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Asia: Vetoomus nro 0840/2007, Teresa Hayes, Irlannin kansalainen, ja 12
allekirjoittanutta, Irlannin hallituksen laiminlyönneistä autismia 
sairastavien alaikäisten lasten koulutusjärjestelmän osalta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä valittaa autismia sairastavien alaikäisten lasten hyvinvointi- ja 
koulutuspalvelujen puutteesta Irlannissa. Hän mainitsee erityisesti 18-vuotiaan poikansa 
tapauksen. Hänen mukaansa pojalle ei ole koskaan annettu asianmukaista hoitoa tai 
ala-astetason koulutusta, johon hän on oikeutettu perustuslain nojalla (sen sijaan perheen oli 
itse kustannettava hänelle kotiopetusta kahden vuoden ajan). Perheen on vastattava myös 
muiden lasten tarpeista. Perhe on ryhtynyt oikeustoimiin valtiota (terveys- ja 
opetusministeriö) vastaan korvausten saamiseksi, mutta oikeustoimet ovat olleet 
menestyksettömiä. Koska Irlannin hallitus ei vetoomuksen esittäjän mukaan puutu autismia 
sairastavien nuorten ongelmaan, vetoomuksen esittäjä pyytää unionin apua, jotta nuorille 
annettaisiin yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan teemavuonna, joka on omistettu näiden 
tavoitteiden saavuttamiseen kaikenlaisen epäoikeudenmukaisen ja epätasa-arvoisen kohtelun 
osalta. Muissa vastaavissa pyynnöissä viitataan tiettyjen tämän tyypin häiriöön 
erikoistuneiden laitosten, varsinkin ABA-koulujen (Applied Behavioural Analysis, sovelletut 
käyttäytymistutkimukset) käyttäytymistieteelliseen lähestymistapaan, ja niissä todetaan, että 
tavallisilla perheillä on erittäin suuria vaikeuksia saada tällaisia palveluja. Opetusministeriö 
on nähtävästi kuitenkin ehdottanut, että autismia sairastavat alaikäiset lapset sijoitettaisiin 
ala-asteilla toimiviin opetusryhmiin eklektisen toimintatavan mukaisesti. Tätä ei voida 
kuitenkaan perustella tieteellisesti, eikä suunnitelma ole järkevä käytännön kannalta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3. Komission vastaus, saatu 17. joulukuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä mainitsee erityisesti 18-vuotiaan poikansa tapauksen. Hänen mukaansa 
pojalle ei ole koskaan annettu asianmukaista hoitoa tai ala-astetason koulutusta, johon hän on 
oikeutettu Irlannin perustuslain nojalla. Vetoomuksen esittäjän perhe on ryhtynyt 
oikeustoimiin valtiota (terveys- ja opetusministeriö) vastaan korvausten saamiseksi, mutta 
oikeustoimet ovat olleet menestyksettömiä. Muissa vastaavissa pyynnöissä viitataan 
vaikeuksiin, joita tavallisilla perheillä on tämän tyypin häiriöön erikoistuneiden 
ABA-koulujen (Applied Behavioural Analysis, sovelletut käyttäytymistutkimukset) 
palvelujen saannissa, ja opetusministeriön ehdotukseen, jonka mukaan autismia sairastavat 
alaikäiset lapset sijoitetaan ala-asteilla toimiviin opetusryhmiin.

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan unionilta apua, jotta autismia sairastaville alaikäisille 
lapsille voitaisiin tarjota yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää täysimääräisesti oikeutta 
koulutukseen.

Jäsenvaltiot vastaavat toimista, joilla varmistetaan vammaisten mahdollisuudet hyödyntää 
täysimääräisesti oikeutta koulutukseen.

Komissio esitti kuitenkin 2. heinäkuuta 2008 EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan nojalla 
– jossa Euroopan yhteisölle annetaan toimivalta toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, 
ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi – ehdotuksen 
direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta1

sosiaalisessa suojelussa, sosiaalietuuksissa, terveydenhoidossa, koulutuksessa sekä yleisesti 
tarjottavien tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa. Direktiiviehdotuksen 
mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava ennakoiden toimet, joilla taataan vammaisille 
todellinen ja syrjimätön mahdollisuus koulutukseen sekä järjestetään kohtuullinen mukautus, 
jollei niistä koidu suhteetonta rasitusta. Ehdotus ei vaikuta jäsenvaltioiden vastuuseen 
koulutusjärjestelmän sisällöstä ja organisoinnista, erityisopetus mukaan luettuna. 
Ehdotuksesta keskustellaan nyt neuvostossa ja parlamentissa.

Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista annetun 
direktiivin 2000/78 soveltamisalaan sisältyvät kaikenlaisen ja kaikentasoisen ammatillisen 
ohjauksen, ammatillisen koulutuksen, ammatillisen erikoistumiskoulutuksen ja 
uudelleenkoulutuksen saanti, mukaan lukien työkokemus. Vaikka peruskoulutus ei kuulu 
edellä mainitun direktiivin soveltamisalaan, direktiivi voi olla merkityksellinen muilla 
koulutustasoilla, joilla annetaan ammatillista koulutusta.

Euroopan yhteisö ja kaikki jäsenvaltiot, myös Irlanti, ovat lisäksi allekirjoittaneet vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen. Sopimuksen 
7 ja 24 artiklassa on vammaisten lasten oikeuksia ja koulutusta koskevia määräyksiä. 
Sopimuksessa määrätään, että sopimuspuolet varmistavat osallistavan koulutusjärjestelmän 
kaikilla tasoilla sekä elinikäisen oppimisen ilman syrjintää ja yhtäläisten mahdollisuuksien 
perusteella. Kun Irlanti on ratifioinut yleissopimuksen, se on oikeudellisesti velvollinen 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:FI:PDF
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noudattamaan sopimuksen määräyksistä johtuvia velvoitteita.

Euroopan sosiaalisen peruskirjan 15 artiklassa määrätään sopimuspuolten velvoitteesta ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin järjestääkseen vammaisille henkilöille ohjausta, koulutusta ja 
ammatillista koulutusta yleisten järjestelmien puitteissa aina, kun se on mahdollista tai, silloin 
kun se ei ole mahdollista, asiaan erikoistuneiden julkisten tai yksityisten organisaatioiden 
avulla. Edellisessä asiassa Autisme-Europe vastaan Ranska (kantelu nro 13/2002, josta 
päätettiin 7. marraskuuta 2003) väitettiin, että Ranskan hallitus ei ole tarjonnut riittävää 
koulutusta autismia sairastaville henkilöille, että se on rikkonut useita Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan määräyksiä eikä ole etenkään toteuttanut tarvittavia toimia järjestääkseen 
tällaisille henkilöille koulutusta (15 artiklan 1 kohta) ja ettei se ole noudattanut velvoitetta 
varmistaa kaikkien lasten ja nuorten oikeutta saada koulutusta (17 artiklan 1 kohta) eikä 
syrjimättömyyden periaatetta peruskirjan mukaisten oikeuksien käytössä (E artikla).
Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea (ECSR) päätti, että sopimuspuolet ovat velvollisia 
toteuttamaan sekä oikeudellisia että käytännön toimia pannakseen peruskirjan mukaiset 
oikeudet täysimääräisesti täytäntöön ja että edellä mainitussa asiassa on rikottu 15 artiklan 
1 kohtaa ja 17 artiklan 1 kohtaa, tulkittuina yksin tai yhdessä E artiklan kanssa.

Päätelmät

Koska ehdotusta direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai 
sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta sosiaalisessa suojelussa, sosiaalietuuksissa, terveydenhoidossa, 
koulutuksessa sekä yleisesti tarjottavien tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa 
ei ole vielä hyväksytty, vetoomuksen esittäjän esiin ottamia asioita on käsiteltävä kansallisen 
oikeuden perusteella, elleivät ne koske ammatillista ohjausta tai ammatillista koulutusta, jotka 
kuuluvat direktiivin 2000/78 soveltamisalaan.

Koska edellä mainittu direktiivi on saatettu osaksi Irlannin lainsäädäntöä, vetoomuksen 
esittäjä voisi siinä tapauksessa harkita asian saattamista kansallisten tuomioistuinten 
käsiteltäväksi, jos Irlannin viranomaiset eivät hänen mielestään noudata direktiivissä 
säädettyjä velvoitteita.

Vetoomuksen esittäjä voisi myös tutkia mahdollisuutta lähettää Euroopan neuvostossa 
toimivalle Euroopan sosiaalisen peruskirjan sihteeristölle1 kantelu Euroopan sosiaalisen 
peruskirjan 15 artiklan mahdollisesta rikkomisesta.

                                               

1 Secretariat of the European Social Charter

Council of Europe
67075 Strasbourg cedex

Puh.: + 33 (0) 3 88 41 32 58
Sähköposti: social.charter@coe.int


