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Johdanto 

”Yhteiskunnan osallisena elämistä ei pitäisi nähdä 

palkintona, vaan sen pitäisi olla kaikkien vammaisten oikeus.” 

Sidosryhmien edustaja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestetyssä tapaamisessa 
 

TIEDONHANKINTAMATKAN YLEINEN TAUSTA 

 

Vetoomusvaliokunnan tiedonhankintamatkan päätavoitteena oli saada vastauksia moniin 

kysymyksiin, joita oli noussut esiin vetoomusvaliokunnan käsitellessä Euroopan unionin 

vaikutusta laitoksissa ja siten yhteiskunnan ulkopuolella elävien Euroopan unionin 

kansalaisten, tarkemmin sanottuna vammaisten1, elämänlaatuun. Tarkemman tarkastelun 

kohteeksi valittiin Slovakian tasavalta2, jotta säilytettäisiin maantieteellinen tasapaino 

vetoomusvaliokunnan aiempia tiedonhankintamatkoja ajatellen. 

 

Tiedonhankintamatkan näkökulmana oli perusoikeuksien toteutuminen käytettäessä Euroopan 

rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot) vammaisille tarkoitettujen pitkäaikaislaitosten 

ylläpitämiseen (kunnostaminen, laajentaminen tai uudisrakentaminen) Slovakiassa. 

Tarkoituksena oli selvittää, miten unioni voi osoittaa solidaarisuutensa varmistaen samalla, 

että sen myöntämä rahoitus suunnataan oikein eikä sillä tueta sellaisten suurten asuntoloiden 

ylläpitämistä, jotka rajoittavat asukkaidensa vapautta osallistua yhteiskunnan toimintaan. 

 

Osassa Keski- ja Itä-Euroopassa sijaitsevista jäsenvaltioista käytetään EU:n varoja tällaisiin 

laitoksiin. Investoiminen näiden laitosten ylläpitämiseen tai laajentamiseen rikkoo kuitenkin 

Euroopan unionin perusoikeuskirjaa sekä vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 

yleissopimusta ja on vastoin yhdenvertaisia mahdollisuuksia, sosiaalista osallisuutta ja 

syrjintäkieltoa koskevia EU:n toimintaperiaatteita. Näin ollen sen ei pitäisi olla tukikelpoista. 

 

Vetoomusvaliokunnan matka oli hyvin ajoitettu, koska YK:n vammaisten oikeuksia 

käsittelevä komitea oli hyväksynyt Slovakiaa koskevat loppupäätelmänsä toukokuussa 2016. 

Komitea ilmaisi olevansa hyvin huolissaan laitoksiin sijoitettujen vammaisten suuresta 

määrästä Slovakiassa ja totesi, että prosessi laitoshoidon purkamiseksi3 etenee liian hitaasti ja 

vain osittain. YK:n komitea kehotti Slovakiaa vahvistamaan aikataulun laitoshoidon 

purkamiseksi ja myös noudattamaan sitä, jotta kyseinen prosessi todella käynnistyisi, sekä 

toteuttamaan erityisiä lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kaikille vammaisille on 

tarjolla enemmän yhteisölähtöisiä palveluja. Komitea suositteli myös, ettei Slovakiassa enää 

rahoitettaisi laitosasumista kansallisesta talousarviosta vaan ohjattaisiin kyseiset varat 

yhteisölähtöisiin palveluihin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) investointia koskevien 

painopisteiden mukaisesti. 

 

Vetoomusvaliokunnan valtuuskunta totesi YK:n päätelmien pitävän melko lailla paikkansa, 

koska sekä vammaisten asioita käsittelevien kansalaisjärjestöjen että toimivaltaisten 

viranomaisten kanssa pidetyt kuulemiset vahvistivat, ettei laitoshoidon purkamista varten ole 

laadittu kunnollista strategiaa ja kyseinen prosessi etenee hätkähdyttävän hitaasti. 

                                                 
1 Aikuiset, joilla on jokin älyllinen kehitysvamma. 
2 Jäljempänä ’Slovakia’. 
3 Laitoshoidon purkaminen tarkoittaa, että vammaiset siirretään suurista asuntoloista yhteisölähtöisten palvelujen 

asiakkaiksi. 
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Vetoomusvaliokunnan matka vahvisti myös politiikkayksikkö C:n ennen 

tiedonhankintamatkaa laatimassa selvityksessä ”European Structural and Investment Funds 

and People with Disabilities: Focus on the Situation in Slovakia” esitetyt toteamukset, joiden 

mukaan Slovakian strategia laitoshoidon purkamiseksi ei ole toistaiseksi mahdollistanut sitä, 

että vammaiset voisivat jatkossa elää osana yhteiskuntaa. 
 

Valtuuskunnan jäsenten ensisijaisena tavoitteena oli tutustua itse laitoksiin, joissa Slovakian 

vammaisia nykyisin hoidetaan. Jotta asiasta saataisiin mahdollisimman laaja-alainen käsitys, 

valtuuskunta vieraili matkan aikana kolmentyyppisessä laitoksessa: 1. Trnavan kaupungissa 

sijaitseva ja kokonaan unionin varoilla kunnostettu päiväkeskus, jonka asiakkaat osallistuvat 

yhteisöjensä ja perheidensä elämään laitoksen ulkopuolella, 2. Trnavan historiallisessa 

vanhassa kaupungissa sijaitseva laitos, joka työllistää vammaisia, ja 3. läheisessä Zavarin 

kunnassa sijaitseva pitkäaikaishoitoa tarjoava laitos. Viimeksi mainittua ei ole rahoitettu 

unionin varoista, mutta se sijaitsi sopivalla etäisyydellä kahdesta muusta laitoksesta ja sillä on 

muiden kahden laitoksen kanssa yhteinen hallinto. Valtuuskunnan jäsenillä oli siten 

mahdollisuus tutustua pikkukaupungissa toimivaan laitokseen, jonka 130 miesasiakasta 

asuvat melko lailla eristyksessä muusta yhteiskunnasta. 

 
Kuvassa näkyvät käsityöt ovat valtuuskunnan 

vierailun kohteena olleen päiväkeskuksen vammaisten 

asiakkaiden tekemiä. Lähistöllä toimivat autotehtaat 

hankkivat tuotteita lahjoiksi vierailleen tai tehtaiden 

työntekijät ostavat niitä. Myyntitulot käytetään asiakkaille 

suunnatun toiminnan, kuten retkien, teatterinäytösten ja 

vastaavien tapahtumien, järjestämiseen. 

 

 

Tiedot saatiin 80-vuotiaalta naiselta, jonka poika 

on ollut keskuksen asiakas viimeiset 20 vuotta, joista 

suurin osa sijoittuu aikaan ennen kuin keskus kunnostettiin 

täysin unionin varoilla. Nainen kertoi poikansa käyvän 

erittäin mielellään päivittäin tässä kunnostetussa 

keskuksessa, jossa asiakkaat ovat aamusta kello kolmeen 

asti ja palaavat sitten illaksi perheisiinsä. 
 

 

 

 

Vetoomusvaliokunta koki, että kaikki matkan aikana kuullut sidosryhmät ovat aidosti 

sitoutuneita parantamaan vammaisten jokapäiväistä elämää Slovakiassa. 

 

Kansalaisjärjestöt kehottivat Euroopan komissiota ja Euroopan parlamenttia valvomaan 

tiukemmin laitoshoidon purkamisen toteutumista sekä unionin varojen tosiasiallista käyttöä 

Slovakiassa. Kansalaisjärjestöt korostivat, että sekä vanhoja että uusia laitoksia rahoitetaan 

edelleen alueellisista ja kansallisista varoista, mikä vahvistaa kulttuuria, jossa vammaiset ovat 

riippuvaisia laitoksista ja elävät erillään muusta yhteiskunnasta1. 

 

                                                 
1 Euroopan komission tietojen mukaan kyseiset investoinnit eivät ole peräisin Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoista. 
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Slovakian hallituksen edustajat kertoivat valtuuskunnalle, että valtaosa YK:n komitean 

antamista suosituksista on pantu Slovakiassa täytäntöön erilaisina laitoshoidon 

purkamisohjelmina. Saaduista tiedoista kävi kuitenkin ilmi, että valvontavälineitä on otettu 

käyttöön mutta EAKR:sta rahoitettuun aluekehityksen yhdennettyyn toimenpideohjelmaan 

liittyvien hanke-ehdotuspyyntöjen julkaiseminen ja kyseisten hankkeiden toteuttaminen on 

viivästynyt merkittävästi. Näissä hankkeissa on tarkoitus tukea yhteisölähtöistä hoitoa 

edistäviin infrastruktuureihin ja välineisiin tehtyjä investointeja noin 200 miljoonalla eurolla. 

 

Vetoomusvaliokunnan valtuuskunnan jäsenten ja Slovakiassa tavattujen sidosryhmien välillä 

vallitsi yhteisymmärrys siitä, että pitkäaikaishoitoa tarjoavien laitosten nimikylttien 

vaihtaminen tai pienempien laitosten perustaminen ei ole laitoshoidon purkamista eikä 

unionin pitäisi näin ollen tukea sitä. Ensisijainen vastuu on tässä asiassa komissiolla, joka 

hallinnoi varoja yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa. Toimivaltaisilta ja vammaisten 

asioita aktiivisesti ajavilta kansalaisjärjestöiltä saadun palautteen mukaan komissio voikin 

muuttaa asioita vähentämällä unionin tukea, jos sitä ei käytetä oikein. Euroopan parlamentin 

on omasta puolestaan jatkossakin valvottava tiukasti laitoshoidon purkamisprosessia 

Slovakiassa. Tämän tehtävän hoitaminen edellyttää aktiivista tukea Slovakian viranomaisilta, 

jotka sitoutuivat vetoomusvaliokunnan vierailun yhteydessä antamaan vetoomusvaliokunnalle 

säännöllisesti kirjallisen raportin laitoshoidon purkamista koskevasta suunnitelmasta ja sen 

toteutumisesta käytännössä. 

 

Slovakia lupasi toimittaa vetoomusvaliokunnalle vuoden 2016 loppuun mennessä 

ensimmäisen kirjallisen raportin siitä, miten unionin myöntämillä varoilla on tuettu 

laitoshoidon purkamista ja miten sitä koskevat hankkeet etenevät Slovakiassa. 

 

TEHDYT HAVAINNOT 

 

I. Kansalaisjärjestöjen kuuleminen 

Euroopan komissio kertoi vetoomusvaliokunnan valtuuskunnan valmistelevassa kokouksessa, 

jonka tarkoituksena oli antaa valtuuskunnan jäsenille kattavaa tietoa Slovakian tilanteesta, että 

laitoshoidon purkamisen alalla toimivat kansalaisjärjestöt ovat vahvoja ja hyvin organisoituja. 

 

Vetoomusvaliokunnan valtuuskunnan järjestämään kuulemiseen Euroopan parlamentin 

Bratislavan-tiedostustoimistossa osallistuneiden kansalaisjärjestöjen1 suuri määrä vahvisti 

tämän. Euroopan komission suosituksesta tilaisuuteen kutsuttiin myös Slovakian 

vammaisvaltuutettu2 Zuzana Stavrovská, joka kansalaisjärjestöjen tapaan esitti erittäin 

hyödyllisiä huomioita. 

                                                 
1 Osallistuneet kansalaisjärjestöt: Avoimen yhteiskunnan säätiöt, Slovakian tasavallan kansallinen 

vammaisneuvosto, Slovakian älyllisesti kehitysvammaisten avustusyhdistys, Carissimi, Henkisestä 

kyvyttömyydestä kärsivien edunvalvontakeskus, Socia, etnisten ryhmien ja kulttuurin tutkimuskeskus ja 

sosiaalityön neuvoa-antava komitea. 
2 Vammaisvaltuutetun virka perustettiin Slovakiaan kesäkuussa 2015 lailla, joka noudattaa vammaisten 

oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 12 artiklaa yhdenvertaisuudesta lainsäädännössä. Kyseisessä 

artiklassa määrätään asianmukaisista ja tehokkaista suojakeinoista, joilla estetään väärinkäytöksiä 

kansainvälisten ihmisoikeuksien mukaisesti. Vammaisvaltuutettu osallistuu kaikkiin vammaisten oikeuksien 

loukkaamista koskeviin prosesseihin ja käsittelee kaikki kantelut virallisesti. 
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Kansalaisjärjestöt toivat esiin useita ongelmia, jotka liittyvät laitoshoidon purkamiseen 

Slovakiassa. 

 

KANSALAISJÄRJESTÖJEN VELVOLLISUUS OSALLISTUA LAITOSHOIDON 

PURKAMISTA KOSKEVAN KANSALLISEN HANKKEEN RAHOITTAMISEEN 

Kansalaisjärjestöt toivat esiin huolensa siitä, että Slovakian hallitus olettaa 

kansalaisjärjestöjen maksavan osan laitoshoidon purkamisesta. Kansalaisjärjestöjen mielestä 

tämä ei ole oikein, koska laitoshoidon purkaminen perustuu Slovakian hallituksen antamaan 

kansalliseen sitoumukseen. Laitoshoidon purkamiseen olisi varattava kansallisesta 

talousarviosta riittävät määrärahat, ja vastuu sitä koskevien toimien toteuttamisesta olisi 

oltava ensisijaisesti paikallishallinnolla (kunnalliset ja alueelliset viranomaiset)1, jolla on 

parhaat mahdollisuudet toteuttaa yhteisölähtöiseen hoitoon liittyvää toimintaa. 

Kansalaisjärjestöt ilmaisivat myös tyytymättömyytensä sen suhteen, että niiden osallisuus on 

nykyisissä kuulemismenettelyissä lähinnä muodollinen. 

 

PAIKALLISVIRANOMAISTEN HALUTTOMUUS SITOUTUA LAITOSHOIDON 

PURKAMISEEN JA PAIKALLISTEN RESURSSIEN RIITTÄMÄTTÖMYYS 

Kuten komissio totesi tiedonhankintamatkan valmistelukokouksessa, laitoshoidon 

purkaminen on prosessi ja yleinen mielipide on muuttunut sen suhteen myönteisemmäksi. 

Kansalaisjärjestöt kertoivat kuitenkin olevansa hyvin huolissaan siitä, etteivät 

paikallisviranomaiset osallistu prosessiin riittävästi tukeakseen aktiivisesti toivottua muutosta 

ja edistääkseen siten laitoshoidon purkamista. Joskus laitosten työntekijät (hallinto ja muu 

henkilökunta) pyrkivät vain säilyttämään työpaikkansa. Osalla näistä henkilöistä on tiivis 

yhteys viranomaisiin, joten he onnistuvat estämään laitoshoidon purkamista koskevat 

suunnitelmat2. Kansalaisjärjestöt korostivat myös, että pienillä kunnilla on usein vaikeuksia 

täyttää lakisääteiset vaatimukset, jotka ovat valtiontuen myöntämisen edellytyksenä. 

 

                                                 
1 Slovakiassa käynnistettiin vuonna 2002 hallinnon hajauttamisprosessi, jonka yhteydessä toimivaltaa siirrettiin 

useilla aloilla, kuten sosiaalipalvelujen, terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla, keskushallinnolta kunnallisille 

ja alueviranomaisille. 
2 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu totesi vuonna 2015 julkaisemassaan raportissa, että ”kuntien 

tasolla sekä terveydenhuoltoalan ja muiden keskeisten alojen ammattilaisten keskuudessa ajetaan myös omia 

etuja, jotka liittyvät laitosten säilyttämiseen”. Hän viittasi tällä siihen, että ”itsehallintoalueet, jotka ovat 

Slovakiassa institutionaalisten palvelujen päärahoittajia, ovat haluttomia panemaan täytäntöön laitoshoidon 

purkamiseen tähtäävää kansallista politiikkaa”. 
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LAITOSHOIDON PURKAMISPROSESSI ETENEE LIIAN HITAASTI JA LIIAN 

HAJANAISESTI 

Politiikkayksikön selvityksessä todettiin, että vuoteen 2020 ulottuvan tarkistetun kansallisen 

laitoshoidon purkamishankkeen sisältämät toimet kattavat alle 10 prosenttia Slovakiassa 

toimivista 861 laitoksesta eikä yhtäkään vammaista ole toistaiseksi siirretty laitoshoidosta 

yhteisölähtöiseen hoitoon. Kansalaisjärjestöt kertoivat valtuuskunnalle, että asuntolat saavat 

niin kutsuttua pehmeää tukea koulutusta varten mutta laitoshoidon purkamista ei ole 

konkreettisesti käynnistetty niissä. Kansalaisjärjestöt arvostelivat myös sitä, ettei Euroopan 

sosiaalirahastosta (ESR) rahoitetun inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan 

toimintaohjelman ja EAKR:sta rahoitetun aluekehityksen yhdennetyn toimenpideohjelman1 

välisiä synergiaetuja ole hyödynnetty, ja huomauttivat, että erilaisia hankkeita oli valmisteilla 

mutta hallinnollisista syistä niihin ei ollut toistaiseksi käytetty euroakaan. Kansalaisjärjestöt 

olivat lisäksi huolissaan koordinoinnin ja yhteistyön puuttumisesta kansallisen, alueellisen ja 

paikallisen tason välillä. 

 

EU:N RAHOITTAMIEN LAITOSHOIDON PURKAMISHANKKEIDEN KESTÄVYYS 

Kansalaisjärjestöt toivat esiin, että unionin varoista rahoitettujen hankkeiden kestävyys on 

ehdottomasti varmistettava, ja korostivat, että kyseisten hankkeiden pitäisi auttaa Slovakiaa 

ottamaan vanhemmat jäsenvaltiot kiinni. Kansalaisjärjestöt pitivät valitettavana sitä, että 

Slovakian kansalliset laitoshoidon purkamisohjelmat2 ulottuvat vain vuoteen 2020, ja olivat 

huolissaan vammaispalveluiden kestävyydestä sen jälkeen. 

 

NIIN KUTSUTTUJEN PIENLAITOSTEN PERUSTAMISEEN LIITTYVÄT VAARAT 

Politiikkayksikön laatiman selvityksen tapaan kansalaisjärjestöt varoittivat ongelmista, jotka 

liittyvät pienempien laitosten, niin kutsuttujen pienlaitosten rahoittamiseen unionin varoilla. 

Vaikka fyysiset olosuhteet olisivat niissä paremmat, ne eivät auta saavuttamaan 

yhteisöasumiseen liittyviä tavoitteita. Kansalaisjärjestöt pitivät valitettavana myös sitä, että 

laitoshoidon ylläpitoon käytetään edelleen paikallisia, alueellisia ja kansallisia varoja. 

 

TIEDONPUUTE JA KANSALAISTEN TIETÄMÄTTÖMYYS 

Kansalaisjärjestöt huomauttivat, että niin yhteiskunnan tasolla kuin alue- ja 

paikallishallinnossa tiedetään tosi asiassa hyvin vähän vammaisista sekä heidän perheistään, 

yhteisöistään ja tarpeistaan. Politiikkayksikön selvityksen tapaan kansalaisjärjestöt korostivat 

voimakkaasti tarvetta rikkoa yhteiskunnan ja vammaisten välisiä rajoja järjestämällä 

tiedotuskampanjoita yleisen tietoisuuden lisäämiseksi. Kansalaisjärjestöt pitivät valitettavana, 

ettei yhteiskunta näytä vielä olevan valmis hyväksymään vammaisia. 

 

PALVELUIDEN, TAVAROIDEN JA TERVEYDENHOITOPALVELUIDEN 

SAATAVUUS 

Kansalaisjärjestöt toivat esiin tarpeen varmistaa, että vammaisille taataan mahdollisuus 

hyödyntää samoja tukipalveluja, joita muut ihmiset voivat käyttää päivittäin. Esimerkkinä 

voidaan mainita julkisten liikennevälineiden esteetön käyttö, joka – toisin kuin vammaisille – 

on kansalaisten enemmistölle peruspalvelu. Kansalaisjärjestöt korostivat, että koulutuksen (ja 

                                                 
1 Ensin mainitusta ohjelmasta on osoitettu noin 30 miljoonaa euroa ja jälkimmäisestä noin 200 miljoonaan euroa 

investointeihin, jotka liittyvät laitoshoidon purkamiseen Slovakiassa. 
2 Esimerkiksi kansallinen toimintaohjelma laitoshoidon korvaamiseksi yhteisölähtöisellä hoidolla 

sosiaalipalvelujärjestelmässä vuosina 2012–2015, kansalliset painopisteet sosiaalipalvelujen kehittämiseksi 

vuosina 2015–2020, kansallinen toimintaohjelma laitoshoidon korvaamiseksi yhteisölähtöisellä hoidolla 

sosiaalipalvelujärjestelmässä vuosina 2016–2020 ja vammaisstrategia vuosiksi 2014–2020. 
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koulutusta koskevan neuvonnan), tavaroiden ja terveydenhoitopalvelujen on oltava myös 

vammaisten saatavilla. Sama pätee varhaisen puuttumisen palveluihin, jotka ovat 

kansalaisjärjestöjen mukaan riittämättömiä ja yhdistetty puutteellisesti terveydenhoito-, 

neuvonta- (esimerkiksi oikeudellinen neuvonta) ja sosiaalipalveluihin sekä pedagogisiin 

palveluihin. Kansalaisjärjestöt korostivat myös, etteivät Slovakian pienet kunnat, jotka ovat 

vastuussa sosiaalipalvelujen toteuttamisesta, kykene vastaamaan vammaisten tarpeisiin, koska 

niiden rahoitusvalmiudet ovat riittämättömät eivätkä ne saa riittävästi ammatillista tukea. 

Lisäksi vammaisten henkilöiden, kuten vammaisten lasten, perheille tarkoitetut palvelut ovat 

puutteellisia eikä kansalliseen vähemmistöön kuuluvilla vammaisilla ole mahdollisuutta 

käyttää palveluja omalla äidinkielellään. 

 

VAMMAISTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN TUKEMALLA VAMMAISTEN 

AKTIIVISTA OSALLISTUMISTA 

Kansalaisjärjestöt peräänkuuluttivat hallitukselta lisätoimia, joilla autetaan vammaisia 

kehittämään itsenäisessä elämässä tarvittavia taitoja, ja kehottivat sitä toteuttamaan 

vammaisille kohdistettuja tiedotuskampanjoita, jotka voivat auttaa poistamaan itsenäiseen 

elämään liittyviä pelkoja vammaisten keskuudessa ja vähentää heidän opittua riippuvuuttaan 

pitkäaikaisista asuntoloista. Esimerkkinä mainittiin, että Slovakiassa on tarjolla hyvin vähän 

vammaisille tarkoitettuja omaehtoisuutta lisääviä tukitoimia ja heidän mahdollisuutensa 

valvoa omaa etuaan ovat huonot. 

 

VAMMAISTEN OIKEUSTOIMIKELPOISUUS 

Sekä kansalaisjärjestöt että Slovakian vammaisvaltuutettu kertoivat olevansa erityisen 

huolissaan siitä, etteivät vammaiset ole kaikilla elämänalueilla samalla tavalla 

oikeustoimikelpoisia kuin muut henkilöt. Tämä koskee muun muassa avioitumista, pankkitilin 

avaamista, todistamista oikeudenkäynnissä ja äänioikeuden käyttöä. Vammaisvaltuutettu 

kertoi vetoomusvaliokunnan valtuuskunnalle, että 1. heinäkuuta 2016 voimaan tullut uusi laki 

riidattomia asia koskevista oikeudenkäynneistä estää oikeustoimikelpoisuuden täysimääräisen 

menettämisen, joten oikeustoimikelpoisuutta voidaan jatkossa vain rajoittaa osittain ja 

aiempaa tiukemmin ehdoin. Oikeustoimikelpoisuuden palauttaminen1 on myös mahdollista. 

Vammaisvaltuutettu painotti, että siviililainsäädäntöön ollaan tekemässä muutosta, koska 

aineellisessa oikeudessa viitataan edelleen täysimääräiseen oikeustoimikelpoisuuteen eikä 

siinä säädetä tuetusta päätöksenteosta. Näin ollen nykyinen laki on ristiriidassa vammaisten 

oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 12 artiklan kanssa. 

 

II. Slovakian viranomaisten kuuleminen2 

Slovakian viranomaiset vahvistivat, että Slovakia on sitoutunut korvaamaan laitoshoidon 

yhteisölähtöisillä palveluilla, mutta korostivat, että laitoshoidosta luopuminen on 

pitkäaikainen prosessi. Slovakian viranomaiset totesivat, että laitoksista oli tähän mennessä 

suljettu vain pieni osa, mutta selittivät, että prosessi on jo käynnistetty monissa laitoksissa 

siten, että puolet toiminnasta on perinteistä hoitoa ja puolet on laitoshoidosta luopumisen 

                                                 
1 Käytännössä oikeustoimikelpoisuus palautetaan yleensä osittain. 
2 Vetoomusvaliokunnan valtuuskunta tapasi Slovakian tasavallan työ-, sosiaali- ja perheasioiden ministeriön 

korkeinta johtoa ministeri mukaan luettuna, Slovakian tasavallan maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä 

vastaavan ministeriön edustajan sekä investoinneista ja tiedotusasioista vastaavan varapääministerin kanslian 

korkeinta johtoa. Ensin mainittu hallinnoi ESR:ää ja toiseksi mainittu EAKR:ia; viimeksi mainittu on Euroopan 

rakenne- ja investointirahaston hallinnoinnista ja koordinoinnista vastaava keskusviranomainen, joka perustettiin 

1. kesäkuuta 2016. 
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pilottivaiheessa. Viranomaiset korostivat, että yhteisölähtöisten palveluiden kehittämiseen 

kohdennettuihin investointeihin on myönnetty rahallista tukea vuodesta 2016 lähtien. 

 

 
 

STRATEGIA-ASIAKIRJAT, JOIDEN TARKOITUKSENA ON TUKEA LAITOSHOIDON 

PURKAMISTA SOSIAALIPALVELUJEN ALALLA 

Vetoomusvaliokunnan valtuuskunnalle kerrottiin Slovakian tasavallan hallituksen 

julkilausumasta vuosiksi 2016–2020, jossa hallitus sitoutuu ”jatkossakin tukemaan 

laitoshoidon purkamista sosiaalipalvelujen alalla”. Viranomaiset muistuttivat, että Slovakia on 

vahvistanut sitoumuksensa vuosiksi 2014–2020 ja että jatkuvia sosiaalipalveluja tarjoaviin 

suuriin laitoksiin kohdennettuja investointeja (laitosten saneeraus, laajentaminen tai 

nykyaikaistaminen) ei katsota Slovakiassa tukikelpoisiksi Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoista1. Laitoshoidon purkaminen sosiaalipalvelujen alalla mainittiin myös 

strategia-asiakirjassa, jonka aiheena oli sosiaalipalvelujen kehittämisen kansalliset 

painopisteet vuosina 2015–2020, sekä kansallisessa ohjelmassa vammaisten elinolojen 

parantamiseksi vuosina 2014–2020. Viranomaiset kertoivat myös olevansa tietoisia YK:n 

vammaisten oikeuksia käsittelevän komitean toukokuussa 2016 antamista suosituksista, ja ne 

on viranomaisten mukaan otettu huomioon kansallisissa ohjelmissa. Lokakuussa 2016 

viranomaisten oli tarkoitus hyväksyä uusi toimintasuunnitelma (vuosiksi 2016–2020), joka 

perustuu vuonna 2011 laadittuun kansalliseen strategiaan laitoshoidon purkamiseksi2. 

 

KOORDINOINNIN TASO JA ESR:N JA EAKR:N VÄLINEN SYNERGIA 

Slovakian viranomaiset kertoivat vetoomusvaliokunnan valtuuskunnalle perustaneensa 

toimivaltaisten yksiköiden ja keskeisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajista 

koostuvan yksiköiden välisen työryhmän. Tavoitteena on välttää sellaiset vakavat 

koordinointiongelmat, joita ilmeni ohjelmakaudella 2007–2013. Kyseinen asiantuntijaelin 

vastaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen alaisuudessa toteutettavien ohjelmien 

koordinoinnista sekä kyseisten rahastojen ja muiden EU:n tai kansallisten tukivälineiden 

synkronoinnista. Työryhmän tehtävänä on varmistaa yhteinen suunnittelu ja siten tehostaa 

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöä Slovakiassa. Kuulemisten yhteydessä 

kuitenkin vahvistettiin, ettei työryhmä ollut vielä aloittanut toimintaansa 

                                                 
1 Euroopan komissio esitti ohjelmasuunnittelun yhteydessä huomioita, joiden perusteella Slovakia sisällytti 

aluekehityksen yhdennettyyn toimenpideohjelmaan (EAKR) suojalausekkeita. Niissä painotetaan, että 

laitoshoidon korvaamista yhteisölähtöisellä hoidolla sosiaalipalvelujen alalla on tuettava sen varmistamiseksi, 

ettei varoja voida käyttää väärin laitosten ”inhimillistämiseen” esimerkiksi pienentämällä suuria laitoksia sen 

sijaan, että niitä muutetaan itsenäisen asumisen yksiköiksi. Euroopan komissio varmisti myös, että kaikkien 

rakennuksiin tai välineisiin kohdennettujen investointien on tuettava jollain tavalla inhimillisten voimavarojen 

kehittämistä koskevasta toimintaohjelmasta (ESR) osarahoitettuja toimia. Komissio nimittäin edellytti, että 

suurille laitoksille voidaan myöntää tukea vain sillä ehdolla, että asianomaiselle laitokselle on laadittu 

muutossuunnitelma, kielsi laitoshoidon tukemisen ja asetti rajoituksia tuettavien laitosten kapasiteetille. 
2 Strategia laitoshoidon purkamiseksi sosiaalipalvelujärjestelmässä ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen 

kehittäminen Slovakian tasavallassa, vuosi 2011. 
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vetoomusvaliokunnan valtuuskunnan vierailuun mennessä. 

 

LAITOSHOIDON PURKAMISEN EDISTYMISTÄ VALVOVAT ELIMET 

Slovakian viranomaiset muistuttivat lisäarvosta, jota aluekehityksen yhdennetyn 

toimintaohjelman ja inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan toimenpideohjelman 

valvontakomiteat tuovat laitoshoidon purkamisprosessiin. Kyseisten elinten tehtävänä on 

valvoa mainittujen ohjelmien täytäntöönpanoa sekä edistymistä niille asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisessa. Viranomaiset korostivat myös, että investoinneista ja tiedotusasioista 

vastaavan varapääministerin kanslia voi myötävaikuttaa merkittävästi sellaisen julkisen 

politiikan täytäntöönpanon vauhdittamiseen, jolla puretaan laitoshoitoa sosiaalipalveluiden 

alalla Slovakiassa, esimerkiksi varmistamalla, että EU:n varoista myönnetty tuki käytetään 

oikein laitoshoidon purkamista koskevien tavoitteiden edistämiseen. 

 

SUUNNITELMAT EU:N VAROJEN KÄYTÖSTÄ LAITOSHOIDON PURKAMISEEN 

OHJELMAKAUDELLA 2014–2020 

Slovakian viranomaiset kertoivat vetoomusvaliokunnan valtuuskunnalle, että aluekehityksen 

yhdennetyssä toimintaohjelmassa (EAKR) oli tarkoitus käynnistää kaksi 

hanke-ehdotusmenettelyä lokakuussa 2016. Toisessa menettelyssä kohdennettaisiin 

160 miljoonaa euroa nykyisten laitosten muuttamiseen yhteisölähtöistä hoitoa tarjoaviksi 

yksiköiksi ja toisessa 32 miljoonaa euroa uusien, muuta kuin laitoshoitoa tarjoavien 

yksiköiden rakentamiseen. Kyseisillä hankkeilla on tarkoitus parantaa tehokkaiden ja 

laadukkaiden julkisten palveluiden saatavuutta, ja ne liittyvät erityistavoitteeseen, jossa 

edistetään siirtymistä yhteisölähtöisiin malleihin sosiaalipalveluiden tarjonnassa sekä lasten 

sosiaalisen ja oikeudellisen suojelun ja sosiaalihuollon alalla. Inhimillisten voimavarojen 

kehittämistä koskevassa toimenpideohjelmassa (ESR) on käynnissä viisi kansallista hanketta 

– joiden täytäntöönpano on tosin viivästynyt – joihin myönnetyt määrärahat ovat 

147 miljoonaa euroa. Lisäksi valmisteilla on kansallinen hanke ”Laitoshoidon purkaminen 

sosiaalipalvelujen alalla – muutostiimien tukeminen” sekä kysyntään perustavia 

ehdotuspyyntöjä. 

 

SOSIAALIPALVELUJEN RAHOITTAMINEN 

Vetoomusvaliokunnan valtuuskunnalle kerrottiin, että Slovakian hallitus maksaa tällä hetkellä 

valtion talousarviosta 320 euroa kuukaudessa vuodepaikkaa kohti sille kunnalle, joka 

rahoittaa laitosta, johon vammainen henkilö on sijoitettu1. Viranomaiset ilmoittivat, että 

kyseinen summa tarkistetaan sosiaalipalveluista ja sosiaaliturvan rahoituksesta annettavassa 

uudessa laissa, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana. 

Summa määräytyisi sen perusteella, kuinka riippuvaisia vammaiset ovat saamastaan avusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Vertailun vuoksi todettiin, että keskimääräinen eläke on Slovakiassa hieman yli 400 euroa. 
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III. LAITOSVIERAILUT 

Vetoomusvaliokunnan valtuuskunta tutustui kolmeen tyypiltään erilaiseen laitokseen: 

 

1. Päiväkeskus: Optimaalinen tapa tarjota vammaisille hoitoa yhteisölähtöisessä laitoksessa. 

 

Trnavan kaupungissa sijaitseva laitos kunnostettiin hiljattain täysin EU:n varoilla. Laitoksen 

olosuhteet ovat poikkeuksellisen hyvät, selvästi yli keskitason. Keskuksessa käy noin 20–

30 vammaista, jotka viettävät päivänsä keskuksessa tehden esimerkiksi erilaisia käsitöitä. 

Kulttuuritapahtumat ja erilaiset luontoretket kuuluvat heidän jokapäiväiseen elämäänsä. 

Vammaiset osallistuvat keskuksessa myös liikunta-aktiviteetteihin ja heille tarjotaan 

laajamittaisia hyvinvointipalveluja. 
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2. Laitos, joka työllistää vammaisia: Antaa vammaisille mahdollisuuden saada tyydytystä 

tekemällä työtä, josta he nauttivat. 

 

EU:n osarahoittama Tea House -kahvila, joka sijaitsee kauniilla alueella Trnavan vanhassa 

kaupungissa, pärjäisi helposti kilpailussa minkä tahansa muun viihtyisän kahvilan kanssa. 

Kahvilan työllistämät henkilöt ovat eri tavalla vammaisia1. Heidän tyypillisiä työtehtäviään 

ovat tiskaaminen, teen ja kahvin valmistuksessa avustaminen, yleinen asiakaspalvelu ja 

toisista vammaisista työntekijöistä huolehtiminen. 

 

  
 

 
 

                                                 
1 Asiakkailla on seuraavanlaisia vammoja: älyllinen kehitysvamma, poliosta johtuva vamma, näkövamma 

(sokeus), osittainen kuulovamma (käytössä kuulolaite), Downin syndrooma, lihasdystrofia, liikuntarajoitteisuus 

(liikkuvat pyörätuolilla) ja vakava masennus. 
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3. Suuri asuntola: Kyse on toiminnassa olevasta laitoksesta, jossa asuu suuri määrä 

vammaisia erillään muusta yhteiskunnasta. 

 

Valtuuskunta vieraili tässä tyypillisessä pitkäaikaishoitoa tarjoavassa asuntolassa, joka sijaitsi 

sopivan matkan päässä Trnavan kaupungista Zavarin kunnassa, jotta saisi laajemman 

käsityksen asiasta. Laitoksessa hoidetaan 130:tä miespotilasta, jotka asuvat koko ikänsä 

asuntolassa 4–6 hengen huoneissa. Asuntola on saneerattu hiljattain Slovakian hallituksen 

myöntämillä varoilla. Asuntola vaikutti hyvin ylläpidetyltä, ja sen sisustus ja yhteiset palvelut 

vaikuttivat korkeatasoisemmilta kuin perinteisissä laitoksissa, jollaisissa vammaiset 

tavallisesti elävät Keski- ja Itä-Euroopassa. 

  
 

Laitoksessa asuvat vammaiset viettävät aikaansa tehden käsitöitä ja hoitamalla pientä 

puutarhaa ja laitoksen muutamaa eläintä. He osallistuvat päivittäin myös yhteiseen 

toimintaan. Joitakin henkilöitä pidettiin eristyksessä suljettujen ovien takana. 

Vetoomusvaliokunnan valtuuskunnalle kerrottiin, että syynä olivat henkisestä 

kyvyttömyydestä johtuvat vakavat käytöshäiriöt. 

 

Päätelmät ja suositukset 

Vetoomusvaliokunta 

1.  yhtyy Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun esittämään huoleen siitä, että maassa 

on yhä toiminnassa suuria laitoksia, joissa asutetaan tuhansia vammaisia yhteiskunnan 

ulkopuolella1; kehottaa Slovakian viranomaisia ryhtymään lisätoimenpiteisiin 

vauhdittaakseen siirtymistä yhteisölähtöisiin palvelumuotoihin ja yhteisöasumiseen 

laatimalla esimerkiksi suunnitelman, jossa määritetään selkeä aikataulu, selkeät 

tavoitteet ja mitattavissa olevat indikaattorit; 

                                                 
1 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Nils Muižnieksin raportti matkasta Slovakian tasavaltaan 15.–

19. kesäkuuta 2015. 



 

CR\1113278FI.docx 13/16 PE593.830v03-00 

 FI 

2. korostaa, että unionin varat on käytettävä sosiaalisen osallisuuden ja ihmisoikeuksien 

kunnioittamisen edistämiseen Slovakiassa, ja pitää valitettavana sitä, ettei maan 

vammaisilla ole toistaiseksi mahdollisuutta käyttää oikeuttaan itsenäiseen asumiseen; 

3.  painottaa tarvetta kouluttaa päätöksentekijöitä ja hoitotyöntekijöitä, jotka osallistuvat 

prosessiin, jossa on tarkoitus korvata laitoshoito yhteisölähtöisellä hoidolla; 

4.  kehottaa varmistamaan yhteisölähtöisille sosiaalipalveluille tarvittavan rahoituksen, 

jotta voidaan torjua käytäntöä, jonka mukaan kunnat eivät tavallisesti maksa 

yhteisölähtöistä hoitoa, jos tarjolla on myös laitoshoitoa; pyytää, etteivät Slovakian 

viranomaiset tukisi niin kutsuttuihin pienlaitoksiin kohdistuvia investointeja; pyytää, 

etteivät Slovakian viranomaiset tukisi varojen kohdentamista kansallisista ja 

alueellisista talousarvioista laitoshoitoon muutoin kuin sellaisissa poikkeustapauksissa, 

joissa laitoshoidon purkamisprosessi on jo käynnistynyt mutta yhteisölähtöisen hoidon 

ja sen vaatiman ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus ei ole vielä varmaa ja 

myönnetyt varat investoidaan tarvittavan hoidon kannalta välttämättömään 

infrastruktuuriin; 

5.  kehottaa ryhtymään toimiin, joilla edistetään ja tuetaan vammaisten, heidän 

sukulaistensa ja olennaisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen mielekästä osallistumista 

ERI-rahastoista rahoitettujen hankkeiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan; 

pyytää Euroopan komissiota laatimaan ohjeet, jotka auttaisivat jäsenvaltioita hoitamaan 

tätä alaa koskevat velvollisuutensa; 

6.  antaa tunnustusta erilaisten kansalaisjärjestöjen työlle ja pitkäaikaiselle panokselle 

vammaisten elintason ja osallisuuden edistämisessä; katsoo, että kansalaisjärjestöillä on 

niiden asiantuntijuuden ja voimavarat huomioon ottaen merkittävä rooli laitoshoidon 

purkamisessa; huomauttaa kuitenkin, että kyseisen prosessin rahoittamisen on oltava 

jatkossakin ensisijaisesti Slovakian valtion tehtävä; 

7.  seuraa tiiviisti, toteutuuko Slovakian viranomaisten vetoomusvaliokunnan vierailun 

yhteydessä antama lupaus puuttua laitoshoidon purkamisprosessin viivästymiseen ja 

toimittaa eri ohjelmien valvontakomiteoille vetoomusvaliokunnan valtuuskunnan 

viestin, jonka mukaan Slovakian on nopeutettava laitoshoidon purkamisprosessia; 

katsoo, että tämän tavoitteen saavuttamista voidaan edistää merkittävästi luomalla 

palvelut ja infrastruktuurit, jotka helpottavat siirtymistä yhteisölähtöiseen hoitoon 

Slovakiassa. 

8. panee tyytyväisenä merkille tiedon, jonka mukaan kuudella Slovakian kahdeksasta 

itsehallintoalueesta ollaan valmiita käynnistämään hankkeita kahteen aluekehityksen 

yhdennettyyn toimintaohjelmaan liittyvään ja lokakuussa 2016 julkaistavaan 

hanke-ehdotuspyyntöön saatujen vastausten perusteella; on tyytyväinen myös siihen, 

että Slovakian hallitus on valmis nopeuttamaan laitoshoidon purkamiseen liittyviä 

toimia lokakuusta 2016 alkaen; 

9.  kehottaa laatimaan tarkat luvut siitä, kuinka moni vammainen asuu Slovakiassa tällä 

hetkellä laitoksessa ja kuinka moni jossain muualla, sekä hankkimaan 

yksityiskohtaisempaa ja eritellympää tietoa vammaisten ja heitä hoitavien laitosten 

erityispiirteistä ja erittelemään vammat niiden asteen ja tyypin mukaan; huomauttaa, 

ettei summittainen viittaus, jonka mukaan laitoksissa asuu 40 000 henkilöä, riitä; 
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suosittaa myös keräämään tilastotietoa vammaisten sosiaalisesta ja taloudellisesta 

tilanteesta, koska siitä olisi apua vammaisten osallisuutta lisäävän politiikan 

suunnittelussa ja tarkistamisessa; 

10.  pyytää komissiota tekemään vertailevan analyysin laitoksissa asuvien vammaisten 

määrästä ja laitoshoidon purkamista koskevista tulevaisuuden näkymistä 

28 jäsenvaltiossa; 

11. kannattaa tehokkaiden valvontamekanismien käyttöönottoa, jotta voidaan arvioida 

tarjolla olevien sosiaalipalvelujen laatua ja niiden tosiasiallista vaikutusta laitoshoidossa 

olevien vammaisten jokapäiväiseen elämään; 

12. kehottaa Slovakian viranomaisia kiinnittämään huomiota kestävyysehdon soveltamiseen 

laitoshoidon purkamista edistävissä hankkeissa ja huomauttaa, että hankkeiden 

toteuttamista on seurattava tiiviisti niiden kestävyyden arvioimiseksi; korostaa myös, 

että sosiaalipalveluihin kohdennetun rahoituksen parantaminen pitäisi asettaa 

ensisijaiseksi tavoitteeksi EU:n talousarvion toteuttamisessa myös kauden 2014–2020 

jälkeen; 

13. kehottaa Slovakian viranomaisia hyödyntämään täysimääräisesti virallisesti perustetun 

yksiköiden välisen työryhmän työn ja tehostamaan sitä viipymättä; 

14. toteaa olevansa huolissaan vammaisten oikeustoimikelpoisuudesta Slovakiassa ja 

muistuttaa, että kaikki laitoshoidossa olevat henkilöt ovat yleensä holhouksen alaisia, 

minkä takia tämä asia on ratkaisevan tärkeä heidän jokapäiväisen elämänsä kannalta; 

vaatii kuulemaan oikeustoimikelpoisuuden rajoittamista koskevissa päätösmenettelyissä 

päätöksen kohteena olevaa henkilöä, vaikka se edellyttäisi, että tuomari käy tapaamassa 

kyseistä henkilöä laitoksessa, jos tämä ei kykene lähtemään laitoksesta osallistuakseen 

käsittelyyn; vaatii myös, että päätöksissä huomioidaan asianomaisten henkilöiden 

sosiaaliset taidot; 

15. panee tyytyväisenä merkille hiljattain hyväksytyn lakiuudistuksen, joka koskee 

holhousmenettelyyn sovellettavia määräyksiä, ja suosittaa Slovakian viranomaisille, että 

nämä jatkavat YK:n vammaisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisia 

lainsäädäntötoimia, joilla poistetaan siviililainsäädännöstä kokonaan mahdollisuus 

menettää oikeustoimikelpoisuus ja otetaan käyttöön tuettu päätöksenteko, jossa 

kunnioitetaan yksilön itsemääräämisoikeutta ja nimenomaista suostumusta; suosittelee 

myös, että Slovakian viranomaiset helpottavat menettelyä vammaisten 

oikeustoimikelpoisuuden palauttamiseksi aina kun se on mahdollista; 

16. antaa täyden tukensa vammaisten omaehtoisuuden ja oman toiminnan lisäämiselle 

heidän edustaessaan itseään, näkemyksiään ja etujaan Slovakiassa ja viittaa 

iskulauseeseen ”Ei mitään meistä ilman meitä”, jota käytettiin lukuisissa yhteyksissä 

YK:n vammaisten kansainvälisenä päivänä vuonna 2004; 

17. ilmaisee huolensa siitä, ettei vammaisilla ole Slovakiassa äänioikeutta, ja toteaa jälleen, 

että antamalla kaikille vammaisille oikeuden äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa 

taattaisiin vammaisille paremmat mahdollisuudet nauttia oikeuksistaan ja lisättäisiin 

samalla heidän näkyvyyttään yhteiskunnassa; 



 

CR\1113278FI.docx 15/16 PE593.830v03-00 

 FI 

18.  kehottaa Slovakian viranomaisia varmistamaan, ettei hoitoavustusta, jonka valtio 

maksaa nykyisin kunnille joka kuukausi, käytetä laitoshoidon ylläpitämiseen vaan 

korvamerkitään ja myös käytetään tosiasiassa vammaisten elintason ja sosiaalisen 

osallisuuden edistämiseen esimerkiksi perustamalla pysyvän henkilökohtaisen kotiavun 

verkoston, josta saa apua niin usein kuin on tarpeen; korostaa, että tämä menetelmä olisi 

omiaan tukemaan laitoshoidon purkamista, koska hoidettavat voisivat itse valita 

haluamansa hoitomuodon; kehottaa Slovakian viranomaisia varmistamaan, että valtion 

kuukausittainen hoitoavustus vastaa sosiaalipalvelujen todellisia kustannuksia ja riittää 

kyseisten kulujen kattamiseen; 

19. kehottaa Slovakian viranomaisia ryhtymään toimiin poistaakseen hallinnolliset esteet 

laitoshoidon purkamishankkeita koskevista julkisista hankintamenettelyistä ja 

varmistaakseen, että kyseiset menettelyt ovat mahdollisimman avoimia; 

20.  kehottaa Euroopan komissiota tukemaan kaikin mahdollisin keinoin EU:n varojen 

hallinnoinnista vastaavia kansallisia viranomaisia, tässä tapauksessa Slovakian 

viranomaisia, jotta nämä voivat täyttää sitoumuksensa täysimääräisesti; kehottaa 

komissiota myös yksinkertaistamaan nykyisellään melko monimutkaisia hallinnollisia 

menettelyjä; 

21.  panee tyytyväisenä merkille, että Slovakian viranomaiset sitoutuivat 

vetoomusvaliokunnan vierailun yhteydessä keskittymään vuonna 2017 vammaisten 

osallisuutta ja yhdenvertaisuutta koskevan yleisen tietoisuuden lisäämiseen; toteaa, että 

myös vammaisten äänen on kuuluttava tietoisuuden lisäämiseen liittyvissä toimissa; 

22. kehottaa Slovakian viranomaisia toteuttamaan erityisiä toimia parantaakseen 

vammaisten mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja helpottaakseen heidän 

pääsyään työmarkkinoille; 

23.  korostaa tarvetta noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa vammaisten 

sosiaalinen osallisuus suunnitellaan lapsuudesta alkaen osallistavan koulutuksen ja 

työllisyyssuunnitelman avulla esimerkiksi varaamalla heille paikkoja julkiselta 

sektorilta ja luomalla yksityiselle sektorille kannustinjärjestelmän, jolla edistetään 

vammaisten itsenäisyyttä; 

24.  kehottaa Slovakian viranomaisia käyttämään EU:n varoja siten, että niillä tuetaan lasten 

mahdollisuuksia elää perheidensä kanssa ja osallistua täysimääräisesti elämän eri 

osa-alueisiin sekä omissa yhteisöissään että koulussa; 

25.  kehottaa Slovakian viranomaisia varmistamaan, että perheillä, joissa on vammaisia 

lapsia tai muita vammaisia perheenjäseniä, on mahdollisuus käyttää arkea helpottavia 

palveluita; kehottaa Slovakian viranomaisia myös varmistamaan, että kansalliseen 

vähemmistöön kuuluvat vammaiset voivat käyttää näitä palveluja omalla 

äidinkielellään; 

26.  katsoo, että nyt olisi taas hyvä aika päättää Euroopan vammaisten teemavuoden 

järjestämisestä ja painottaa teemavuoden aikana vammaisten täysimääräistä 
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osallistumista1; tällainen teemavuosi voisi osaltaan auttaa kehittämään Euroopan 

unionia siten, että kaikki unionin kansalaiset ja asukkaat pääsevät siitä osalliseksi; 

27. kehottaa Euroopan komissiota tarkastelemaan lähemmin vammaisille tarkoitettuihin 

laitoksiin tehtyjen investointien tilannetta Slovakiassa sekä tukemaan järjestelmällistä 

arviointia sen määrittämiseksi, eteneekö siirtyminen laitoshoidosta yhteisölähtöisiin 

hoitomalleihin ja onko prosessi tehokas; kannustaa Euroopan parlamentin 

budjettivaliokuntaa tutkimaan asiaa tarkemmin; 

28. suosittaa Slovakian viranomaisille säännöllisen vuoropuhelun jatkamista Euroopan 

parlamentin kanssa raportoimalla vetoomusvaliokunnalle tietyin määräajoin, 

esimerkiksi vuotuisissa valvontakertomuksissa, laitoshoidon purkamisprosessin 

edistymisestä. 

                                                 
1 Euroopan vammaisten teemavuosi järjestettiin edellisen kerran vuonna 2003 neuvoston joulukuussa 2001 

tekemän päätöksen mukaisesti. 


