Osallisuuden vahvistaminen: mitä YK:n
vammaissopimus linjaa?
Harvinaissairauksien kansallinen konferenssi,
Säätytalo 22.10.2018
Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto ry

YK:n vammaissopimuksen relevantit artiklat I
•Tarkoitus art. 1: yleissopimus edistää, suojelee sekä varmistaa kaikille
vammaisille henkilöille yhdenvertaiset oikeudet

 Vammaisuuden määritelmä: pitkäaikaisuus ja kuvaus vammaisuuden
aiheuttavista rajoitteista
 ruumiillinen
 henkinen
 älyllinen
 aisteihin liittyvä vamma
 Vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heitä osallistumasta
yhteiskunnan eri toimintoihin

• Vammaisuus on kehittyvä käsite (e. johdantolause), vammaisuus voi
estää osallistumisen
• Harvinaissairaita henkilöitä ei kuitenkaan eritellä yleissopimuksessa eli
vammaisuuden esiintymisaste väestössä ei vaikuta sinänsä sopimuksen
soveltamiseen.

YK:n vammaissopimuksen relevantit artiklat II
• Yleiset velvoitteet art. 4.3: laadittaessa ja toimeenpantaessa

lainsäädäntöä ja politiikkaa, jolla YK:n vammaissopimusta täytäntöön
pannaan ja vammaisia koskevissa päätöksentekoprosesseissa on heitä
osallistettava ja tiiviisti neuvoteltava heidän kanssaan
 Yleissopimuksen velvoite koskee siis kansallisia toimintaohjelmia, kuten
harvinaissairauksien kansallista ohjelmaa
 Harvinaissairaiden kansallinen ohjelma on samalla YK:n
vammaissopimuksen toimeenpanoa
 Harvinaissairaita henkilöitä (ml. lapsia) ja heitä edustavia järjestöjä on
osallistettava ohjelman toimeenpanossa

YK:n vammaissopimuksen relevantit artiklat II
• Esteettömyys art. 9: fyysisen ja henkisen sekä sosiaalisen
toimintaympäristön esteettömyys

 Case Lyhty: Suomessa ja kansainvälisesti ensimmäinen laaja-alainen
tutkimus lyhytkasvuisten henkilöiden toimintakyvystä tuo uutta tietoa
lyhytkasvuisten haasteista esteettömyydessä ja yhdenvertaisuudessa.
 Toteuttajat: lyhytkasvuista henkilöä 14 haastat. 98 vastasi kyselyyn, 71
(verrokkiryhmä), Invalidiliitto, Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry:n,
Kehitysvammaliitto, HYKS Lastenklinikka, THL.
 Tutkimuksen tulokset: Liikkumisen rajoitteet eri toimintaympäristöissä,
palvelujen ja tavaroiden saatavuus esim. vaikeuksia saada tavaroita hyllystä,
lippu/pankkiautomaatit
 Lyhytkasvuiset henkilöt kokevat, että heitä syrjitään joskus julkisissa
palveluissa, terveydenhuollon ammattilaiset vähättelevät ja
sosiaalipalveluissa aliarvioidaan heidän tarpeitaan.

YK:n vammaissopimuksen relevantit artiklat III
• Henkilökohtainen liikkuminen art. 20: mm. tulee varmistaa vammaisten
henkilöiden henkilökohtaista liikkumista sillä tavalla kuin he haluavat sekä
helpottamalla hyvälaatuisten apuvälineiden saatavuutta:
 Tiedossamme on, ettei esim. lyhytkasvuinen henkilö ole saanut
tarpeenmukaista apuvälinettä (tarjottu kilpailutettua bulkkituotetta tai lasten
liikkumisen apuvälinettä)
 Eduskunnan oikeusasiamies ts. EOA (Dnro 3382/4/15, 21.12.2016):
albinismia sairastavan lapsen vanhempi kanteli mm. koska lapsella oli
vaikeuksia saada UV -vaateapuvälineitä ja aurinkorasvoja hoitotarvikkeina;
 EOA:n ratkaisu: UV –vaatteita voidaan luovuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen
apuvälineenä, päiväkodin/terveydenhuollon neuvo ”lapsen pitämisestä vain
sisätiloissa” ei ollut asianmukainen

YK:n vammaissopimuksen relevantit artiklat IV
• Terveys art. 25 edellyttää yhdenvertaisuutta terveyspalvelujen
järjestämisessä vammaisille henkilöille

 Invalidiliitto on lausunnoissaan painottanut mm. harvinaissairaiden sote –
palvelujen yhdenvertaista saatavuutta Sote –uudistuksessa

• Tarpeenmukaisten terveyspalvelujen saatavuus; varhainen tunnistaminen
ja puuttuminen
 Harvinaissairaiden kohdalla oikea-aikainen diagnosointi ja hoito sekä
kuntoutus olennaista

• Kuntoutus art. 26

 Kuntoutuspalvelujen aloittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
huomioiden yksilöllisen tarpeen monialainen arviointi (”justice delayed, justice
denied”)

Itsenäisen elämän ja osallisuuden vaatimus
•

•
•
•
•

Vammaisten henkilöiden
yhdenvertainen oikeus elää
yhteisössä ja valinnanvapaudet
(art. 19)
Asuinpaikka ja asumisjärjestelyt
Asumisessa tarvittavat palvelut ja
apuvälineet
Henkilökohtainen apu
Esteettömyys ja yhdenvertaisuus
ovat edellytyksiä vammaisen
itsenäiseen elämään ja
osallisuuteen

Itsenäinen elämä ja
osallisuus

Yhdenvertaisuus

Esteettömyys

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tehtyjen kanteluiden määrä
vuosina 2015, 2016, 2017
Kanteluiden määrä yhdenvertaisuusvaltuutetulle 2015/2016/2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etninen alkuperä
Vammaisuus
Kieli
Ikä
Kansalaisuus
Terveydentila
Uskonto ja vakaumus
Seksuaal. suuntautuminen
Mielipide, politiikka, AY-liike
Perhesuhteet

203 kpl, 212 kpl, 237 kpl
90 kpl, 187 kpl, 222 kpl
42 kpl, 44 kpl, 59 kpl
34 kpl, 79 kpl, 79 kpl
33 kpl, 81 kpl, 86 kpl
33 kpl, 60 kpl, 80 kpl
22 kpl, 46 kpl, 55 kpl
17 kpl, 27 kpl, 24 kpl
11 kpl, 14 kpl, 25 kpl
11 kpl, 10 kpl, 29 kpl
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