimuspuolet saattavat raporttinsa laa-
jasti yleisön saataville omissa maissaan ja 
helpottavat näihin kertomuksiin liittyvien eh-
dotusten ja yleisten suositusten saatavuutta. 

 
5. Jos komitea katsoo sen tarpeelliseksi, se 

toimittaa Yhdistyneiden Kansakuntien erityis-
järjestöille, rahastoille ja ohjelmille sekä 
muille toimivaltaisille elimille sopimuspuol-
ten raportteja vastatakseen pyyntöön tai sii-
hen sisältyvään teknisen neuvonnan tai avun 
tarpeen ilmaukseen, yhdessä komitean näitä 
pyyntöjä tai ilmauksia koskevien mahdollis-
ten havaintojen ja suositusten kanssa. 
 

report as it may consider appropriate and 
shall forward these to the State Party con-
cerned. The State Party may respond with 
any information it chooses to the Committee. 
The Committee may request further informa-
tion from States Parties relevant to the im-
plementation of the present Convention. 

2. If a State Party is significantly overdue 
in the submission of a report, the Committee 
may notify the State Party concerned of the 
need to examine the implementation of the 
present Convention in that State Party, on the 
basis of reliable information available to the 
Committee, if the relevant report is not sub-
mitted within three months following the no-
tification. The Committee shall invite the 
State Party concerned to participate in such 
examination. Should the State Party respond 
by submitting the relevant report, the provi-
sions of paragraph 1 of this article will apply. 

3. The Secretary-General of the United Na-
tions shall make available the reports to all 
States Parties. 

4. States Parties shall make their reports 
widely available to the public in their own 
countries and facilitate access to the sugges-
tions and general recommendations relating 
to these reports. 

5. The Committee shall transmit, as it may 
consider appropriate, to the specialized agen-
cies, funds and programmes of the United 
Nations, and other competent bodies, reports 
from States Parties in order to address a re-
quest or indication of a need for technical 
advice or assistance contained therein, along 
with the Committee’s observations and rec-
ommendations, if any, on these requests or 
indications. 

 
37 artikla 

Sopimuspuolten ja komitean välinen yhteistyö 

 
1. Sopimuspuolet toimivat yhteistyössä 

komitean kanssa ja avustavat sen jäseniä näi-
den tehtävän täyttämisessä. 

2. Suhteissaan sopimuspuoliin komitea ot-
taa asianmukaisesti huomioon tavat ja keinot, 
joilla voidaan parantaa kansallisia valmiuksia 
panna tämä yleissopimus täytäntöön, muun 
muassa kansainvälisellä yhteistyöllä. 
 

Article 37 

Cooperation between States Parties and the 
Committee 

1. Each State Party shall cooperate with the 
Committee and assist its members in the ful-
filment of their mandate. 

2. In its relationship with States Parties, the 
Committee shall give due consideration to 
ways and means of enhancing national ca-
pacities for the implementation of the present 
Convention, including through international 
cooperation. 
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38 artikla 

Komitean suhde muihin elimiin 

 
Tämän yleissopimuksen tehokkaan täytän-

töönpanon edistämiseksi ja kansainvälisen 
yhteistyön kannustamiseksi sopimuksen so-
veltamisalalla: 

a) Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjär-
jestöillä ja muilla sen elimillä on oikeus olla 
edustettuina tämän yleissopimuksen sellaisten 
määräysten täytäntöönpanon arvioinnissa, 
jotka kuuluvat niiden toimialaan. Komitea voi 
tarvittaessa pyytää erityisjärjestöjä ja muita 
sopiviksi katsomiaan toimivaltaisia yhteisöjä 
antamaan asiantuntija-apua niiden toimialaan 
kuuluvissa yleissopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevissa kysymyksissä. Komitea voi pyy-
tää Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjes-
töjä ja muita sen elimiä antamaan raportteja 
yleissopimuksen täytäntöönpanosta niiden 
toimialoilla; 

 
 
b) tehtäväänsä suorittaessaan komitea kuu-

lee tarvittaessa muita asiaan liittyviä kansain-
välisillä ihmisoikeussopimuksilla perustettuja 
elimiä tarkoituksena varmistaa raportointioh-
jeiden, ehdotusten ja yleisten suositusten yh-
denmukaisuus sekä välttää moninkertaisuutta 
ja päällekkäisyyttä eri elinten tehtävien suo-
rittamisessa. 

Article 38 

Relationship of the Committee with other 
bodies 

In order to foster the effective implementa-
tion of the present Convention and to encour-
age international cooperation in the field 
covered by the present Convention: 

(a) The specialized agencies and other 
United Nations organs shall be entitled to be 
represented at the consideration of the im-
plementation of such provisions of the pre-
sent Convention as fall within the scope of 
their mandate. The Committee may invite the 
specialized agencies and other competent 
bodies as it may consider appropriate to pro-
vide expert advice on the implementation of 
the Convention in areas falling within the 
scope of their respective mandates. The 
Committee may invite specialized agencies 
and other United Nations organs to submit 
reports on the implementation of the Conven-
tion in areas falling within the scope of their 
activities; 

(b) The Committee, as it discharges its 
mandate, shall consult, as appropriate, other 
relevant bodies instituted by international 
human rights treaties, with a view to ensuring 
the consistency of their respective reporting 
guidelines, suggestions and general recom-
mendations, and avoiding duplication and 
overlap in the performance of their functions. 

 
39 artikla 

Komitean raportti 

Komitea antaa kahden vuoden välein rapor-
tin toiminnastaan yleiskokoukselle sekä talo-
us- ja sosiaalineuvostolle, ja se voi esittää eh-
dotuksia ja yleisiä suosituksia, jotka perustu-
vat sen sopimuspuolilta saamien raporttien ja 
tietojen tutkimiseen. Nämä ehdotukset ja 
yleiset suositukset sisällytetään komitean ra-
porttiin yhdessä sopimuspuolten mahdollisten 
huomioiden kanssa. 
 

Article 39 

Report of the Committee 

The Committee shall report every two 
years to the General Assembly and to the 
Economic and Social Council on its activi-
ties, and may make suggestions and general 
recommendations based on the examination 
of reports and information received from the 
States Parties. Such suggestions and general 
recommendations shall be included in the re-
port of the Committee together with com-
ments, if any, from States Parties. 
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40 artikla 

Sopimuspuolten kokous 

1. Sopimuspuolet kokoontuvat säännöllises-
ti sopimuspuolten kokoukseen käsittelemään 
tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoon liit-
tyviä asioita. 

2. Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
tämän yleissopimuksen voimaantulosta Yh-
distyneiden Kansakuntien pääsihteeri kutsuu 
koolle sopimuspuolten kokouksen. Seuraavat 
sopimuspuolten kokoukset Yhdistyneiden 
Kansakuntien pääsihteeri kutsuu koolle kah-
den vuoden välein tai kyseisen kokouksen 
päätöksen mukaan. 

Article 40 

Conference of States Parties 

1. The States Parties shall meet regularly in 
a Conference of States Parties in order to 
consider any matter with regard to the im-
plementation of the present Convention. 

2. No later than six months after the entry 
into force of the present Convention, the 
Conference of States Parties shall be con-
vened by the Secretary-General of the United 
Nations. The subsequent meetings shall be 
convened by the Secretary-General bienni-
ally or upon the decision of the Conference 
of States Parties. 

 
41 artikla 

Tallettaja 

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri 
toimii tämän yleissopimuksen tallettajana. 
 

Article 41 

Depositary 

The Secretary-General of the United Na-
tions shall be the depositary of the present 
Convention. 

 
42 artikla 

Allekirjoittaminen 

Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoit-
tamista varten kaikille valtioille ja alueellisen 
yhdentymisen järjestöille Yhdistyneiden Kan-
sakuntien päämajassa New Yorkissa 30 päi-
västä maaliskuuta 2007 lukien. 

Article 42 

Signature 

The present Convention shall be open for 
signature by all States and by regional inte-
gration organizations at United Nations 
Headquarters in New York as of 30 March 
2007. 

 
43 artikla 

Sitoumuksen ilmaiseminen 

Tämä yleissopimus on sen allekirjoittaja-
valtioiden ratifioitava ja sen allekirjoittavien 
alueellisen yhdentymisen järjestöjen viralli-
sesti vahvistettava. Yleissopimus on avoinna 
liittymistä varten valtioille tai alueellisen yh-
dentymisen järjestöille, jotka eivät ole allekir-
joittaneet sitä. 

Article 43 

Consent to be bound 

The present Convention shall be subject to 
ratification by signatory States and to formal 
confirmation by signatory regional integra-
tion organizations. It shall be open for acces-
sion by any State or regional integration or-
ganization which has not signed the Conven-
tion. 

 
44 artikla 

Alueellisen yhdentymisen järjestöt 

1. ’Alueellisen yhdentymisen järjestö’ tar-

Article 44 

Regional integration organizations 

1. “Regional integration organization” shall 
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koittaa tietyn alueen täysivaltaisten valtioiden 
muodostamaa järjestöä, jolle sen jäsenvaltiot 
ovat siirtäneet toimivaltaa tämän yleissopi-
muksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. 
Tällaiset järjestöt ilmoittavat virallista vahvis-
tamista koskevissa asiakirjoissaan tai liitty-
miskirjoissaan toimivaltansa laajuuden tämän 
yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien 
asioiden osalta. Myöhemmin ne ilmoittavat 
tallettajalle mahdollisista merkittävistä toimi-
valtansa laajuuden muutoksista. 

 
2. Tässä yleissopimuksessa olevia viittauk-

sia ”sopimuspuoliin” sovelletaan näihin jär-
jestöihin niiden toimivallan rajoissa. 

3. Sovellettaessa tämän yleissopimuksen 45 
artiklan 1 kappaletta ja 47 artiklan 2 ja 3 kap-
paletta ei oteta lukuun alueellisen yhdentymi-
sen järjestön tallettamia asiakirjoja. 

 
4. Alueellisen yhdentymisen järjestöt voivat 

toimivaltaansa kuuluvissa asioissa käyttää 
äänioikeuttaan sopimuspuolten kokouksessa, 
jolloin niiden käytettävissä oleva äänimäärä 
on yhtä suuri kuin niiden tämän yleissopi-
muksen sopimuspuolina olevien jäsenvaltioi-
den määrä. Tällainen järjestö ei saa käyttää 
äänioikeuttaan, jos jokin sen jäsenvaltioista 
käyttää omaa äänioikeuttaan, ja päinvastoin. 

mean an organization constituted by sover-
eign States of a given region, to which its 
member States have transferred competence 
in respect of matters governed by the present 
Convention. Such organizations shall de-
clare, in their instruments of formal confir-
mation or accession, the extent of their com-
petence with respect to matters governed by 
the present Convention. Subsequently, they 
shall inform the depositary of any substantial 
modification in the extent of their compe-
tence. 

2. References to “States Parties” in the pre-
sent Convention shall apply to such organiza-
tions within the limits of their competence. 

3. For the purposes of article 45, paragraph 
1, and article 47, paragraphs 2 and 3, of the 
pre-sent Convention, any instrument depos-
ited by a regional integration organization 
shall not be counted. 

4. Regional integration organizations, in 
matters within their competence, may exer-
cise their right to vote in the Conference of 
States Parties, with a number of votes equal 
to the number of their member States that are 
Parties to the present Convention. Such an 
organization shall not exercise its right to 
vote if any of its member States exercises its 
right, and vice versa. 

 
45 artikla 

Voimaantulo 

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan kol-
mantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, 
kun kahdeskymmenes ratifioimis- tai liitty-
miskirja on talletettu. 

2. Kunkin sellaisen valtion tai alueellisen 
yhdentymisen järjestön osalta, joka ratifioi tai 
virallisesti vahvistaa yleissopimuksen tai liit-
tyy siihen sen jälkeen, kun kahdeskymmenes 
asianmukainen asiakirja on talletettu, yleisso-
pimus tulee voimaan kolmantenakymmenen-
tenä päivänä sen jälkeen, kun se on tallettanut 
oman asianmukaisen asiakirjansa. 

Article 45 

Entry into force 

1. The present Convention shall enter into 
force on the thirtieth day after the deposit of 
the twentieth instrument of ratification or ac-
cession. 

2. For each State or regional integration or-
ganization ratifying, formally confirming or 
ac-ceding to the present Convention after the 
deposit of the twentieth such instrument, the 
Convention shall enter into force on the thir-
tieth day after the deposit of its own such in-
strument. 
 

 
46 artikla 

Varaumat 

1. Tämän yleissopimuksen tavoitteen ja tar-
koituksen vastaisia varaumia ei saa tehdä. 

Article 46 

Reservations 

1. Reservations incompatible with the ob-
ject and purpose of the present Convention 
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2. Varaumat voidaan peruuttaa milloin ta-

hansa. 

shall not be permitted. 
2. Reservations may be withdrawn at any 

time. 
 
 

47 artikla 

Muutokset 

1. Sopimuspuoli voi ehdottaa tämän yleis-
sopimuksen muuttamista ja toimittaa muutos-
ehdotuksensa Yhdistyneiden Kansakuntien 
pääsihteerille. Pääsihteeri toimittaa muutos-
ehdotukset tiedoksi sopimuspuolille ja pyytää 
näitä ilmoittamaan, kannattavatko ne sopi-
muspuolten kokouksen koolle kutsumista eh-
dotusten käsittelemistä ja niistä päättämistä 
varten. Jos neljän kuukauden kuluessa tällai-
sesta tiedonannosta vähintään kolmasosa so-
pimuspuolista ilmoittaa kannattavansa koko-
uksen koolle kutsumista, pääsihteeri kutsuu 
kokouksen koolle Yhdistyneiden Kansakunti-
en alaisuudessa. Pääsihteeri toimittaa muu-
toksen, jonka läsnä olevien ja äänestävien so-
pimuspuolten kahden kolmasosan enemmistö 
on hyväksynyt, yleiskokouksen hyväksyttä-
väksi ja sen jälkeen kaikkien sopimuspuolten 
hyväksyttäväksi. 

 
2. Tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti 

hyväksytty ja vahvistettu muutos tulee voi-
maan kolmantenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun talletettujen hyväksymiskirjojen 
määrä on noussut kahteen kolmasosaan sopi-
muspuolten määrästä kokouksen antaman hy-
väksymisen ajankohtana. Sen jälkeen muutos 
tulee voimaan sopimuspuolen osalta kolman-
tenakymmenentenä päivänä sopimuspuolen 
oman hyväksymiskirjan tallettamisen jälkeen. 
Muutos sitoo ainoastaan niitä sopimuspuolia, 
jotka ovat hyväksyneet sen. 

3. Jos sopimuspuolten kokous yksimielises-
ti niin päättää, tämän artiklan 1 kappaleen 
mukaisesti hyväksytty muutos, joka koskee 
yksinomaan 34, 38, 39 ja 40 artiklaa, tulee 
kaikkien sopimuspuolten osalta voimaan 
kolmantenakymmenentenä päivänä sen jäl-
keen, kun talletettujen hyväksymiskirjojen 
määrä on noussut kahteen kolmasosaan sopi-
muspuolten määrästä kokouksen antaman hy-
väksymisen ajankohtana. 

Article 47 

Amendments 

1. Any State Party may propose an 
amendment to the present Convention and 
submit it to the Secretary-General of the 
United Nations. The Secretary- General shall 
communicate any proposed amendments to 
States Parties, with a request to be notified 
whether they favour a conference of States 
Parties for the purpose of considering and 
deciding upon the proposals. In the event 
that, within four months from the date of 
such communication, at least one third of the 
States Parties favour such a conference, the 
Secretary-General shall convene the confer-
ence under the auspices of the United Na-
tions. Any amendment adopted by a majority 
of two thirds of the States Parties present and 
voting shall be submitted by the Secretary-
General to the General Assembly of the 
United Nations for approval and thereafter to 
all States Parties for acceptance. 

2. An amendment adopted and approved in 
accordance with paragraph 1 of this article 
shall enter into force on the thirtieth day after 
the number of instruments of acceptance de-
posited reaches two thirds of the number of 
States Parties at the date of adoption of the 
amendment. Thereafter, the amendment shall 
enter into force for any State Party on the 
thirtieth day following the deposit of its own 
instrument of acceptance. An amendment 
shall be binding only on those States Parties 
which have accepted it.  

3. If so decided by the Conference of States 
Parties by consensus, an amendment adopted 
and approved in accordance with paragraph 1 
of this article which relates exclusively to ar-
ticles 34, 38, 39 and 40 shall enter into force 
for all States Parties on the thirtieth day after 
the number of instruments of acceptance de-
posited reaches two thirds of the number of 
States Parties at the date of adoption of the 
amendment. 
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48 artikla 

Irtisanominen 

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän yleisso-
pimuksen ilmoittamalla asiasta kirjallisesti 
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. 
Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua 
siitä päivämäärästä, jona pääsihteeri on vas-
taanottanut ilmoituksen. 

Article 48 

Denunciation 

A State Party may denounce the present 
Convention by written notification to the 
Secretary-General of the United Nations. The 
denunciation shall become effective one year 
after the date of receipt of the notification by 
the Secretary-General. 

 
49 artikla 

Saavutettava muoto 

Tämän yleissopimuksen tekstin on oltava 
käytettävissä kaikille saavutettavissa muo-
doissa. 

Article 49 

Accessible format 

The text of the present Convention shall be 
made available in accessible formats. 
 

 
50 artikla 

Todistusvoimaiset tekstit 

Tämän yleissopimuksen arabian-, englan-
nin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjän-
kieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. 

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet 
täysivaltaiset edustajat, hallitustensa siihen 
asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekir-
joittaneet tämän yleissopimuksen. 

Article 50 

Authentic texts 

The Arabic, Chinese, English, French, Rus-
sian and Spanish texts of the present Conven-
tion shall be equally authentic. 

IN WITNESS THEREOF the undersigned 
plenipotentiaries, being duly authorized 
thereto by their respective Governments, 
have signed the present Convention. 
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VÁMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKE-

UKSISTA TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN 
VALINNAINEN PÖYTÄKIRJA 

 
 

Tämän pöytäkirjan sopimuspuolet ovat sopi-
neet seuraavaa: 

 
1 artikla 

1. Tämän pöytäkirjan sopimuspuoli (”sopi-
muspuoli”) tunnustaa vammaisten henkilöi-
den oikeuksien komitean (”komitea”) toimi-
vallan vastaanottaa ja käsitellä kyseisen so-
pimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvien 
luonnollisten henkilöiden tai näiden ryhmien 
tekemiä tai näiden puolesta tehtyjä valituksia, 
joissa nämä väittävät kyseisen sopimuspuolen 
rikkoneen yleissopimuksen määräyksiä. 

2. Komitea ei ota vastaan valitusta, jos se 
koskee sellaista yleissopimuksen sopimus-
puolta, joka ei ole tämän pöytäkirjan sopi-
muspuoli. 

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CON-
VENTION ON THE RIGHTS OF PER-

SONS WITH DISABILITIES 
 

 
The States Parties to the present Protocol 

have agreed as follows: 
 

Article 1 
1. A State Party to the present Protocol 

(“State Party”) recognizes the competence of 
the Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities (“the Committee”) to receive and 
consider communications from or on behalf 
of individuals or groups of individuals sub-
ject to its jurisdiction who claim to be vic-
tims of a violation by that State Party of the 
provisions of the Convention. 

 
2. No communication shall be received by 

the Committee if it concerns a State Party to 
the Convention that is not a party to the pre-
sent Protocol. 

 
 

2 artikla 
Komitea ei ota valitusta tutkittavakseen, 

jos: 
(a) valitus on tehty nimettömänä; 
(b) valituksessa on käytetty väärin valitus-

oikeutta tai yleissopimuksen määräykset eivät 
sovellu valitukseen; 

 
(c) komitea on jo tutkinut saman asian tai 

sitä on tutkittu tai tutkitaan muussa kansain-
välisessä tutkinta- tai ratkaisumenettelyssä; 

 
(d) kaikkia käytettävissä olevia kotimaisia 

oikeussuojakeinoja ei ole käytetty. Tätä mää-
räystä ei sovelleta, jos oikeussuojakeinojen 
soveltaminen on kohtuuttomasti pitkittynyt 
tai todennäköisesti ei anna tehokasta oikeus-
suojaa; 

(e) valitus on ilmeisen perusteeton tai sitä ei 
ole perusteltu riittävästi; tai 

(f) valituksen kohteena olevat seikat ovat 
tapahtuneet ennen tämän pöytäkirjan voi-
maantuloa kyseisen sopimuspuolen osalta, 
elleivät nämä seikat ole jatkuneet kyseisen 
ajankohdan jälkeen. 

Article 2 
The Committee shall consider a communi-

cation inadmissible when: 
(a) The communication is anonymous; 
(b) The communication constitutes an 

abuse of the right of submission of such 
communications or is incompatible with the 
provisions of the Convention; 

(c) The same matter has already been ex-
amined by the Committee or has been or is 
being examined under another procedure of 
international investigation or settlement; 

(d) All available domestic remedies have 
not been exhausted. This shall not be the rule 
where the application of the remedies is un-
reasonably prolonged or unlikely to bring ef-
fective relief; 

(e) It is manifestly ill-founded or not suffi-
ciently substantiated; or when 

(f) The facts that are the subject of the 
communication occurred prior to the entry 
into force of the present Protocol for the 
State Party concerned unless those facts con-
tinued after that date. 

 
3 artikla Article 3 
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Jollei tämän pöytäkirjan 2 artiklan määrä-
yksistä muuta johdu, komitea saattaa sille 
tehdyt valitukset luottamuksellisesti sopimus-
puolen tietoon. Vastaanottava sopimuspuoli 
toimittaa kuuden kuukauden kuluessa komi-
tealle kirjallisen selvityksensä tai lausuntonsa 
asiasta sekä toimista, joihin tämä sopimus-
puoli on mahdollisesti ryhtynyt. 
 

Subject to the provisions of article 2 of the 
present Protocol, the Committee shall bring 
any communications submitted to it confi-
dentially to the attention of the State Party. 
Within six months, the receiving State shall 
submit to the Committee written explanations 
or statements clarifying the matter and the 
remedy, if any, that may have been taken by 
that State. 
 

 
4 artikla 

1. Komitea voi milloin tahansa valituksen 
vastaanottamisen jälkeen ja ennen asiasisältöä 
koskevan ratkaisun tekemistä toimittaa asian-
osaisena olevalle sopimuspuolelle sen kiireel-
lisesti käsiteltäväksi pyynnön ryhtyä sellaisiin 
väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat olla 
tarpeen, jotta vältettäisiin väitetystä loukka-
uksesta uhrille tai uhreille mahdollisesti ai-
heutuva peruuttamaton vahinko. 

2. Se, että komitea käyttää 1 kohdan mu-
kaista harkintavaltaansa, ei tarkoita, että se 
olisi päättänyt ottaa valituksen tutkittavaksi 
tai ratkaissut sen asiasisällön. 

Article 4 
1. At any time after the receipt of a com-

munication and before a determination on the 
merits has been reached, the Committee may 
transmit to the State Party concerned for its 
urgent consideration a request that the State 
Party take such interim measures as may be 
necessary to avoid possible irreparable dam-
age to the victim or victims of the alleged vi-
olation. 

2. Where the Committee exercises its dis-
cretion under paragraph 1 of this article, this 
does not imply a determination on admissi-
bility or on the merits of the communication. 

 
5 artikla 

Komitea käsittelee tämän pöytäkirjan mu-
kaisesti tehdyt valitukset suljetuissa istun-
noissa. Tutkittuaan valituksen komitea toimit-
taa mahdolliset ehdotuksensa ja suosituksensa 
asianosaisena olevalle sopimuspuolelle ja va-
littajalle. 
 

Article 5 
The Committee shall hold closed meetings 

when examining communications under the 
pre-sent Protocol. After examining a com-
munication, the Committee shall forward its 
suggestions and recommendations, if any, to 
the State Party concerned and to the peti-
tioner. 

 
6 artikla 

1. Jos komitean saaman luotettavan tiedon 
mukaan sopimuspuoli on vakavasti tai järjes-
telmällisesti loukannut yleissopimuksessa 
määrättyjä oikeuksia, komitea pyytää tätä so-
pimuspuolta tekemään yhteistyötä tietojen 
tutkimiseksi ja tätä varten toimittamaan ky-
seisiä tietoja koskevan vastineen. 

 
2. Ottaen huomioon asianosaisena olevan 

sopimuspuolen mahdollisesti toimittaman 
vastineen sekä muut käytettävissään olevat 
luotettavat tiedot komitea voi nimetä yhden 
tai useamman jäsenensä suorittamaan tutkin-
nan ja antamaan siitä kiireellisesti kertomuk-
sen komitealle. Tutkintaan voi sisältyä käynti 
sopimuspuolen alueella, mikäli käynti on pe-
rusteltavissa ja sopimuspuoli suostuu siihen. 

Article 6 
1. If the Committee receives reliable in-

formation indicating grave or systematic vio-
lations by a State Party of rights set forth in 
the Convention, the Committee shall invite 
that State Party to cooperate in the examina-
tion of the information and to this end submit 
observations with regard to the information 
concerned. 

2. Taking into account any observations 
that may have been submitted by the State 
Party concerned as well as any other reliable 
information available to it, the Committee 
may designate one or more of its members to 
conduct an inquiry and to report urgently to 
the Committee. Where warranted and with 
the consent of the State Party, the inquiry 
may include a visit to its territory. 
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3. Käsiteltyään tutkinnan tulokset komitea 
toimittaa ne asianosaisena olevalle sopimus-
valtiolle yhdessä mahdollisten kommenttien 
ja suositusten kanssa. 

4. Asianosaisena oleva sopimuspuoli toi-
mittaa vastineensa komitealle kuuden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun se on ottanut vas-
taan komitean toimittamat tulokset, kommen-
tit ja suositukset. 

5. Tutkinta suoritetaan luottamuksellisesti, 
ja sopimuspuolen kanssa pyritään yhteistyö-
hön kaikissa menettelyn vaiheissa. 
 

3. After examining the findings of such an 
inquiry, the Committee shall transmit these 
findings to the State Party concerned together 
with any comments and recommendations. 

4. The State Party concerned shall, within 
six months of receiving the findings, com-
ments and recommendations transmitted by 
the Committee, submit its observations to the 
Commit-tee. 

5. Such an inquiry shall be conducted con-
fidentially and the cooperation of the State 
Party shall be sought at all stages of the pro-
ceedings. 

 
7 artikla 

1. Komitea voi pyytää asianosaisena olevaa 
sopimuspuolta sisällyttämään yleissopimuk-
sen 35 artiklan mukaiseen raporttiinsa yksi-
tyiskohtaiset tiedot toimenpiteistä, jotka on 
toteutettu tämän pöytäkirjan 6 artiklan mukai-
sesti suoritetun tutkinnan johdosta. 

2. Komitea voi tarvittaessa 6 artiklan 4 
kappaleessa tarkoitetun kuuden kuukauden 
määräajan kuluttua pyytää asianosaisena ole-
vaa sopimuspuolta ilmoittamaan sille toimen-
piteistä, joihin tutkinnan johdosta on ryhdyt-
ty. 

Article 7 
1. The Committee may invite the State Par-

ty concerned to include in its report under ar-
ticle 35 of the Convention details of any 
measures taken in response to an inquiry 
conducted under article 6 of the present Pro-
tocol. 

2. The Committee may, if necessary, after 
the end of the period of six months referred 
to in article 6, paragraph 4, invite the State 
Party concerned to inform it of the measures 
taken in response to such an inquiry. 

 
8 artikla 

Sopimuspuoli voi tämän pöytäkirjan alle-
kirjoittaessaan tai ratifioidessaan tai siihen 
liittyessään antaa selityksen, ettei se tunnusta 
komitean 6 ja 7 artiklan mukaista toimivaltaa. 
 

Article 8 
Each State Party may, at the time of signa-

ture or ratification of the present Protocol or 
ac-cession thereto, declare that it does not 
recognize the competence of the Committee 
provided for in articles 6 and 7. 

 
9 artikla 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri 
toimii tämän pöytäkirjan tallettajana. 
 

Article 9 
The Secretary-General of the United Na-

tions shall be the depositary of the present 
Protocol. 

 
10 artikla 

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoitta-
mista varten yleissopimuksen allekirjoittajina 
oleville valtioille ja alueellisen yhdentymisen 
järjestöille Yhdistyneiden kansakuntien pää-
majassa New Yorkissa 30 päivästä maalis-
kuuta 2007 lukien. 

Article 10 
The present Protocol shall be open for sig-

nature by signatory States and regional inte-
gration organizations of the Convention at 
United Nations Headquarters in New York as 
of 30 March 2007. 
 

 
11 artikla 

Tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet valtiot, 
jotka ovat ratifioineet yleissopimuksen tai liit-
tyneet siihen, voivat ratifioida tämän pöytä-
kirjan. Tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet 

Article 11 
The present Protocol shall be subject to rat-

ification by signatory States of the present 
Protocol which have ratified or acceded to 
the Convention. It shall be subject to formal 
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alueellisen yhdentymisen järjestöt, jotka ovat 
virallisesti vahvistaneet tai liittyneet yleisso-
pimukseen, voivat sen virallisesti vahvistaa. 
Pöytäkirja on avoinna liittymistä varten valti-
oille tai alueellisen yhdentymisen järjestöille, 
jotka ovat ratifioineet tai virallisesti vahvista-
neet yleissopimuksen tai liittyneet siihen ei-
vätkä ole allekirjoittaneet pöytäkirjaa. 

 
 

12 artikla 
1. ”Alueellisen yhdentymisen järjestö” tar-

koittaa tietyn alueen täysivaltaisten valtioiden 
muodostamaa järjestöä, jolle sen jäsenvaltiot 
ovat siirtäneet toimivaltaa yleissopimuksen ja 
tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa 
asioissa. Tällaiset järjestöt ilmoittavat virallis-
ta vahvistamista koskevissa asiakirjoissaan tai 
liittymiskirjoissaan toimivaltansa laajuuden 
yleissopimuksen ja tämän pöytäkirjan sovel-
tamisalaan kuuluvien asioiden osalta. 

 
Myöhemmin ne ilmoittavat tallettajalle 

mahdollisista merkittävistä toimivaltansa laa-
juuden muutoksista. 

2. Tässä pöytäkirjassa olevia viittauksia 
”sopimuspuoliin” sovelletaan näihin järjes-
töihin niiden toimivallan rajoissa. 

3. Sovellettaessa tämän pöytäkirjan 13 ar-
tiklan 1 kappaletta ja 15 artiklan 2 kappaletta 
ei oteta lukuun alueellisen yhdentymisen jär-
jestön tallettamia asiakirjoja. 

 
4. Alueellisen yhdentymisen järjestöt voivat 

toimivaltaansa kuuluvissa asioissa käyttää 
äänioikeuttaan sopimuspuolten kokouksessa, 
jolloin niiden käytettävissä oleva äänimäärä 
on yhtä suuri kuin niiden tämän pöytäkirjan 
sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden mää-
rä. Tällainen järjestö ei saa käyttää äänioi-
keuttaan, jos jokin sen jäsenvaltioista käyttää 
omaa äänioikeuttaan, ja päinvastoin. 

confirmation by signatory regional integra-
tion organizations of the present Protocol 
which have formally confirmed or acceded to 
the Convention. It shall be open for accession 
by any State or regional integration organiza-
tion which has ratified, formally confirmed 
or acceded to the Convention and which has 
not signed the Protocol. 

 
 

Article 12 
1. “Regional integration organization” shall 

mean an organization constituted by sover-
eign States of a given region, to which its 
member States have transferred competence 
in respect of matters governed by the Con-
vention and the present Protocol. Such or-
ganizations shall declare, in their instruments 
of formal confirmation or accession, the ex-
tent of their competence with respect to mat-
ters governed by the Convention and the pre-
sent Protocol. 

Subsequently, they shall inform the deposi-
tary of any substantial modification in the ex-
tent of their competence. 

2. References to “States Parties” in the pre-
sent Protocol shall apply to such organiza-
tions within the limits of their competence. 

3. For the purposes of article 13, paragraph 
1, and article 15, paragraph 2, of the present 
Protocol, any instrument deposited by a re-
gional integration organization shall not be 
counted. 

4. Regional integration organizations, in 
matters within their competence, may exer-
cise their right to vote in the meeting of 
States Parties, with a number of votes equal 
to the number of their member States that are 
Parties to the present Protocol. Such an or-
ganization shall not exercise its right to vote 
if any of its member States exercises its right, 
and vice versa. 

 
13 artikla 

1. Jollei yleissopimuksen voimaantulosta 
muuta johdu, tämä pöytäkirja tulee voimaan 
kolmantenakymmenentenä päivänä sen jäl-
keen, kun kymmenes ratifioimis- tai liitty-
miskirja on talletettu. 

2. Kunkin sellaisen valtion tai alueellisen 
yhdentymisen järjestön osalta, joka ratifioi tai 
virallisesti vahvistaa pöytäkirjan tai liittyy 
siihen sen jälkeen, kun kymmenes asianmu-

Article 13 
1. Subject to the entry into force of the 

Convention, the present Protocol shall enter 
into force on the thirtieth day after the de-
posit of the tenth instrument of ratification or 
accession. 

2. For each State or regional integration or-
ganization ratifying, formally confirming or 
ac-ceding to the present Protocol after the 
deposit of the tenth such instrument, the Pro-
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kainen asiakirja on talletettu, pöytäkirja tulee 
voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä 
sen jälkeen, kun se on tallettanut oman 
asianmukaisen asiakirjansa. 

tocol shall enter into force on the thirtieth 
day after the deposit of its own such instru-
ment. 
 

 
14 artikla 

1. Tämän pöytäkirjan tavoitteen ja tarkoi-
tuksen vastaisia varaumia ei saa tehdä. 

 
2. Varaumat voidaan peruuttaa milloin ta-

hansa. 

 
Article 14 

1. Reservations incompatible with the ob-
ject and purpose of the present Protocol shall 
not be permitted. 

2. Reservations may be withdrawn at any 
time. 

 
15 artikla 

1. Sopimuspuoli voi ehdottaa tämän pöytä-
kirjan muuttamista ja toimittaa muutosehdo-
tuksensa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsih-
teerille. Pääsihteeri toimittaa muutosehdotuk-
set tiedoksi sopimuspuolille ja pyytää näitä 
ilmoittamaan, kannattavatko ne sopimuspuol-
ten kokouksen koolle kutsumista ehdotusten 
käsittelemistä ja niistä päättämistä varten. Jos 
neljän kuukauden kuluessa tällaisesta tiedon-
annosta vähintään kolmasosa sopimuspuolista 
ilmoittaa kannattavansa kokouksen koolle 
kutsumista, pääsihteeri kutsuu kokouksen 
koolle Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuu-
dessa. Pääsihteeri toimittaa muutoksen, jonka 
läsnä olevien ja äänestävien sopimuspuolten 
kahden kolmasosan enemmistö on hyväksy-
nyt, yleiskokouksen hyväksyttäväksi ja sen 
jälkeen kaikkien sopimuspuolten hyväksyttä-
väksi. 

 
2. Tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti 

hyväksytty ja vahvistettu muutos tulee voi-
maan kolmantenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun talletettujen hyväksymiskirjojen 
määrä on noussut kahteen kolmasosaan sopi-
muspuolten määrästä konferenssin antaman 
hyväksymisen ajankohtana. Sen jälkeen muu-
tos tulee voimaan sopimuspuolen osalta kol-
mantenakymmenentenä päivänä sopimuspuo-
len oman hyväksymiskirjan tallettamisen jäl-
keen. Muutos sitoo ainoastaan niitä sopimus-
puolia, jotka ovat hyväksyneet sen. 

Article 15 
1. Any State Party may propose an 

amendment to the present Protocol and sub-
mit it to the Secretary-General of the United 
Nations. The Secretary- General shall com-
municate any pro-posed amendments to 
States Parties, with a request to be notified 
whether they favour a meeting of States Par-
ties for the purpose of considering and decid-
ing upon the proposals. In the event that, 
within four months from the date of such 
communication, at least one third of the 
States Parties favour such a meeting, the Sec-
retary-General shall convene the meeting un-
der the auspices of the United Nations. Any 
amendment adopted by a majority of two 
thirds of the States Parties present and voting 
shall be submitted by the Secretary-General 
to the General Assembly of the United Na-
tions for approval and thereafter to all States 
Parties for acceptance. 

2. An amendment adopted and approved in 
accordance with paragraph 1 of this article 
shall enter into force on the thirtieth day after 
the number of instruments of acceptance de-
posited reaches two thirds of the number of 
States Parties at the date of adoption of the 
amendment. Thereafter, the amendment shall 
enter into force for any State Party on the 
thirtieth day following the deposit of its own 
instrument of acceptance. An amendment 
shall be binding only on those States Parties 
which have accepted it.  

 
16 artikla 

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän pöytäkir-
jan ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Yhdisty-
neiden Kansakuntien pääsihteerille. Irtisano-
minen tulee voimaan vuoden kuluttua sen jäl-
keen, kun pääsihteeri on vastaanottanut ilmoi-
tuksen. 

Article 16 
A State Party may denounce the present 

Protocol by written notification to the Secre-
tary-General of the United Nations. The de-
nunciation shall become effective one year 
after the date of receipt of the notification by 
the Secretary- General. 
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17 artikla 

Tämän pöytäkirjan teksti on oltava käytet-
tävissä kaikille saavutettavissa muodoissa. 
 

Article 17 
The text of the present Protocol shall be 

made available in accessible formats. 
 

 
18 artikla 

Tämän pöytäkirjan arabian-, englannin-, 
espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset 
tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. 

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet 
edustajat, hallitustensa siihen asianmukaisesti 
valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän 
pöytäkirjan. 
 

Article 18 
The Arabic, Chinese, English, French, Rus-

sian and Spanish texts of the present Protocol 
shall be equally authentic. 

IN WITNESS THEREOF the undersigned 
plenipotentiaries, being duly authorized 
thereto by their respective Governments, 
have signed the present Protocol.  
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