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YHTEENVETO
Lapsen oikeuksia koskevalla YK:n yleissopimuksella turvatut oikeudet kuuluvat Suomessa
sovellettavaan lainsäädäntöön. Suomen eduskunta on maan järjestelmän mukaisesti
hyväksynyt blankettilain, jonka mukaan Suomessa noudatetaan lapsen oikeuksia koskevaa
yleissopimusta ja kansallisen oikeusjärjestelmän on sovellettava sitä suoraan. Käytännössä
tämä ei kuitenkaan aina toimi yhtä sujuvasti. Suomi on allekirjoittanut YK:n
yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista mutta ei ole vielä ratifioinut sitä.
Pohjoismaisen hyvinvointimallin mukaisesti kansallisten toimien pääpaino on ollut
sosiaalipalvelujen ja -etuuksien kehittämisessä vammaisten lasten perheiden tukemiseksi.
Oikeuksiin perustuva lähestymistapa vammaisia lapsia koskevien asioiden käsittelyssä on
kuitenkin
melko
uusi.
Osallisuuden
periaatetta
noudatetaan
peruskoulutuksen
oppivelvollisuusjärjestelmässä ja vammaisten lasten asumisolojen järjestämisessä, jossa
mahdollisuus asua perheen kanssa asetetaan etusijalle. Kansallisissa toimissa ei ole
painotettu vammaisten tyttöjen tilannetta ja erityistä haavoittuvuutta.
Vammaisten lasten tilannetta ja oikeuksia Suomessa koskevan kirjallisuuden perusteella
vammaisten lasten oikeuksien parantamisen kannalta tärkeimmiksi on todettu seuraavat
asiat: vammaiset lapset ja heidän perheensä tarvitsevat enemmän palvelusuunnitteluapua
ja tukea kotona päivittäisestä elämästä selviämiseksi, kaikkien opettajien valmiuksia
opettaa vammaisia lapsia tulisi parantaa ja esteettömyyden takaamiseksi olisi laadittava
kokonaisvaltainen oikeudellinen ja poliittinen kehys.
Vammaisten lasten ihmisoikeuksia koskevat kansainväliset oikeudet ja periaatteet otetaan
pääsääntöisesti hyvin huomioon kansallisessa lainsäädännössä. Joidenkin asioiden osalta
kansallisia säännöksiä ei ole kuitenkaan vielä tehokkaasti uudistettu. Tämä koskee muun
muassa lapsen etua, jota ei vielä noudateta yleisenä periaatteena lapsia koskevien
oikeuksien tulkinnassa ja poliittisissa toimissa. Perustuslaki antaa täyden suojan syrjintää
vastaan, mutta erityislainsäädännössä painotetaan pääasiassa syrjintää työelämässä ja
etnisen alkuperän perusteella. Se ei siis kata kaikkia vammaisiin lapsiin kohdistuvan
syrjinnän osa-alueita.
Lapsen kehittyvien kykyjen huomioon ottaminen on uusi periaate Suomen järjestelmässä.
Se tunnustetaan perustuslaissa, mutta sitä ei ole vielä tehokkaasti huomioitu
erityislainsäädännössä. Lapsen oikeus osallistua ja ilmaista omat näkemyksensä sisältyy
kansalliseen lainsäädäntöön. Säännöksiä ei ole kuitenkaan aina pantu tehokkaasti
täytäntöön. Lapsiin kohdistuva väkivalta on kielletty, ja siitä rangaistaan. Suomella on
myös kansallinen ohjelma lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämiseksi. Säädöksillä
pyritään myös tukemaan ja avustamaan vammaisten lasten perheitä, jotta niille voidaan
tarjota riittävät edellytykset vammaisen lapsen hoitamiseen kotona. Suomen lainsäädäntö
tarjoaa vammaisten lasten perheille useita palvelu- ja tukimuotoja. Palvelujen
koordinoinnissa ja joidenkin palvelujen saatavuudessa on kuitenkin puutteita, jotka
johtuvat erilaisesta säännösten tulkinnasta ja resurssien saatavuudesta kunnissa.
Peruskoulun oppivelvollisuudessa noudatetaan osallistavan koulutuksen lähestymistapaa, ja
suurin osa vammaisista lapsista käy lähimpänä asuinpaikkaansa olevaa koulua.
Käytännössä
vammaisten
lasten
osallisuus,
yhdenvertaisuus,
esteettömyys
ja
osallistumismahdollisuudet ovat yhä rajallisia. Tämä johtuu rakenteellisista ja
asenteellisista esteistä sekä paikallisista eroista kansallisen politiikan täytäntöönpanossa.
Vammaiset lapset tarvitsevat enemmän tukea voidakseen elää yhdenvertaista elämää
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muiden lasten kanssa. Tukipalvelujen, kuten henkilökohtaisen avun, kuljetuksen ja
tulkkauksen, saatavuutta on parannettava riittävien edellytysten tarjoamiseksi koulun
käyntiä, kuntoutusta ja vapaa-ajan toimintaan osallistumista varten. Monet vammaiset
lapset tuntevat itsensä yksinäisiksi osallisuuteen liittyvien käytännön esteiden sekä muiden
lasten ja aikuisten syrjivien asenteiden vuoksi. Vähemmistöryhmiin kuuluvat vammaiset
lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, ja heidän tilanteensa vaatii erityistoimia.
Vammaisten lasten oikeuksien parantamiseen tähtäävien julkisten toimien suunnittelua ja
seuraamista varten tarvitaan lisää tietoa, tutkimusta ja tilastoja.
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JOHDANTO
Euroopan unionista (EU) tuli joulukuussa 2010 yksi vammaisten oikeuksia koskevan
Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen (vammaisyleissopimus) osapuolista. Samalla
EU tunnusti haasteet, joita vammaiset henkilöt kohtaavat oikeuksiensa turvaamisessa, ja
korosti EU:n toimien tarvetta, jotta asia nostetaan tiiviisti Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden asialistalle.
Vammaiset lapset ovat haavoittuvia jo sen takia, että he ovat lapsia, ja vammaisuus tekee
heistä erityisen haavoittuvia. Siksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tarjottava heille erityisiä
suojatoimia ja turvaa.
EU:n
tämän
alan
toimien
tärkein
oikeudellinen
kehys
ovat
EU:n
päätös
vammaisyleissopimuksen ratifioimisesta, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
10 artiklan vaatimus vammaisuuteen perustuvan syrjinnän torjumisesta EU:ssa sekä
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan tavoite edistää lapsen oikeuksia. Tämä
kehys asettaa EU:n ainutlaatuiseen asemaan, jossa se voi edistää vammaisten lasten
oikeuksien suojelua sekä kehittää lainsäädännöllisiä ja poliittisia aloitteita. Myös YK:n
yleissopimus lapsen oikeuksista toimii perustana tämän alan toimille.1
Tämä Suomen maakohtainen raportti on osa laajempaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on
antaa Euroopan parlamentille näkemys vammaisten lasten tilanteesta tietyissä
jäsenvaltioissa ja jonka pohjalta voidaan arvioida vammaisten lasten oikeuksia edistävän
lainsäädännön tarvetta Euroopan unionissa. Hankkeessa tarkastellaan 18 jäsenvaltion
olemassa olevaa oikeudellista, poliittista ja institutionaalista kehystä. Kussakin
maakohtaisessa raportissa analysoidaan vammaisyleissopimukseen ja lapsen oikeuksia
koskevaan yleissopimukseen perustuvien kansainvälisten periaatteiden ja oikeuksien
toteutumista, jotta voidaan tunnistaa osa-alueet, joilla tarvitaan lisää kansallisen ja EU:n
tason poliittisia ja lainsäädännöllisiä toimia. Maakohtaisten raporttien tulosten pohjalta
laaditaan myös vertaileva analyysi vammaisia lapsia koskevaa jäsenvaltioiden politiikkaa
selvittävään tutkimusraporttiin.
Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja vammaisyleissopimuksen keskeisin sisältö
vammaisten lasten osalta on seuraava:



velvollisuus toimia lapsen edun mukaisesti



oikeus syrjimättömyyteen



lapsen kehittyvien kykyjen huomioon ottaminen



oikeus osallistua ja tulla kuulluksi



oikeus väkivallattomuuteen



oikeus perhe-elämään



oikeus avunsaantiin



oikeus koulutukseen, myös osallistavaan koulutukseen.

1

Kaikki 27 jäsenvaltiota ovat ratifioineet yleissopimuksen lapsen oikeuksista, ja kaikki 27 jäsenvaltiota ovat
allekirjoittaneet yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista (Suomi, Irlanti ja Alankomaat ovat
allekirjoittaneet mutta eivät vielä ratifioineet).
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Molemmat YK:n yleissopimukset ratifioineiden jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin
toimiin sen takaamiseksi, että jokaiselle vammaiselle lapselle ja henkilölle osoitettuja
oikeuksia kunnioitetaan niiden lainkäyttöalueella. Jäsenvaltioiden on toteutettava
asianmukaiset toimet, joilla taataan, että lapset ovat suojassa kaikenlaiselta syrjinnältä ja
väkivallalta. Tämä tarkoittaa muun muassa oikeuksien täytäntöönpanoon tarvittavien
lainsäädännöllisten, hallinnollisten ja muiden toimien hyväksymistä. Lisäksi vammaisten
lasten oikeuksien suojelu tulisi sisällyttää kaikkiin poliittisiin toimiin ja ohjelmiin
vammaisyleissopimuksen
vammaisten
henkilöiden
osallistumista
päätöksentekoprosesseihin koskevan 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.
Koska aihe on laaja ja aineistoa vain niukasti saatavilla, tämä tutkimus ei kata
yksityiskohtaisesti kaikkia vammaisten lasten tilanteesta esiin nousevia ja siihen liittyviä
asioita. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole esittää syvällistä analyysia vaan yleiskatsaus
vammaisten lasten oikeuksien tilanteeseen Suomessa. Tutkimus tarjoaa tilannekuvan
joistakin vammaisten lasten ja heidän perheidensä kohtaamista suurista ongelmista ja
esteistä sekä oikeudellisen analyysin lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja
vammaisyleissopimuksen sisältämien sekä vammaisten lasten tilanteeseen olennaisesti
liittyvien tärkeimpien oikeuksien ja periaatteiden täytäntöönpanosta. Siinä myös esitetään
mahdollisia kansallisen ja EU:n tason ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.
Maakohtaisten raporttien rakenne on seuraava: Ensin tarkastellaan vammaisten lasten
tilannetta kansallisella tasolla. Sitten selvitetään vammaisten lasten suojelun kansallinen
oikeudellinen ja institutionaalinen kehys ja analysoidaan YK:n yleissopimusten sisältämien
periaatteiden ja oikeuksien täytäntöönpanoa kansallisella tasolla. Tämän jälkeen käsitellään
vammaisten lasten tilanteeseen liittyviä erityisongelmia, kuten lapsia epäiltyinä,
sukupuolinäkökulmia, väkivaltaa ja koulutusta. Lopuksi käydään läpi oikeudellisen
kehyksen täytäntöönpanoon käytettävissä olevat mekanismit ja nostetaan esiin
kirjallisuudessa tai sidosryhmien haastatteluissa esiin nousseita puutteita, ongelmia,
parhaita käytäntöjä ja suosituksia.
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1. YLEISKATSAUS VAMMAISTEN LASTEN TILANTEESEEN JA
HAASTEISIIN SUOMESSA
TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT


Kansallisissa toimissa keskitytään seuraaviin asioihin: vammaisten lasten perheille
tarjottavien sosiaalipalvelujen ja -etuuksien kehittäminen, osallistava koulutus,
esteettömyys sekä tarve lisätä tutkimusta ja parantaa tietojen saatavuutta.



Tutkimuksessa havaittiin seuraavia puutteita, ongelmia ja haasteita: vammaisille
lapsille tarkoitettujen palvelujen ja tuen saatavuutta heikentää niihin sovellettavan
oikeudellisen kehyksen monimutkaisuus ja viranomaisten välisen koordinoinnin
tehottomuus; vammaisille henkilöille tarjottavat palvelut ovat riippuvaisia kunnan
palveluntarjonnan kapasiteetista ja sääntöjen tulkinnasta, jolloin sääntöjen erilainen
tulkinta johtaa siihen, että palvelujen taso vaihtelee kuntien välillä; osalla
opettajista ei ole riittävää valmiutta vammaisten lasten opettamiseen; tulkkaus-,
kuljetus- ja tukipalvelujen riittämättömyys heikentää esteettömyyttä ja osallisuutta
ja vaikuttaa lasten osallistumismahdollisuuksiin ja osallisuuteen niin vapaa-ajalla
kuin koulussa.

1.1.

Johdanto vammaisten lasten tilanteeseen Suomessa

Vammaisten lasten oikeuksien suojelemista Suomessa koskeva yleinen sääntelykehys
perustuu YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista2. Suomi on allekirjoittanut YK:n
yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista (vammaisyleissopimus)3, mutta
sopimuksen ratifiointi on vielä kesken, sillä yleissopimuksen määräysten kanssa
ristiriidassa
olevia
kansallisia
säädöksiä
on
muutettava
ennen
ratifioimista.
Säädösmuutokset koskevat pääasiassa kaikkien vammaisten henkilöiden oikeutta valita
kotikuntansa ja itsemääräämisoikeuden vahvistamista.4
Valtioneuvoston
eduskunnalle
vuonna
2006
toimittamassa
ensimmäisessä
vammaispolitiikkaa koskevassa selonteossa suositeltiin kansallisen vammaispoliittisen
ohjelman laatimista.5 Vuonna 2010 valtioneuvosto julkaisi poliittisen asiakirjan ”Vahva
pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO
2010–2015”6. Asiakirjan mukaan valtioneuvosto pyrkii kehittämään politiikan lohkoja, joilla
keskitytään
vammaisten
henkilöiden
oikeuksiin,
vapauksiin
ja
yhdenvertaisiin
mahdollisuuksiin. Tämä koskee kaikenikäisiä vammaisia henkilöitä.
Suomi on laatinut kansallisen vammaispoliittisen ohjelman vuosille 2010–2015.
Ohjelman toimilla pyritään kehittämään kaikkia politiikan lohkoja vammaisten ihmisten
oikeuksien, vapauksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Ohjelma
jakaantuu 14 sisältöalueeseen ja 122 konkreettiseen toimenpiteeseen. Vammaispoliittisella
ohjelmalla pyritään varmistamaan seuraavat tavoitteet:
2

Yleissopimus tuli voimaan Suomessa 20. heinäkuuta 1991.
Suomi allekirjoitti yleissopimuksen heinäkuussa 2007.
4
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen
ohjelma VAMPO 2010–2015”, 2010, s. 18.
5
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006.
6
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen
ohjelma VAMPO 2010–2015”, 2010, s. 18.
3
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vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ratifioinnin
edellyttämien säädösmuutosten valmistelu ja voimaansaattaminen



vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden
torjunta



erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri
puolilla



yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisääminen



vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen sekä laadukkaiden ja
monipuolisten menetelmien kehittäminen vammaispolitiikan toteuttamisen ja
7

seurannan tueksi.

Valtioneuvosto on hyväksynyt Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012–
2015, johon kuuluu vammaisten lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden
edistäminen.8
Pohjoismaisen hyvinvointimallin mukaisesti kansallisten toimien pääpaino on ollut
sosiaalipalvelujen ja -etuuksien kehittämisessä vammaisten lasten perheiden
tukemiseksi. Oikeuksiin perustuva lähestymistapa vammaisia lapsia koskeviin ongelmiin on
kuitenkin melko uusi. Osallisuuden periaatetta noudatetaan koulutusjärjestelmässä ja
vammaisten lasten asumisolojen järjestämisessä, jossa mahdollisuus asua perheen kanssa
asetetaan etusijalle.

1.2.

Ongelmien tarkastelu ja sääntelyn mahdollisten puutteiden
tunnistaminen

Suomen lapsiasiavaltuutettu on ryhtynyt aktiivisesti tuomaan esiin tietoa lasten
oikeuksista,
asemasta
ja
ongelmista
Suomessa.
Lapsiasiavaltuutetun
mukaan
koulujärjestelmässä otetaan suhteellisen hyvin huomioon erityistä tukea tarvitsevat lapset
ja vammaisten lasten osallistava kohtelu koulussa on nyt vahvistettu lailla.
Mahdollisuutta opiskella oman asuinpaikan lähikoulussa on kuitenkin edistettävä
parantamalla kaikkien opettajien erityispedagogiikan taitoja.9 Lapsiasiavaltuutettu
on myös sitä mieltä, ettei kansallisessa vammaispoliittisessa ohjelmassa ole otettu
riittävästi huomioon pienten lasten perheiden tilannetta.10
Vammaisten lasten perheitä tuetaan Suomessa eri lakeihin perustuvalla ja valtion eri
elimien hallinnoimalla palvelujen ja sosiaalietuuksien järjestelmällä. Useissa tietolähteissä
esiin nouseva ongelma on, että vammaisten lasten perheiden on koordinoitava nämä
palvelut itse. Tämä kuormittaa vanhempia. He joutuvat tilanteeseen, jossa
sosiaalipalvelujärjestelmässä toimiminen vaatii heiltä asiantuntijaosaamista. Osa
vanhemmista selviää tilanteesta paremmin kuin toiset, jotka taas rasittuvat liikaa.
Tilanteen
parantamiseksi
tarvitaan
valtion
viranomaisilta
palveluohjausta
ja
-koordinointia.11

7

Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen vammaispoliittinen
ohjelma VAMPO 2010–2015”, 2010, s. 9–10.
8
Suomen valtioneuvosto, Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015, 2012.
9
Suomen lapsiasiavaltuutettu, ”Raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle – Lisäraportti Suomen hallituksen
neljänteen määräaikaisraporttiin”, 2011, s. 33.
10
Katso edellinen alaviite.
11
Katso edellinen alaviite.
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Monet vammaisille lapsille tarjotut palvelut ovat kuntien vastuulla. Kaikki kunnat eivät
kuitenkaan tarjoa samantasoista palvelua, koska kuntien palveluntarjontakapasiteetti
vaihtelee ja kunnat tulkitsevat säännöksiä eri tavoin. Siksi vammaiset lapset ovat usein
eriarvoisessa asemassa vain siksi, että he asuvat eri kunnissa.
Joissakin tapauksissa erityisen vaikeahoitoisten lasten vanhemmat tarvitsisivat enemmän
apua ja tukea lastensa kasvatukseen ja hoitamiseen. Tilanteissa, joissa kehitysvammainen
tai erityisen vaikeahoitoinen lapsi joudutaan sijoittamaan kodin ulkopuolelle, on ollut
epäselvyyttä, tuleeko lapsi sijoittaa kehitysvammaisuuden vai lastensuojelutarpeen
perusteella. Varsinkin pienemmille kehitysvammaisille, lastensuojeluperustein sijoitetuille
lapsille saattaa olla vaikea löytää sopivaa sijoituspaikkaa, jossa lapsi saa tarpeitaan
vastaavaa riittävää hoitoa.12
Vammaisten lasten mielipiteitä ja kokemuksia on selvitetty varsin vähän.13
Lapsiasiavaltuutettu otti tärkeän askeleen tilanteen parantamiseksi teettämällä tutkimuksen
kuurojen ja huonokuuloisten lasten ja näiden vanhempien keskuudessa. Tutkimus antaa
uutta tietoa erityisesti näiden lasten kielellisistä oikeuksista. Raportista ilmenee, että
ammattilaisten ja vanhempien välillä on jännitteitä kielen ja kuulokojeen valinnan
suhteen. Siinä todetaan, että vanhempien valintoja ja päätöksiä on kunnioitettava ja heitä
on tuettava niiden suhteen. On myös muistettava, että kaikissa vaihtoehdoissa tulee ottaa
huomioon lapsen oikeus ilmaista itseään itse valitsemallaan tavalla.14

12

Suomen lapsiasiavaltuutettu, ”Raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle – Lisäraportti Suomen hallituksen
neljänteen määräaikaisraporttiin”, 2011, s. 33–34.
13
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006, s. 12.
14
Kiili J., Pollari K. (2012), ”Hei kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten
elämässä”.
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2. KATSAUS SUOMEN OIKEUDELLISEEN KEHYKSEEN
TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT


Suomessa on siviilioikeusjärjestelmä, jossa tuomioistuimilla on rajallinen toimivalta.
Oikeusjärjestelmä on dualistinen, joten kansainväliset sopimukset eivät tule suoraan
velvoittaviksi, vaan ne on saatettava voimaan kansallisella lainsäädännöllä.



Suomen perustuslaissa kielletään muun muassa sukupuoleen, ikään, kieleen,
terveydentilaan ja vammaisuuteen perustuva syrjintä. Perustuslaissa säädetään
lasten tasa-arvoisesta kohtelusta ja heidän oikeudestaan tulla kuulluksi itseään
koskevissa asioissa kehitystään vastaavasti. Siinä myös turvataan viittomakieltä
käyttävien henkilöiden ja vammaisuuden vuoksi tulkkaus- tai käännösapua
tarvitsevien henkilöiden kielelliset oikeudet.



Perustuslaissa säädetään maksuttomasta perusopetuksesta, jossa valtio on
velvollinen takaamaan jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden saada kykyjensä ja
erityisten tarpeidensa mukaisia opetuspalveluja. Osallistava koulutus toteutuu, kun
lapselle taataan oikeus käydä lähinnä asuinpaikkaansa olevaa koulua.

2.1.

Yleiskatsaus kansalliseen oikeudelliseen ja institutionaaliseen
kehykseen

Suomessa on siviilioikeusjärjestelmä. Oikeuskäsittely perustuu tutkintaan, ja tuomarit
johtavat istuntoa ja tietojen kokoamista, antavat päätöksen ja määräävät seuraamukset.
Joillakin alueilla paikallisten tuomioistuinten rikos- ja perheoikeudenkäynneissä tuomareina
voi olla sekä maallikkotuomareita että ammattituomareita, kun taas hovioikeudessa ja
hallinto-oikeudessa on ainoastaan ammattituomareita. Ennakkotapaukset eivät ole sitovia,
lukuun ottamatta korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä. Yleiset
tuomioistuimet vastaavat siviili- ja rikosoikeudesta, ja hallinto-oikeudet käsittelevät
yksityishenkilöiden ja yritysten viranomaisten päätöksistä tekemiä kanteluita. Yleisissä
tuomioistuimissa on kolme oikeusastetta: käräjäoikeudet toimivat ensimmäisenä
oikeusasteena, hovioikeudet toisena ja korkein oikeus viimeisenä muutoksenhakuasteena.15
Suomessa on dualistinen järjestelmä, jossa kansainväliset sopimukset eivät tule
suoraan velvoittaviksi, vaan ne on saatettava voimaan kansallisella lainsäädännöllä.
Yleissopimusten määräykset ja muut lainsäädännön alaan kuuluvat kansainväliset
velvoitteet on saatettava voimaan lailla. Lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen
voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.16 Suomea sitovat
kansainväliset sopimukset ja niiden täytäntöönpanosäännökset julkaistaan Suomen
säädöskokoelman sopimussarjassa. Kansainvälisillä sopimuksilla on Suomessa sama
hierarkkinen asema kuin ne täytäntöön panevilla säädöksillä. Näin ollen jos kansainvälinen
sopimus on pantu täytäntöön lailla, sopimuksen määräykset ovat samalla tasolla lain
säännösten kanssa.17
15

Tietoa Suomen tuomioistuinjärjestelmästä löytyy osoitteesta
http://nyulawglobal.org/globalex/Finland1.htm# The Court System (tieto haettu 18. joulukuuta 2012).
16
Suomen perustuslaki 731/1999, 8 luvun 95 §, on luettavissa osoitteessa
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L8P95 (tieto haettu 11. joulukuuta 2012).
17
Katso edellinen alaviite.
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Kansallisista oikeuslähteistä keskeisin on kirjoitettu laki (perustuslaki ja eduskuntalait) sekä
muut valtion elinten antamat säännökset (tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja
ministeriön asetukset sekä alempien viranomaisten antamat oikeussäännöt). Tilanteissa,
joissa kirjoitettua lakia ei ole, oikeuslähteenä on maan tapa. Oikeuslähteitä ovat myös
lainvalmistelutyöt
ja
tuomioistuinratkaisut.
Vaikka
ennakkopäätökset
eivät
ole
oikeudellisesti sitovia, niillä on tosiasiassa varsin suuri merkitys. Oikeuslähteisiin kuuluvat
myös oikeustiede, yleiset oikeusperiaatteet sekä reaaliset argumentit, mutta niiden asema
oikeuslähteiden hierarkiassa on ylempänä esitettyjä heikompi.18

2.2.

Vammaisia
lapsia
koskeva
institutionaalinen kehys

2.2.1.

Oikeudellinen kehys

erityinen

oikeudellinen

ja

Suomen tärkeimmät vammaisten lasten oikeuksia suojelevat lait ovat seuraavat:
Perustuslaissa (731/1999, tullut voimaan vuonna 2000) ei nimenomaisesti viitata
vammaisiin lapsiin. Siinä säädetään kuitenkin vammaisten lasten oikeuksien suojelusta
kahdesta eri näkökulmasta. Perustuslain mukaan ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän
syyn perusteella”. Siinä säädetään myös, että kaikkia lapsia ”on kohdeltava tasa-arvoisesti
yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään
19

vastaavasti”. Lisäksi perustuslaki turvaa vammaisten henkilöiden esteettömän viestinnän.
Sen mukaan ”viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja
20

käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla”.
Perustuslaissa säädetään myös
oikeudesta maksuttomaan perusopetukseen ja siitä, että valtion on turvattava jokaiselle
yhtäläinen
mahdollisuus
saada
kykyjensä
ja
erityisten
tarpeidensa
mukaisia
opetuspalveluja.

21

Perusopetuslain (628/1998, tullut voimaan vuonna 1999) mukaan lasten tulisi käydä
asuinpaikkaansa
lähimpänä
olevaa
koulua.
Perusopetuslaissa
säädetään,
että
kuulovammaisille oppilaille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös viittomakielellä ja muuta
22

kuin suomea äidinkielenään puhuvat voivat saada äidinkielistä opetusta viittomakielellä.
Laissa säädetään myös oikeudesta saada erityisopetusta ja erityistä tukea, kuten
tulkitsemis- ja avustajapalveluja sekä muita palveluja, lapsen henkilökohtaisen opetuksen
23

järjestämistä koskevan suunnitelmaan pohjalta. Oppivelvollisen opetus on maksutonta, ja
vammaisella lapsella on oikeus saada maksutta myös tulkitsemis- ja avustajapalvelut,
24

muut opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet. Lapsi on oppivelvollinen, kunnes täyttää 16
vuotta tai on suorittanut yhdeksänvuotisen perusopetuksen.

18
Katso lisätietoja osoitteesta
18. joulukuuta 2012).
19
Perustuslaki, 2 luvun 6 §.
20
Perustuslaki, 2 luvun 17 §.
21
Perustuslaki, 2 luvun 16 §.
22
Perusopetuslaki, 4 luvun 10 ja
23
Perusopetuslaki, 4 luvun 16 ja
24
Perusopetuslaki, 7 luvun 31 ja

http://ec.europa.eu/civiljustice/legal order/legal order fin fi.htm (tieto haettu

12 §.
17 §.
39 §.
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Yhdenvertaisuuslaissa (21/2004, tullut voimaan vuonna 2004) kielletään syrjintä iän,
etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen,
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä
toiminnassa, kun on kysymys ”1) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen
edellytyksistä taikka elinkeinotoiminnan tukemisesta; 2) työhönottoperusteista, työoloista
tai työehdoista, henkilöstökoulutuksesta taikka uralla etenemisestä; 3) koulutuksen,
mukaan lukien erikoistumis- ja uudelleenkoulutuksen, tai ammatillisen ohjauksen
saamisesta; taikka 4) jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijä- tai työnantajajärjestössä tai
muussa järjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti, taikka järjestön antamista
etuuksista”.25
Lastensuojelulaissa (417/2007, tullut voimaan vuonna 2008) määritetään, mitä
velvollisuuksia vanhemmilla ja viranomaisilla on ylipäätään lasten, myös vammaisten
lasten, suojelun ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Lain ensisijainen tarkoitus on suojella lapsia
ja tarjota palveluja riskitilanteissa oleville perheille (esimerkiksi alkoholismista tai muista
sosiaalisista ongelmista kärsiville perheille). Siinä säädetään myös lapsen huostaanoton
perusteista ja menettelyistä. Lain ohjaavana periaatteena on lapsen etu.
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
(380/1987, tullut voimaan vuonna 1988) tarjoaa kunnille mahdollisuuden perustaa
vammaisneuvoston, edellyttää palvelusuunnitelman laatimista jokaiselle vammaiselle
henkilölle ja asettaa kuntien tehtäväksi vammaisten henkilöiden elinolojen kehittämisen ja
esteettömyyden parantamisen. Laissa määritetään palvelut, joita kuntien on tarjottava
vammaisille henkilöille. Näihin kuuluvat muun muassa kuljetus- ja saattajapalvelut,
päivätoiminta, henkilökohtainen apu sekä palveluasuminen. Lisäksi laissa säädetään
vamman edellyttämiin välineisiin, vaatetukseen, erityisravintoon ja asunnon muutostöihin
liittyvistä ehdoista ja taloudellisesta tuesta.
Laki vammaisetuuksista (570/2007, tullut voimaan vuonna 2008) sisältää
vammaisetuuksien saamisen edellytykset sekä vammaisetuustyypit ja niiden määrän.
Vammaiset lapset jaetaan kahteen ikäluokkaan: alle 16-vuotiaisiin ja 16 vuotta
täyttäneisiin.
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetussa laissa (133/2010, tullut
voimaan vuonna 2010) säädetään, että henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma
tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen,
opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen,
on oikeus kunnan tarjoamaan maksuttomaan tulkkauspalveluun. Palvelut tarjotaan
viittomakielellä tai uutta tekniikkaa hyödyntävillä muilla viestintäkeinoilla. Laissa säädetään
26

myös tulkkauspalvelujen vuosittaisesta tuntimäärästä.

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977, tullut voimaan
vuonna 1978) määritetään kehitysvammaisille tarjottavat palvelut, kuten lääketieteelliset,
psykologiset ja sosiaaliset selvitykset sekä soveltuvuuskokeet, terveydenhuolto, ohjaus ja
kuntoutus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen, henkilökohtaisten apuvälineiden
järjestäminen sekä yksilöllinen hoito.

25
26

Yhdenvertaisuuslaki, 2 luku.
Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta, 2 luvun 5 §.
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27

Rikoslaissa (39/1889, tullut voimaan vuonna 1891)
28

tehdään rangaistavaksi henkilön

terveydentilaan perustuva syrjintä.

2.2.2.

Toimielimet ja viranomaiset

Vammaisia lapsia koskevan politiikan ja sääntöjen kehittämisestä vastaavat pääasiassa
sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä oikeusministeriö.
Palvelujen tarjoaminen ja rahoittaminen on kuntien vastuulla. Kunnilla on veronkanto
oikeus sekä perustuslakiin perustuva laaja itsehallinto-oikeus. Tämä mahdollistaa
resurssien kohdistamisen paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden mukaan mutta luo samalla
alueellisia eroja. Yksityiset palveluntuottajat ja kansalaisjärjestöt täydentävät julkisia
palveluja, ja kunnat hankkivatkin osan vammaisten henkilöiden tarvitsemista palveluista
niiltä. Palvelujen järjestämisen ohella kuntien tehtävänä on myös ehkäistä ja poistaa
vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuuksia rajoittavia esteitä, jotta he voivat toimia
yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä.29
Suomen lapsiasiavaltuutettu aloitti virassaan vuonna 2005. Lapsiasiavaltuutetun virka
perustuu yleissopimukseen lapsen oikeuksista. Lapsiasiavaltuutettu on riippumaton
viranomainen, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Valtuutetun tehtävänä
on edistää lasten edun ja oikeuksien toteutumista, seurata lasten ja nuorten elinolosuhteita
sekä valvoa alan lainsäädäntöä ja päätöksentekoa. Valtuutettu tekee myös aloitteita ja
välittää lapsia koskevaa tietoa lapsille, lasten parissa työskenteleville, viranomaisille sekä
muulle väestölle. Lapsiasiavaltuutetulla ei ole valtuuksia tehdä lakialoitteita, mutta lasten
edun ja hyvinvoinnin edistäjänä hän käynnistää muita aloitteita ja toimii yhteistyössä
valtion eri viranomaisten kanssa. Lapsiasiavaltuutettu edistää lasten etuja yleisellä
yhteiskunnallisella tasolla mutta ei käsittele yksittäisiä tapauksia.
Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE on vuonna 1986 perustettu yhteistyöelin,
joka koostuu viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen edustajista. Se seuraa
yhteiskunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä edistää vammaisten
henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Vammaisneuvosto toimii sosiaali- ja
terveysministeriön yhteydessä. Sen jäsenet nimittää hallitus.

2.2.3.

Määritelmät

Lastensuojelulaissa lapsina pidetään alle 18-vuotiaita.30 Vammaisetuuksista annetussa
laissa (570/2007, tullut voimaan vuonna 2008) vammaiset lapset jaetaan kuitenkin
kahteen ikäluokkaan: alle 16-vuotiaisiin ja 16 vuotta täyttäneisiin. Laissa vammaisuuden
perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) ’vammainen henkilö’
määritellään seuraavasti: ”vammaisella henkilöllä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla
vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua
tavanomaisista elämän toiminnoista”.31

27
Tätä ja monia muita viitteenä olevia lakeja on muutettu useasti. Kaikki syyskuuhun 2012 mennessä tehdyt
muutokset on otettu huomioon tämän raportin oikeudellisessa analyysissä.
28
Rikoslaki, 11 luvun 11 §.
29
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006, s. 18.
30
Lastensuojelulaki 417/2007.
31
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 2 §.
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3. OIKEUDELLISEN
ARVIOINTI

KEHYKSEN

TÄYTÄNTÖÖNPANON

TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT


Oikeudellinen kehys on kaiken kaikkiaan hyvä. Sillä on saavutettu seuraavat asiat:
lapsen etu otetaan ensisijaisesti huomioon lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja
lastensuojelua
toteutettaessa
lastensuojelulain
mukaisesti;
vammaisuuteen
perustuva syrjintä kielletään perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa; lapsen
kehittyvät kyvyt otetaan huomioon perustuslaissa, kuten myös lasten oikeus
osallistumiseen; lapsiin kohdistuva väkivalta, myös ruumiillinen kuritus, on kielletty
lailla; valtio tukee kaikkia lapsiperheitä sosiaaliturvan toimin, ja vammaisten lasten
perheille tarjotaan erityispalveluja ja apua, jotta he voivat huolehtia lapsistaan
kotona; perustuslain mukaan kaikilla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.



Parannuksia tarvitaan vielä seuraavien oikeuksien osalta: lapsen edun huomioimista
ei ole vielä pantu täysimääräisesti täytäntöön; yhdenvertaisuuslain soveltaminen
rajoittuu vain joihinkin elämänaloihin eikä kata kaikkea vammaisiin lapsiin
kohdistuvaa syrjintää; lapsen kehittyvien kykyjen periaatetta ei ole vielä sisällytetty
kaikkeen lapsia koskevaan lainsäädäntöön.



Vammaisyleissopimuksen ja lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen oikeudet ja
periaatteet on pantu täytäntöön pääsääntöisesti hyvin, mutta niihin liittyy seuraavia
puutteita: kuntien tarjoamien avustuspalvelujen rajallinen saatavuus; vammaisten
lasten sosiaalisen osallisuuden puute koulussa ja vapaa-ajan toiminnassa muiden
lasten ja aikuisten syrjivien asenteiden vuoksi; vammaisten lasten osallistumisen ja
omien näkemysten ilmaisemisoikeuden vähäinen edistäminen; vähemmistöryhmiin
kuuluvien vammaisten lasten erittäin haavoittuvainen asema.

3.1.

Vammaisyleissopimuksen ja lapsen oikeuksia
yleissopimuksen määräysten täytäntöönpano

koskevan

3.1.1.

Lapsen etu (lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 3 artikla ja
vammaisyleissopimuksen 7 artikla)

Lastensuojelulaissa (2007/417) käytetään ensimmäistä kertaa Suomen lainsäädännössä
termiä ’lapsen etu’.32 Lapsen etu tulisi ottaa ensisijaisesti huomioon lastensuojelun tarvetta
arvioitaessa
ja
lastensuojelua
toteutettaessa.
Arvioitaessa,
otetaanko
lastensuojelutoimenpiteessä riittävästi huomioon lapsen etu, tulee lastensuojelulain
mukaan painottaa seuraavia tavoitteita:
 lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi
 läheisten ihmissuhteiden turvaaminen ja niiden jatkuminen
 ymmärtämyksen sekä iän ja kehitystason mukaisen valvonnan ja huolenpidon
saaminen
 taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus
32

Lastensuojelulaki, 1 luvun 4 §.
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 turvallinen kasvuympäristö
 ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus
 itsenäistyminen ja kasvaminen vastuullisuuteen
 mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omiin asioihinsa
 kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioiminen.33
Myös adoptiolaissa (22/2012) säädetään, että kaikissa adoptiota koskevissa päätöksissä ja
muissa toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.
Lapsen edun periaatteen toteuttaminen edellyttää valtion päätösten (lainsäädäntö,
poliittiset toimintalinjat ja muut toimet) lapsivaikutusten systemaattista arviointia.
Lapsivaikutusten arviointiin kuuluu lasten mielipiteiden selvittäminen. Oikeusministeriö
antoi vuonna 2007 valtion tason ohjeet säädösehdotusten vaikutusten arvioimiseksi.
Selvitykset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei lapsivaikutusten arviointi toteudu vielä
riittävästi käytännössä.34
YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, ettei Suomen lainsäädännössä oteta
kokonaisvaltaisesti huomioon lapsen etua. Komitea kehottaa Suomea varmistamaan,
että periaate ”otetaan asianmukaisesti huomioon kaikissa lainsäädäntö-, hallinto- ja
oikeudenkäyntimenettelyissä sekä kaikissa lapsia koskevissa ja lapsiin vaikuttavissa
toimintapolitiikoissa, ohjelmissa ja hankkeissa ja että sitä sovelletaan niissä
johdonmukaisesti”.
Komitean
mukaan
”myös
kaikkien
tuomioistuinten
ja
hallintoviranomaisten tulisi perustaa tuomioidensa ja päätöstensä oikeudelliset perustelut
tähän periaatteeseen”.35

3.1.2.

Syrjimättömyys (lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 2 artikla ja
vammaisyleissopimuksen 3 ja 5 artikla)

Perustuslaissa kielletään muun muassa sukupuoleen, ikään, kieleen, terveydentilaan ja
vammaisuuteen perustuva syrjintä.36 Siinä myös taataan lasten yhdenvertainen kohtelu.
Samat syrjintäperusteet kielletään myös yhdenvertaisuuslaissa (21/2004), lukuun
ottamatta sukupuoleen perustuvaa syrjintää, jota käsitellään laissa naisten ja miesten
välisestä tasa-arvosta (609/1986). Kummankin lain soveltamisala on kuitenkin
rajallinen. Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan
työhönoton, elinkeinojen, liiketoiminnan ja koulutuksen aloilla sekä tietyissä yhteyksissä
etniseen alkuperään perustuvaan syrjintään. Laissa todetaan vammaisten henkilöiden
osalta, että ”työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä
kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön työhön tai koulutukseen pääsemiseksi, työssä
selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi”.37 Kohtuullisen mukautuksen vaatimus38

33

Lastensuojelulaki, 1 luvun 4 §.
Suomen lapsiasiavaltuutettu, ”Raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle – Lisäraportti Suomen hallituksen
neljänteen määräaikaisraporttiin”, 2011, s. 17.
35
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien raporttien
käsittely. Päätelmät: Suomi”, 2011, 27–28 kohta.
36
Perustuslaki, 2 luvun 6 §.
37
Yhdenvertaisuuslaki, 5 §.
38
Oikeus yhdenvertaisuuteen edellyttää kohtuullista mukauttamista eli ”tarvittaessa yksittäistapauksessa
toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta
rasitetta ja joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja
perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa” (vammaisyleissopimuksen 2 artikla). Yhdenvertaisuusoikeuden
34
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rajoittuu siis työllistämiseen ja koulutukseen (sekä kunnallisten palvelujen saatavuuteen,
kuten selitetään myöhemmin tässä kohdassa).
’Syrjinnän’ määritelmä kattaa välittömän syrjinnän, välillisen syrjinnän, häirinnän sekä
ohjeen tai käskyn syrjiä. Sukupuoleen perustuva syrjintä kielletään Suomessa naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta annetulla lailla. Laissa keskitytään lähinnä syrjintään
työpaikalla ja työhönottotilanteessa. Se kattaa myös syrjinnän koulutuslaitoksissa mutta ei
perusopetusta tarjoavissa kouluissa. Näin ollen vammaiset tytöt eivät juurikaan kuulu lain
soveltamisalaan. Näiden rajoitteiden vuoksi voidaan todeta, ettei Suomen tasa
arvolainsäädäntö kata kaikkia vammaisten lasten elämänalueita.
Suomessa tehdyn 10–17-vuotiaita lapsia koskevan tutkimuksen mukaan suurimmassa
vaarassa tulla syrjityiksi ovat vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset sekä
seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset. Syrjintää kohtaavat sekä pojat että tytöt, mutta
pojat kokevat enemmän suoraa väkivaltaa ja uhkailua. Syrjintää tapahtuu erityisesti
kouluissa, ja syrjijä on useimmiten samanikäinen lapsi tai nuori. Myös vapaa-ajan
toiminnoista vastaavilla opettajilla ja ohjaajilla saattaa olla syrjivä asenne.39 YK:n lapsen
oikeuksien komitea on ilmaissut huolensa vammaisiin lapsiin kohdistuvan syrjinnän
ilmenemisestä Suomessa.40
Valtakunnallisen vammaisneuvoston näkemyksen mukaan vammaisten syrjintä on
yleistä ja laaja-alaista. Vammaisneuvosto kritisoi sitä, vammaisten henkilöiden
liikkumisvapaus on usein rajoitettua fyysisessä ympäristössä ja joukkoliikenteessä olevien
esteiden vuoksi.41 Myös vammaisille tarjottavat palvelut vaihtelevat huomattavasti eri
alueiden välillä, mikä asettaa vammaiset lapset epätasa-arvoiseen asemaan asuinkunnasta
riippuen.42 Kuntien rakennus- ja aluesuunnitteluviranomaiset ovat keskeisessä
asemassa esteettömien fyysisten ympäristöjen rakentamisessa.
Yksi maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tavoitteista on luoda turvallinen, terveellinen
ja sosiaalisesti toimiva elinympäristö, joka tyydyttää eri väestöryhmien, kuten lasten,
vanhusten ja vammaisten, tarpeet.43 Maankäyttö- ja rakennusasetuksella (895/1999)
pyritään takaamaan, että ”hallinto- ja palvelurakennuksen sekä muussa rakennuksessa
olevan sellaisen liike- ja palvelutilan, johon tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava
mahdollisuus päästä, sekä näiden rakennuspaikan tulee soveltua myös niiden
henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut”.44
Velvollisuudesta pitää kadut, torit, puistot ja muut alueet hyvässä kunnossa ja turvallisina
käyttää säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
annetussa laissa (669/1978).45 Vammaisilla lapsilla on entistä enemmän mahdollisuuksia
vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin, mutta kuljetus, avun saaminen ja ihmisten
asenteet aiheuttavat heille käytännön ongelmia.46

soveltaminen ei siis tarkoita täysin samanlaista kohtelua vaan saattaa edellyttää erityistoimia, joilla vähennetään
ja poistetaan syrjintää aiheuttavia olosuhteita.
39
Kankkunen P., Harinen P., Nivala E. and Tapio M., 2010, ”Kuka ei kuulu joukkoon? Lasten ja nuorten kokema
syrjintä Suomessa”.
40
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien raporttien
käsittely. Päätelmät: Suomi”, 2011, 25 kohta.
41
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien raporttien
käsittely. Neljännet määräaikaisraportit 2008: Suomi”, 2010, 118 kohta.
42
Katso edellinen alaviite, 121 kohta.
43
Maankäyttö- ja rakennuslaki, 1 luvun 5 §.
44
Maankäyttö- ja rakennusasetus, 10 luvun 53 §.
45
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006, s. 23.
46
Kansallisten sidosryhmien kuulemisista kerättyä tietoa.
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3.1.3.

Lapsen kehittyvät kyvyt47 (lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 5
artikla ja vammaisyleissopimuksen 3 artikla)

Lapsen kehittyvien kykyjen periaate näkyy Suomen perustuslaissa, jossa säädetään, että
lasten ”tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti”.48 Myös
lastensuojelulain (417/2007) mukaan lapselle on turvattava mahdollisuus esittää
mielipiteensä hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla.49 Yleisesti ottaen
Suomen lasten oikeuksia koskevassa lainsäädännössä viitataan yksilöllisen kehityksen
sijaan ikään.

3.1.4.

Oikeus tulla kuulluksi / osallistua (lapsen oikeuksia koskevan
yleissopimuksen 12 artikla ja vammaisyleissopimuksen 7 ja 30 artikla)

Perustuslaissa turvataan lasten oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään
vastaavasti.50 Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
annetussa laissa (380/1987) kuntia vaaditaan ottamaan vammaisuuden perusteella
järjestettävien palvelujen ja tukitoimien kehittämisessä huomioon vammaisten
henkilöiden
esittämät
tarpeet
ja
näkökohdat.51
Kunnat
voivat
asettaa
vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
vammaisten henkilöiden kannalta merkityksellisistä asioista. Vammaisilla henkilöillä sekä
heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus.52
Lapsilla on oikeus tulla kuulluiksi oikeuskäsittelyissä. Jos rikoksen uhri on lapsi,
hänen laillisella edustajallaan (vanhemmalla tai muulla) on oikeus olla läsnä
kuulustelussa.53 Jos todistaja tai uhri on lapsi tai henkiseltä toiminnaltaan häiriintynyt
henkilö, kuuleminen ei saa aiheuttaa hänelle lisähaittaa. Siksi esitutkintavaiheen kuulustelu
tallennetaan yleensä videotallenteeseen tai muuhun kuva- ja äänitallenteeseen eikä lasta
kuulla oikeuden istunnossa henkilökohtaisesti.54 Jos rikoksen uhri on alle 15-vuotias lapsi,
häntä edustaa hänen laillinen edustajansa. 15 vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus
käyttää itsenäisesti puhevaltaansa.55
Lastensuojelulain (417/2007) mukaan lastensuojelua toteutettaessa lapsen mielipiteisiin on
kiinnitettävä huomiota hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla.56 12 vuotta
täyttäneelle lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi. Lapsen mielipidettä
ei kuulla, jos tutkinta vaarantaisi lapsen terveyden ja kehityksen tai jos se on selvästi
tarpeetonta. Lapsen mielipiteen varmistamisen yhteydessä lapselle ei kuitenkaan anneta
tietoja, jotka saattaisivat vaarantaa hänen kehityksensä tai haitata muuta tärkeää
henkilökohtaista etua. Valtakunnallisen vammaisneuvoston mukaan puhevammaisten,

47
Lapsen kehittyvien kykyjen käsite tarkoittaa, että lapsen osaaminen ja kokemukset kasvavat, jolloin ohjauksen
tarve vähenee ja lapsen kyky ottaa vastuuta omaa elämäänsä koskevista päätöksistä kasvaa. Lapsen oikeuksia
koskevan yleissopimuksen puitteissa lapsen kehittyvien kykyjen käsite merkitsee sitä, että vanhemmilla (tai
lapsesta oikeudellisesti vastuussa olevilla henkilöillä) on oikeus ja velvollisuus tarjota lapselle hänen kehittyvien
kykyjensä mukaisesti asianmukaista ohjausta oikeuksien käyttämisessä. Lue lisätietoja käsitteestä vammaisia
lapsia koskevasta jäsenvaltioiden politiikasta laaditusta tutkimusraportista.
48
Perustuslaki, 2 luvun 6 §.
49
Lastensuojelulaki, 1 luvun 5 §.
50
Perustuslaki, 2 luvun 6 §.
51
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 7 §.
52
Katso edellinen alaviite, 13 §.
53
Esitutkintalaki (449/1987), 33 §.
54
Esitutkintalaki, 39 §.
55
Oikeudenkäymiskaari (4/1734), 12 luvun 1 §.
56
Lastensuojelulaki, 1 luvun 5 §.
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erityisesti dysfaattisten henkilöiden, oikeus tulla kuulluksi ei toteudu sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) edellyttämällä tavalla.57
YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, ettei vammaisten lasten oikeus tulla
kuulluksi toteudu asianmukaisesti.58 Tuomioistuimien mahdollisuudet kuulla lapsia ovat
riittämättömät tuomareiden ja muun henkilöstön puutteellisen koulutuksen ja lapsille
sopivien tilojen puuttumisen vuoksi. Lasten kuuleminen tuomioistuimissa on yleisesti ottaen
hyvin harvinaista Suomessa.
Euroopan neuvosto teki vuonna 2010 pilottityyppisen arvioinnin lasten ja nuorten
osallistumisen tilasta Suomessa. Arviointi osoitti, että Suomen viranomaiset tarjoavat
hyvin vähän erityisesti lapsille suunnattua tietoa julkisista palveluista ja
viranomaisten toiminnasta. Suomen lainsäädännössä luodaan melko hyvät edellytykset
lasten osallistumiselle ja oikeudelle tulla kuulluksi ikäänsä ja kypsyyttään vastaavalla
tavalla. Lapsiasiavaltuutetun mukaan lastensuojelulaki paransi lapsen kuulemista koskevia
velvoitteita, mutta sen käytännön toteutumista rajoittaa sosiaalityöntekijöiden liian
vähäinen määrä. Lapsia koskevan erityislainsäädännön arvioinnissa lasten päivähoitoa
koskevan lain todettiin olevan ainoa laki, josta puuttuu lasten mielipiteiden selvittämiseen
velvoittava säännös.59 Vammaiset lapset hyödyntävät kuitenkin melko vähän oikeuttaan
osallistua yhteiskuntaan, sillä heidän perheidensä voimavarat kuluvat usein kokonaan
päivittäisiin tehtäviin.60

3.1.5.

Oikeus väkivallattomuuteen (lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen
19 artikla ja vammaisyleissopimuksen 16 artikla)

Lapsiin kohdistuva perheväkivalta, ruumiillinen kuritus mukaan luettuna, on ollut Suomessa
lailla kiellettyä vuodesta 1984.61 Rikoslain (1889/39) pahoinpitelyä, törkeää pahoinpitelyä
ja lievää pahoinpitelyä koskevat säännökset ovat ensisijaiset lapsiin kohdistuvan väkivallan
tapauksiin
sovellettavat
säännökset.62
Rikoslaissa63
määritetään
rangaistuksen
koventamisperusteet. Yksi koventamisperusteista on rikoksen tekeminen vammaisuuteen
perustuvasta vaikuttimesta. Rikoslaissa rangaistuksen koventamisperusteena ei suoraan
mainita rikoksen kohdistumista lapseen.
Suomessa lapset kokevat arjessaan enemmän väkivaltaa kuin aikuiset. Valtaosa tästä
väkivallasta tapahtuu lasten vertaisryhmässä. Kiusaaminen koulussa on yleistä.64
Tutkimusten mukaan vammaisiin ihmisiin kohdistuu enemmän hyväksikäyttöä ja väkivaltaa
kuin muuhun väestöön.65 Yksityiskohtaisia tietoja ei kuitenkaan ole saatavilla. Suomi

57

YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien raporttien
käsittely. Neljännet määräaikaisraportit 2008: Suomi”, 2010, 163 kohta.
58
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien raporttien
käsittely. Päätelmät: Suomi”, 2011, 28 kohta.
59
Suomen lapsiasiavaltuutettu, ”Raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle – Lisäraportti Suomen hallituksen
neljänteen määräaikaisraporttiin”, 2011, s. 19–20.
60
Kansallisten sidosryhmien kuulemisista kerättyä tietoa.
61
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983), 1 luvun 1 §.
62
Rikoslaki, 21 luku.
63
Rikoslaki, 6 luvun 5 §.
64
Suomen lapsiasiavaltuutettu, ”Raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle – Lisäraportti Suomen hallituksen
neljänteen määräaikaisraporttiin”, 2011, s. 30.
65
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien raporttien
käsittely. Neljännet määräaikaisraportit 2008: Suomi”, 2010, 249 kohta.
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on laatinut kansallisen ohjelman lasten kuritusväkivallan vähentämiseksi. Vammaiset lapset
ovat yksi ohjelman kohderyhmistä suuremman haavoittuvuutensa vuoksi.66

3.1.6.

Oikeus perhe-elämään (lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen
9 artikla ja vammaisyleissopimuksen 23 artiklan 3 kohta)

Valtio tukee kaikkia lapsiperheitä sosiaaliturvan toimenpitein. Tämä tavoite turvataan
perustuslaissa, jonka mukaan ”julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden
lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen
kasvu”.67 Suomen sosiaaliturvajärjestelmä tarjoaa erilaisia etuuksia ja tukitoimia, joiden
tarkoituksena on mahdollistaa vammaisten lasten asuminen ja hoito kotona.
Vammaisetuuksista annetussa laissa (570/2007) säädetään vammaisetuuksista alle 16
vuotiaille ja yli 16-vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat sairauden ja vamman takia hoitoa ja
kuntoutusta vähintään kuuden kuukauden ajan. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä
palveluista ja tukitoimista annetussa laissa (380/1987) ja vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa asetuksessa (759/1987) säädetään
asunnon muutostöiden ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden sekä kotona
asumisessa ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden,
koneiden ja laitteiden rahoituksesta. Omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005)
vahvistetaan hoitopalkkio, jotta perhe voi hoitaa perheenjäsentä kotona.
Suomessa suurin osa vaikeavammaisista henkilöistä asuu joko yksin tai perheensä kanssa.
Kehitysvammaista lähes puolet asuu vanhempiensa luona. Osa asuu erilaisissa
asumisyksiköissä, joissa heistä huolehditaan, ja noin 10 prosenttia asuu laitoksissa.68
Vammaisten lasten sijoittaminen pitkäaikaiseen laitoshoitoon on harvinaista. Joissakin
tapauksissa lapsi on kuitenkin sijoitettu laitokseen, koska perhe ei ole saanut riittävästi
tukea lapsen hoitamiseen kotona.69
Korkeimman hallinto-oikeuden piti tehdä päätös siitä, onko vammaisten lasten perheillä
oikeus saada palveluja ja tukitoimia kotiinsa vai pitäisikö vammaisen lapsen vanhempien
maksaa ne osana vanhempien velvollisuuksia. Korkein hallinto-oikeus selitti päätöksessään
(KHO 2007:79), että vaikeavammaisten lasten perheillä on oikeus kyseiseen apuun silloin,
kun lapsen erityistarpeet edellyttävät erityistä valvontaa ja huolenpitoa.

3.1.7.

Oikeus avunsaantiin (lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen
23 artikla ja vammaisyleissopimuksen 23 artiklan 5 kohta, 26 artikla ja
28 artikla)

Suomen lainsäädäntö tarjoaa vammaisille henkilöille useita palvelu- ja tukimuotoja.
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa
(380/1987) vaaditaan kuntia huolehtimaan siitä, että yleiset palvelut soveltuvat
myös vammaiselle henkilölle.70 Lain mukaan kuntien tulee myös parantaa vammaisten
henkilöiden elinoloja estääkseen ja poistaakseen haittoja, jotka rajoittavat vammaisen

66
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Älä lyö lasta! Kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen
toimintaohjelma 2010–2015”, 2011.
67

Perustuslaki, 2 luvun 19 §.
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006, s. 21.
69
Hujala A. (toim.), 2011, ”Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi: lapsen oikeudet osaksi
vammaispolitiikkaa”, s. 36.
70
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 7 §.
68
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henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista.71 Vammaiselle henkilölle annetaan
kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta. Näitä palveluja voidaan antaa myös
vammaisen henkilön lähiomaiselle tai hänestä huolehtivalle taikka muutoin läheiselle
henkilölle. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset
kuljetuspalvelut
niihin
liittyvine
saattopalveluineen,
tulkkipalvelut
sekä
palveluasuminen.
Vaikeavammaisilla
henkilöillä
on
oikeus
henkilökohtaisiin
avustuspalveluihin arkipäivän toiminnoissa, työssä ja opiskelussa, vapaa-ajan toiminnoissa,
yhteiskuntaan osallistumisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä.72 Henkilökohtaisen
avustajan palkkaamisesta ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien
välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta vammaiselle henkilölle aiheutuvat
kustannukset korvataan kokonaan tai osittain. Myös ylimääräiset kustannukset, jotka
aiheutuvat vamman tai sairauden edellyttämän vaatetuksen ja erityisravinnon
hankkimisesta, korvataan.73 Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista annetun asetuksen (759/1987) mukaan vammaisen henkilön tarvitsemien
palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi on yhdessä hänen ja hänen huoltajansa kanssa
tarvittaessa laadittava palvelusuunnitelma.74
Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetussa laissa (133/2010) määritetään
tulkkauspalvelujen saamisen ehdot ja se, kuinka moneen tulkkauspalvelutuntiin
kuulonäkövammaisella henkilöllä ja kuulo- tai puhevammaisella henkilöllä on oikeus.
Kehitysvammaisten
erityishuollosta
annetussa
laissa
(519/1977)
määritetään
kehitysvammaisten henkilöiden erityishuoltoon kuuluvat palvelut, joita ovat erityisesti
terveydenhuolto, ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja
asumisen järjestäminen sekä muu yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta,
henkilökohtaisten apuneuvojen ja apuvälineiden järjestäminen, yksilöllinen hoito,
aviopuolison, vanhempien ja muiden perheenjäsenten, muun huoltajan tai muuten läheisen
henkilön
ohjaus
ja
neuvonta
sekä
tiedotustoiminnan
harjoittaminen
erityishuoltopalveluksista.
Yleisenä tavoitteena on järjestää päivähoitopaikka integroiduksi muiden lasten
kanssa. Tällä hetkellä seitsemän prosenttia kunnan järjestämässä päivähoidossa olevista
lapsista tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta. Pienten lasten vanhemmilla on oikeus
osittaiseen hoitovapaaseen työajan lyhentämiseksi ja osittaiseen hoitorahaan
ansionmenetyksen korvaukseksi. Vammaisen lapsen vanhemmilla hoitovapaaoikeus sekä
oikeus osittaiseen hoitorahaan jatkuvat lapsen peruskoulun kolmannen lukuvuoden
päättymiseen saakka.75
Vammaispalveluja saavien henkilöiden määrä kasvaa vuosittain, mutta vammaiset henkilöt
kokevat ongelmia niiden saatavuudessa. Valtakunnallisen vammaisneuvoston kartoitus
vuodelta 2005 osoitti, että valtio ei tarjoa riittävästi arjen toimintojen kannalta keskeisiä
tulkki-, kuljetus- ja avustajapalveluita ja että palvelujen saatavuudessa on suuria
kuntakohtaisia eroja.76 YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan vammaisille lapsille ei
tarjota riittävästi sijaishoitoa, mikä saattaa heikentää heidän vanhempiensa hyvinvointia.77
Komitea on huolissaan siitä, ettei joissakin kunnissa ole tarjolla riittävästi
71

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 6 §.
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 8 §.
73
Katso edellinen alaviite, 9 §.
74
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 2 §.
75
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006, s. 11–12.
76
Katso
edellinen
alaviite,
s.
20,
luettavissa
osoitteessa
http://www.stm.fi/c/document library/get file?folderId=28707&name=DLFE
3655.pdf&title=Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta 2006 fi.pdf.
77
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien raporttien
käsittely. Neljännet määräaikaisraportit 2008: Suomi”, 2010, 315 kohta.
72
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terveydenhuoltopalveluja vammaisille lapsille
järjestämään määrärahoja tällaisiin palveluihin.78

3.1.8.

ja

ettei

suomi

ole

sitoutunut

Oikeus osallistavaan koulutukseen (lapsen oikeuksia koskevan
yleissopimuksen 28 artikla ja vammaisyleissopimuksen 24 artikla)

Kaikilla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuslakiin (628/1998) tehtiin
vuonna 2010 muutoksia, joissa vahvistetaan yleiseen koulutusjärjestelmään osallistumisen
periaate sen varmistamiseksi, että kaikki lapset voivat käydä paikallista koulua.
Perusopetuslain mukaan oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan, on oikeus saada
osa-aikaista erityisopetusta ja tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman
mukaisesti. Yleiseen koulutukseen osallistumisen periaatteen toteuttamiseksi kaikkien
opettajien erityisopetustaitoja on vahvistettava ja opetusryhmien on oltava riittävän pieniä.
Lisäksi
käytettävissä
on
oltava
koulutettuja
henkilökohtaisia
avustajia
ja
koulunkäyntiavustajia.79 Oikeutta osallistavaan koulutukseen käsitellään tarkemmin
kohdassa 3.2.4.

3.2.

Vammaisten lasten kohtaamia erityisiä ongelmia

3.2.1.

Sukupuolikohtainen haavoittuvuus

Suomen lainsäädännössä ei ole erityisiä säännöksiä vammaisten tyttöjen
suojelemiseksi sukupuoleen perustuvalta syrjinnältä. YK:n naisten syrjinnän
poistamista käsittelevä komitea on ilmaissut huolensa siitä, että vammaiset naiset
kohtaavat moninkertaista syrjintää muun muassa koulutukseen ja työhön pääsemisessä,
terveydenhuollon palveluissa ja välivallalta suojelemisessa ja ettei heihin suhtauduta
erityistarpeet omaavana erityisryhmänä. Komitean mukaan sosiaalilainsäädännön ja
-politiikan vaikutuksia vammaisten naisten tilanteeseen ei ole olemassa riittävästi tietoa ja
aineistoa, kuten ei myöskään vammaisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta.80
Steriloimislaki (283/1970) sallii alle 18-vuotiaiden nuorten naisten steriloinnin vain
erityistilanteissa. Vammaisten naisten steriloinnista ei ole olemassa erillistä ohjelmaa tai
politiikkaa. Vammaiset lapset oppivat koulussa lisääntymisterveydestä yhdessä muiden
lasten kanssa. Yleisesti kuitenkin usein ajatellaan, että vammaisilla henkilöillä ei tulisi olla
seksuaalisia suhteita eikä heidän tulisi perustaa perhettä. Kehitysvammaisten tyttöjen
hyväksikäyttöä tapahtuu, mutta asiasta ei ole tarkempaa tietoa.81
Suomen hallitus on laatinut vuosia 2012–2015 koskevan tasa-arvo-ohjelman, jonka toimilla
pyritään vahvistamaan sukupuolten tasa-arvoa. Siinä keskitytään kuitenkin pääasiassa
aikuisiin naisiin.82

78
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien raporttien
käsittely. Päätelmät: Suomi”, 2011, 39 kohta.
79
Hujala A. (toim.), 2011, ”Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi: lapsen oikeudet osaksi
vammaispolitiikkaa”, s. 37.
80
YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea, ”Naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean
loppupäätelmät: Suomi”, 2008, 35 kohta.
81
Kansallisten sidosryhmien kuulemisista kerättyä tietoa.
82
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Hallituksen tasa-arvo ohjelma 2012–2015”, 2012.
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3.2.2.

Väkivalta

Lapsiin kohdistuva perheväkivalta, ruumiillinen kuritus mukaan luettuna, on lailla
kielletty.83 Rikoslain pahoinpitelyä, törkeää pahoinpitelyä ja lievää pahoinpitelyä koskevia
säännöksiä sovelletaan lapsiin kohdistuvan väkivallan tapauksiin.84 Vammaisuus rikoksen
vaikuttimena määritellään rikoslaissa rangaistuksen koventamisperusteeksi.85
Rikoslaissa käsitellään seksuaalirikoksia ja kiinnitetään erityistä huomiota tilanteisiin, joissa
tekijä hyväksikäyttää henkilöä, joka vammaisuuden, sairauden tai muun avuttoman tilan
takia on kykenemätön puolustamaan itseään. Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset on
määritelty tarkkaan myös tilanteissa, joissa uhri on riippuvainen tekijästä tai rikos on
tapahtunut sairaalassa, koulussa tai muussa vastaavanlaisessa paikassa.86
Kiusaaminen on yleinen ongelma Suomen kouluissa. Perusopetuksesta annetun lain
(628/1998), lukiolain (629/1998) ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998)
mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma
opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna
suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. YK:n lapsen oikeuksien komitea
on suositellut, että Suomi jatkaisi kiusaamisen ja väkivallan torjumista kouluissa ja
keskittyisi erityisesti vammaisiin lapsiin ja vammaisten vanhempien lapsiin kohdistuvaan
kiusaamiseen ja väkivaltaan.87 Vaikuttaa siltä, että vammaiset lapset ovat muita lapsia
suuremmassa vaarassa joutua perheväkivallan uhriksi. Tarkkoja tietoja ei kuitenkaan ole
saatavilla.88 Suomi on hyväksynyt kansallisen toimintaohjelman lapsiin kohdistuvan
kuristusväkivallan vähentämiseksi. Vammaiset lapset ovat yksi ohjelman kohderyhmistä
suuremman haavoittuvuutensa vuoksi.89

3.2.3.

Lapset haavoittuvassa asemassa olevina epäiltyinä

Rikoslain (1889/39) mukaan alle 18-vuotiaiden tekemiin rikoksiin sovelletaan lievennettyä
rangaistusasteikkoa. Lapselle saa tuomita enintään kolme neljännestä rikoksesta säädetyn
rangaistuksen enimmäismäärästä.90 Alle 15-vuotiaita henkilöitä ei voida rangaista
rikoslain mukaisesti, kuten ei myöskään henkilöitä, jotka eivät mielisairauden tai vakavan
mielenterveyden häiriön vuoksi kykene ymmärtämään tekonsa oikeudenvastaisuutta.91 Alle
18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen eikä
elinkautiseen vankeusrangaistukseen, elleivät painavat syyt sitä vaadi. Alle 18-vuotiaana
tehdystä
rikoksesta
voidaan
tuomita
nuorisorangaistus,
jos
sakko
katsotaan
riittämättömäksi eikä vankeutta vaativia painavia syitä ole. Nuorisorangaistukseen
tuomitsemista on pidettävä perusteltuna tekijän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi ja
uusien rikosten ehkäisemiseksi. Nuorisorangaistukseen kuuluu myös työelämään
perehtymistä.92

83

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983), 1 luvun 1 §.
Rikoslaki, 21 luku.
85
Rikoslaki, 6 luvun 5 §.
86
Rikoslaki, 20 luku.
87
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien raporttien
käsittely. Neljännet määräaikaisraportit 2008: Suomi”, 2010, suositus 47.
88
Kansallisten sidosryhmien kuulemisista kerättyä tietoa.
89
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Älä lyö lasta! Kansallinen lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen
toimintaohjelma 2010–2015”, 2011.
90
Rikoslaki, 6 luku.
91
Rikoslaki, 3 luvun 4 §.
92
Rikoslaki, 6 luvun 7 §, ja laki nuorisorangaistuksesta (1196/2004).
84
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Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetussa asetuksessa (575/1988) on erityisiä säännöksiä
lapsiin kohdistuvasta rikostutkinnasta. Lasta on kohdeltava esitutkinnassa hänen
ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Erityisesti on huolehdittava siitä, ettei
tutkintaprosessi aiheuta lapselle tarpeettomasti haittaa koulussa, työpaikalla tai muussa
hänelle
tärkeässä
ympäristössä.
Lapsiin
kohdistuvat
tutkintatoimenpiteet
on
mahdollisuuksien mukaan annettava tähän tehtävään erityisesti perehtyneiden
poliisimiesten suoritettaviksi.93
Vammaisista lapsista rikoksesta epäiltyinä ei ole olemassa erillistä lainsäädäntöä.

3.2.4.

Osallistava koulutus

Kaikilla, myös vammaisilla lapsilla, on oikeus maksuttomaan perusopetukseen.
Perusopetuslakiin (628/1998) tehtiin vuonna 2010 muutoksia, joissa vahvistetaan yleiseen
koulutusjärjestelmään osallistumisen periaate sen varmistamiseksi, että kaikki lapset
voivat käydä paikallista koulua. Kuulovammaisilla oppilailla on oikeus saada opetusta
viittomakielellä.94 Laissa säädetään myös oikeudesta saada erityisopetusta ja tehostettua
tukea, kuten tulkitsemis- ja avustajapalveluja sekä muita palveluja, lapsen
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelmaan pohjalta.95 Vammaiset
lapset käyvät Suomessa pääsääntöisesti samaa peruskoulua muiden lasten kanssa.
Erityisopetusta voidaan järjestää muun opetuksen yhteydessä, tavallisen koulun
yhteydessä olevassa erityisluokassa tai erityiskoulussa. Valtioneuvoston selonteon mukaan
”vuonna 2004 peruskoulun oppilaista lähes 40 000 oppilasta eli seitsemän prosenttia oli
erityisopetuksessa. Näistä 42 % sai opetusta peruskoulujen yleisopetuksen yhteydessä
(integroituina), 33 % peruskoulujen erityisryhmissä ja 25 % erityiskoulujen
erityisluokilla.”96 Luvut kattavat vammaiset lapset ja muut oppimisvaikeuksista kärsivät
lapset.
Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi
ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, oppivelvollisuus alkaa vuotta aikaisemmin
ja kestää 11 vuotta.97 Päätöksen oppivelvollisuuden kestosta ja siitä, millaista koulua
vammainen lapsi käy, tekee koulutuksen tarjoaja eli kunta yhdessä vanhempien kanssa.
Päätös perustuu pedagogisiin arviointeihin.98 Erityiskoulut on tarkoitettu pääasiassa
vaikeavammaisille lapsille ja lapsille, joilla ei ole tavallisessa koulussa tarvittavia
viestintäkeinoja.99 Vammaisilla ja muilla erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on oikeus
saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut,
muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut, erityiset apuvälineet sekä erityisopetuksen
tukipalvelut.100 Koulukuljetus on maksuton vaikeavammaisille lapsille.101
Valtioneuvoston selonteon mukaan perusopetus tavoittaa vammaiset lapset hyvin ja koulut
järjestävät opetuksessa tarvittavat tukitoimet (muun muassa avustuspalvelut ja tehostetun
tuen). Peruskoulun jälkeisessä koulutuksessa on todettu monenlaisia esteitä. Ne
liittyvät
muun
muassa
koulutuksen
kysynnän
ja
tarjonnan
epätasapainoon,
opetusmateriaalin puuttumiseen, oppilaitosten tilojen esteellisyyteen sekä opiskelijan
93

Asetus tutkinnasta ja pakkokeinoista, 11 §.
Perusopetuslaki, 4 luvun 10 ja 12 §.
95
Perusopetuslaki, 4 luvun 16 ja 17 §.
96
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006, s. 20.
97
Perusopetuslaki, 7 luvun 25 §.
98
Kansallisten sidosryhmien kuulemisista kerättyä tietoa.
99
Kansallisten sidosryhmien kuulemisista kerättyä tietoa.
100
Perusopetuslaki, 7 luvun 31 §.
101
Perusopetuslaki, 7 luvun 32 §.
94
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tarvitsemien
tukitoimien,
kuten
tulkkien,
avustajien
ja
apuvälineiden,
järjestämättömyyteen. Erityisopettajien määrä vaihtelee alueellisesti, ja suhteessa
vähiten heitä on Pohjois-Suomessa. Ammatillisen opetuksen osalta on havaittu, ettei
opiskelijalla ole oman ammattialan valinnassa paljonkaan vaihtoehtoja. Lisäksi
ammatillisilla oppilaitoksilla näyttää olevan riittämättömät edellytykset järjestää
opiskelijoiden tarvitsemia tukitoimia.102
YK:n lapsen oikeuksien komitea on huolestunut siitä, että vammaisten lasten
liikkumista rajoittavat fyysisen ympäristön ja julkisen liikenteen esteet, mikä paljolti
eristää vammaisia oppilaita muusta yhteiskunnasta. Komitea on huolestunut myös siitä,
ettei opettajia kouluteta riittävästi työskentelemään vammaisten lasten kanssa ja
etteivät vammaisten lasten perheet saa riittävää, hyvälaatuista ja ajantasaista tukea tai
opetuksen ohjausta lastensa kuntouttamisen tueksi.103 Vammaisen lapsen mahdollisuudet
osallistua koululiikuntaan eivät aina toteudu, sillä liikuntaa ei aina pystytä järjestämään
vammaisen lapsen tarpeiden mukaisesti.104 Valtioneuvoston selonteon mukaan opetuksen
alueellisen ja sisällöllisen tasa-arvon edistämistä tulee jatkossa parantaa kehittämistyöllä ja
lainsäädännöllä. Myös opiskelussa tarvittavia tukitoimia, kuten tulkki- ja avustajapalveluja,
on kehitettävä.105
Vammaisjärjestöt katsovat, että koulunkäyntiavustajasta tulisi tehdä subjektiivinen oikeus,
koulunkäyntiavustajien koulutusta tulisi lisätä ja heidän työehtojaan tulisi parantaa.
Moniammatillisen yhteistyön eli koulun, perheen ja muiden asiantuntijoiden välisen
yhteistyön kehittämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Vammaisille koululaisille ja
opiskelijoille tulisi tarjota paremmat kokeilu- ja työharjoittelumahdollisuudet eri
koulutusaloilla. Myös mahdollisuuksia tutustua eri oppilaitoksiin tulisi parantaa.106
Sidosryhmien haastattelujen perusteella lapsella tulisi olla oikeus opiskella erityiskoulussa,
jos se on hänen etunsa mukaista. Tutkimukset osoittavat, että muut lapset eivät yleensä
hyväksy vammaisia lapsia ja että vammaiset lapset tuntevat itsensä yksinäisiksi ja heitä
kiusataan. Torjutuksi tuleminen ja myönteisten kokemusten puuttuminen ei ole lapsen
edun mukaisia. Lapsille ja nuorille on tärkeää saada tukea vertaisryhmältä ja pystyä
jakamaan asioita vertaisryhmän kanssa.107 Nykyään käytäntönä on, että kunta päättää
pedagogisten arvioiden perusteella ja yhteistyössä vanhempien kanssa, millaista koulua
vammainen lapsi käy.108
Monet huonokuuloiset lapset tuntevat tutkitusti itsensä yksinäisiksi. He tarvitsevat
enemmän
tukea
ja
tietoa
voidakseen
osallistua
vapaa-ajan
toimintoihin.109
Lapsiasiavaltuutetun teettämän tutkimuksen mukaan opettajien viittomakielen taitoja tai
tulkkauspalvelujen saatavuutta kouluissa ja päivähoitopaikoissa on parannettava, jotta
huonokuuloisille lapsille voidaan taata yhtä laadukas opetus kuin muille lapsille.110

102

Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006, s. 12.
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien
raporttien käsittely. Päätelmät: Suomi”, 2011, 39–40 kohta.
104
Hujala A. (toim.), 2011, ”Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi: lapsen oikeudet osaksi
vammaispolitiikkaa”, s. 25.
105
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006, s. 12.
106
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien
raporttien käsittely. Neljännet määräaikaisraportit 2008: Suomi”, 2010, 341 kohta.
107
Kansallisten sidosryhmien kuulemisista kerättyä tietoa.
108
Kansallisten sidosryhmien kuulemisista kerättyä tietoa.
109
Kiili J., Pollari K., 2012, ”Hei kato mua! Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten
elämässä”
110
Katso edellinen alaviite.
103
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3.2.5.

Muita vammaisten lasten Suomessa kohtaamia erityisiä ongelmia

Vähemmistöryhmiin
kuuluvat
vammaiset
henkilöt
muodostavat
vähemmistön
vähemmistön sisällä. On tärkeää, että vähemmistöryhmiin kuuluvien vammaisten
henkilöiden tarpeet havaitaan ja että palvelut sopeutetaan niihin. Perustuslain mukaan
henkilöiden, joiden äidinkieli on ruotsi, saamen kieli, romanikieli tai viittomakieli, on
111

saatava palvelut omalla äidinkielellään. Esimerkiksi puutteet ruotsinkielisten
vammaisten
koulutuksen järjestämisessä ovat usein johtaneet siihen, että vammaiset nuoret ovat
112

joutuneet hakemaan peruskoulun jälkeistä koulutusta Ruotsista.
Romanikielisten
vammaisten henkilöiden tilannetta ei tunneta hyvin. Useimmilla romaniperheillä ei ole
riittävästi tietoa palvelujen saatavuudesta, sillä sosiaalipalveluja on perinteisesti kartettu.
Saamenkielisiä vammaispalveluja on saatavissa niukasti. Saamenkielisiä vammaisia
henkilöitä on määrällisesti vähän ja he asuvat kaukana toisistaan, joten yhdenvertaisten
palvelujen järjestäminen on erityisen haasteellista. Myös vammaiset maahanmuuttajat ja
turvapaikanhakijat tarvitsevat erityistukea. He joutuvat helposti eristyksiin, ellei heidän
tarpeitaan huomioida.

113

Vähemmistöryhmien lisäksi myös harvinaiset vammaisryhmät voivat tarvita
erityishuomiota. Monet tutkijat ovat huomauttaneet, että kommunikaatioon liittyvät
vaikeudet voivat hankaloittaa vaikeavammaisten henkilöiden tarpeiden riittävää
huomioimista.
Vähälle
huomiolle
jääneiden
vammaisten
henkilöiden
kommunikaatiomahdollisuuksien
turvaaminen
on
välttämätöntä
ihmisoikeuksien
114

kannalta.

Sidosryhmien haastattelussa nousi esiin eräs ongelma, joka liittyy Suomen
aborttilainsäädäntöön. Vammaisjärjestöt vastustavat raskauden keskeyttämisestä
annetulla lailla vahvistettua oikeutta keskeyttää raskaus hyvin myöhäisessä vaiheessa
115

(raskauden 24. viikolle asti) silloin, kun sikiöllä on todettu vaikea vamma.

111
112
113
114
115

Kansallinen vähemmistö Suomessa. Suomessa on kaksi virallista kieltä: suomi ja ruotsi.
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006, s. 12.
Katso edellinen alaviite, s. 16–17.
Katso edellinen alaviite.
Laki raskauden keskeyttämisestä (239/1970).
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4. OIKEUKSIEN JA OIKEUSPERIAATTEIDEN KÄYTÄNNÖN
TOTEUTUKSEN ARVIOINTI
TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT


Lapset tai heidän lailliset edustajansa voivat ilmoittaa ihmisoikeusrikkomuksista
kanteluiden vastaanottamisesta ja tutkimisesta vastaaville valtion elimille. Mikään
elin ei vastaa erityisesti vammaisten lasten tai henkilöiden oikeuksien
toteutumisesta. Lapset eivät yleensä tunne tarvittavia menettelyjä, eivätkä
valituksia käsittelevät valtion elimet ole riittävän lapsiystävällisiä.



Oikeudellinen kehys on pääsääntöisesti pantu hyvin täytäntöön. Täytäntöönpanossa
on kuitenkin todettu seuraavia ongelmia: vammaisten lasten kokema syrjintä,
vammaisten lasten perheille tarjottavien valtion palvelujen ja tukijärjestelmän
monimutkaisuus sekä palvelujen eriävä taso kuntien välillä.



Parhaat käytännöt toteutuvat paikalliseen kouluun pääsemisessä (osallisuus), jonka
ansiosta vammaiset lapset voivat asua perheensä kanssa, sekä tarjottavien
palvelujen ja tukimuotojen laajuudessa.



Lähdekirjallisuudessa suositetaan seuraavaa: vammaisten lasten ja heidän
perheensä tulisi saada apua palvelujen suunnitteluun ja enemmän tukea kotona
asumiseen,
kaikkien
opettajien
erityisopetustaitoja
tulisi
parantaa
ja
esteettömyyden takaamiseksi tulisi laatia kokonaisvaltainen oikeudellinen ja
poliittinen kehys.

4.1.

Täytäntöönpano- ja ilmoitusmekanismit

Suomessa ei ole erityistä elintä, joka vastaisi lasten ja vammaisten henkilöiden
oikeuksia koskevien kanteluiden vastaanottamisesta. Viranomaisten toiminnasta voi
tehdä kantelun oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai lääninhallituksille.
Oikeusasiamies myös valvoo perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ja tekee tarkastuksia
virastoissa ja laitoksissa, lastensuojelulaitokset mukaan luettuina. Nämä viranomaiset
käsittelevät myös lasten ja nuorten tekemiä yksittäisiä kanteluita. Lapsiasiavaltuutettu
valvoo lasten etujen toteutumista, mutta ei ratkaise yksittäisiä tapauksia tai anna
oikeusapua.116 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira käsittelee
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden toiminnasta tehtyjä
kanteluita. Kunnan sosiaali- ja potilasasiamiehet ovat kunnan viranomaisia, jotka auttavat
näihin palveluihin liittyvissä riitatilanteissa. Lapsiasiavaltuutettu on selvittänyt näiden
viranomaisten toiminnan lapsiystävällisyyttä.
Lapset tekevät kanteluita hyvin harvoin. Yleensä kantelun tekevät tarvittaessa lapsen
vanhemmat. Viranomaisten toiminta ei ole riittävän lapsiystävällistä. Esimerkiksi
tiedotus kantelumahdollisuudesta on suunnattu vain aikuisille. Lisäksi eri viranomaisten
toimintojen päällekkäisyys tekee oikean viranomaisen löytämisestä vaikeaa aikuisillekin.
Lapsiasiavaltuutettu on käynnistänyt yhteistyötä ihmisoikeus- ja laillisuusvalvojien kanssa

116

YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien
raporttien käsittely. Neljännet määräaikaisraportit 2008: Suomi”, 2010, 60–63 kohta.
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näiden palvelujen lapsiystävällisyyden lisäämiseksi viranomaisten kouluttamisen ja lapsille
tiedottamisen avulla.117
Lapsiasiavaltuutetulle saapuu vuosittain 400–600 kansalaisyhteydenottoa, joissa kysytään
joko yleisiä neuvoja tai apua yksittäisen lapsen tai perheen tilanteeseen. Yhteyttä ottavat
enimmäkseen
vanhemmat
ja
eri
viranomaiset.
Lapsiasiavaltuutetun
mukaan
kansalaisyhteydenottojen määrä osoittaa selvästi, että suomessa on tarvetta lisätä
voimavaroja lasten ja perheiden oikeudelliseen neuvontaan.118
Lapsilta tulee vain vähän yhteydenottoja. Vammaiset lapset eivät tee aktiivisesti kanteluita
tai vaadi oikeuksiensa toteutumista. Lapsilla on yleensäkin vain vähän tietoa
oikeuksistaan ja vammaisilla lapsilla sitäkin vähemmän. Tällaisia tilanteita varten ei ole
olemassa kantelun teon apujärjestelmää. Sosiaali- ja potilasasiamiehet voivat auttaa
kanteluiden tekemisessä, mutta avustusta ei ole suunnattu lapsille.119 YK:n lapsen
oikeuksien komitea on suosittanut, että Suomi lisää lasten tietoisuutta eri
valitusmenettelyistä sekä tehostaa eduskunnan oikeusasiamiehen ja lapsiasiavaltuutetun
välistä yhteistyötä.120

4.2.

Toteutuksen puutteet ja ongelmat

Vammaisiin lapsiin kohdistuva syrjintä on yhä yleinen ilmiö. Lapsiasiavaltuutetun ja
vähemmistöasiamiehen suositusten mukaan kaikkien lasten kanssa työskentelevien
ammattilaisten tulee saada koulutusta, joka parantaa heidän valmiuksiaan ehkäistä ja
havaita syrjintää sekä tukea syrjintää kokeneita lapsia. Vammaisia lapsia syrjivät
useimmiten muut lapset, mutta myös aikuisten on tiedostettava omat syrjivät asenteensa
ja toimintansa.121
Vammaisten lasten perheille tarkoitetut palvelut ja tukijärjestelmä ovat Suomessa melko
hyvät. Siitä huolimatta perheet kohtaavat arjessa usein ongelmia. Vammaisten lasten
perheille tarjottavia palveluja ja tukea koskevat säännökset ovat hajallaan
useissa eri laeissa ja asetuksissa. Jotta vammaiset lapset voivat saada heille lain
mukaan kuuluvia palveluja ja etuuksia, heidän vanhempiensa on oltava asiantuntijoita ja
ikään kuin omia asianajajiaan selvitäkseen byrokratiasta. Kunnat helpottavat palvelujen ja
tukitoimien
hakemista
palvelunohjausmenettelyn
avulla
ja
lieventävät
näin
palvelujärjestelmän hajanaisuudesta aiheutuvaa rasitusta. Selvitysten mukaan
vanhemmat pitävät kuitenkin palveluja koskevaa ohjausta ja neuvontaa riittämättömänä ja
palvelujen saaminen saattaa edellyttää erityisiä ponnisteluja ja jatkuvaa todistamista.
Sosiaalipalveluihin liittyvä byrokratia aiheuttaa lisärasitteita, sillä esimerkiksi hakemuksiin
tarvittava aineisto ja asiakirjat, kuten lääkärintodistukset, voidaan joutua toimittamaan
useaan kertaan. Myös taloudellisen tuen vähäisyys rasittaa vammaisten lasten vanhempia,
ja monet vanhemmat kärsivät arjessaan uupumuksesta.122

117

Suomen lapsiasiavaltuutettu, ”Raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle – Lisäraportti Suomen hallituksen
neljänteen määräaikaisraporttiin”, 2011, s. 8.
118
Katso edellinen alaviite, s. 8–9.
119
Kansallisten sidosryhmien kuulemisista kerättyä tietoa.
120
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien
raporttien käsittely. Päätelmät: Suomi”, 2011, 15 kohta.
121
Hujala A. (toim.), 2011, ”Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi: lapsen oikeudet osaksi
vammaispolitiikkaa”, s. 37.
122
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006, s. 11.
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Palvelu- ja tukitarjonta vaihtelee kunnittain. Joillain kunnilla on enemmän taloudellisia
voimavaroja kuin toisilla, ja kunnat myös arvioivat vammaisten lasten tarpeet ja niiden
tärkeysjärjestyksen eri tavoin. Tämä asettaa vammaiset lapset epätasa-arvoiseen
asemaan. Henkilökohtaisten avustajien, tulkkauspalvelujen ja kuljetuksen saamisessa on
ongelmia.
Tämä
heikentää
vammaisten
lasten
elämänlaatua,
osallisuutta
ja
osallistumismahdollisuuksia.
Vammaiset nuoret saavat vain harvoin omaa alaansa vastaavan työpaikan, sillä työnantajat
eivät ole yleensä halukkaita tekemään tarvittavia muutoksia työpaikalla.123
Vammaisten henkilöiden tilanteesta Suomessa tehdyt tutkimukset ja raportit osoittavat,
että vammaisia lapsia pidetään yhä usein palvelun kohteina eikä niinkään
yksilöinä, joilla on oikeuksia. Haasteena on huomioida vammaisten henkilöiden oikeudet
luontevasti osana hallintokäytäntöä. Kaikki hallinnonalat eivät ole vielä sisällyttäneet
vammaispolitiikkaa lainsäädäntöönsä, ja joillakin hallinnonaloilla vammaispoliittisten
tavoitteiden määrittelyssäkin riittää vielä tehtävää. Vammaispolitiikan toteuttaminen
edellyttää hallinnonaloilta vahvaa sitoutumista ja pitkäjänteistä työskentelyä.124

4.3.

Parhaat käytännöt

Pohjoismaissa naiset ovat pitkään työskennelleet kodin ulkopuolella. Suomessa myös
vammaisten lasten äidit käyvät töissä. Siksi he eivät pysty työaikana hoitamaan lapsiaan.
Tämän vuoksi vammaisille henkilöille on kehitetty useita palvelu- ja tukimuotoja. Lisäksi
Suomella pitkältä ajalta hyvää kokemusta siitä, että vammaiset lapset osallistuvat
tavalliseen perusopetukseen.

4.4.

Tieto- ja seurantamekanismit

Suomessa tietyt tiedot luokitellaan henkilötietolain (1999/523) nojalla arkaluonteisiksi.
Tällaisia tietoja ovat muun muassa tiedot, jotka kuvaavat rotua tai etnistä alkuperää,
yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta sekä terveydentilaa, sairautta tai
vammaisuutta. Arkaluonteisten tietojen käsittely on pääsääntöisesti kielletty. Kieltoon
tehdään kuitenkin poikkeuksia esimerkiksi silloin, jos tietojen käsittelystä säädetään laissa
tai se johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä ja jos tietoja on
käsiteltävä historiallista tai tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten.
Vammaisuutta koskevia tilastoja ylläpitävät Tilastotietokeskus sekä sosiaali- ja
terveysministeriön alainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vuosittaiset tilastot sisältävät
lukumäärätietoja palveluja saavista vammaisista henkilöistä, perhe- tai laitoshoidossa
olevista kehitysvammaisista henkilöistä sekä työelämässä olevista kehitysvammaisista
henkilöistä.125
Lapsiasiavaltuutettu on kerännyt tietoja vammaisten lasten arvioidusta määrästä. Arvioiden
mukaan Suomessa on vammaisia lapsia seuraavasti:


Näkövammaisia lapsia on noin 4 000.

123

Kansallisten sidosryhmien kuulemisista kerättyä tietoa.
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta”, 2006, s. 9.
125
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle: Suomen vammaispoliittinen
ohjelma VAMPO 2010–2015”, 2010, s. 133.
124
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Kuulovammaisia lapsia on noin 1 000.



Kehitysvammaisia henkilöitä on yhteensä
kehitysvammaisia lapsia on noin 100 000.



Puhevammaisia henkilöitä on 0,9–1,2 prosenttia väestöstä. Lapsia, joilla on
kielellinen erityisvaikeus on noin 10 000, joista puhevammaisia on noin 5 000.126

alle

1

prosentti

väestöstä,

eli

Lapsiasiavaltuutetun mukaan liikuntavammaisten määrää on vaikea arvioida, koska
liikuntavammoille ei ole olemassa erityistä kategoriaa. Vuosina 2000–2007 tehtyjen
selvitysten perusteella on arvioitu, että 15–64-vuotiaista henkilöistä 0,22 prosenttia olisi
liikuntavammaisia.127
Lapsiasiavaltuutettu katsoo, että on tarpeen tehdä erillistutkimuksia vammaisten,
pitkäaikaissairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten tilanteesta. Näihin ryhmiin
kuuluvien lasten elinolojen tilastollinen seuranta on kuitenkin vaikeaa, koska henkilöitä
koskevien arkaluonteisten tietojen keräämisoikeutta on rajoitettu ja koska ryhmät
ovat niin pieniä. Lapsiasiavaltuutettu suosittaa tilanteen korjaamiseksi säännöllisesti
tehtäviä erillistutkimuksia.128
YK:n lapsen oikeuksien komitea on ilmaissut huolensa siitä, ettei tietoja ole riittävästi
saatavilla haavoittuvassa asemassa olevien lasten, kuten vammaisten lasten, elinoloista
eikä lapsiin kohdistuvasta hyväksikäytöstä, laiminlyönnistä ja väkivallasta.129
Vammaispoliittinen VAMPO-ohjelma sisältää vaatimuksen vammaisten ihmisten tilannetta
koskevien
tilastotietojen
ja
lisätutkimuksen
laatimisesta
suunnitteluja
päätöksentekojärjestelmien vahvistamiseksi kaikilla hallinnonaloilla.

4.5.

Kirjallisuuden sisältämät suositukset

Lapsiasiavaltuutettu antoi YK:n lapsen oikeuksien komitealle laatimassaan lisäraportissa
seuraavat suositukset hallituksen vastuusta vammaisten lasten oikeuksien toteuttamisen
suhteen:
a) Hallituksen tulee lisätä kaikkien opettajien valmiutta opettaa
vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia.
b)
Hallituksen
tulee
vammaispolitiikkaan.

valtavirtaistaa

lapsen

oikeudet

c) Hallituksen tulee varmistaa, että kaikenikäisille vammaisille
lapsille ja heidän perheilleen tarjotaan palveluohjausta ja riittävästi
tukea kotiin.
d) Hallituksen tulee varmistaa, että kehitysvammaiset saavat
tarpeidensa mukaisia palveluita, kun heidät sijoitetaan kodin
ulkopuolelle.130

126

Hujala A. (toim.), 2011, ”Erityistä tukea tarvitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi: lapsen oikeudet osaksi
vammaispolitiikkaa”, s. 18.
127
Katso edellinen alaviite.
128
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien
raporttien käsittely. Neljännet määräaikaisraportit 2008: Suomi”, 2010, 84–90 kohta.
129
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien
raporttien käsittely. Päätelmät: Suomi”, 2011, 17 kohta.
130
Suomen lapsiasiavaltuutettu, ”Raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle – Lisäraportti Suomen hallituksen
neljänteen määräaikaisraporttiin”, 2011, s. 34.
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Lapsiasiavaltuutettu kehottaa säätämään yleislain ”lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnista” tukemaan hallinnonalat ylittävää yhteistyötä ja koordinaatiota.131
Valtuutettu nostaa myös esiin tarpeen tarkistaa yhdenvertaisuuslakia niin, että se kattaisi
useampia syrjimisperusteita. Nyt laki keskittyy etniseen alkuperään perustuvaan syrjintään
sekä syrjintään työllistämisen yhteydessä, työpaikalla ja ammatillisessa koulutuksessa.132
YK:n lapsen oikeuksien komitea suosittelee päätelmissään, että Suomi
a) luo kokonaisvaltaisen oikeudellisen ja poliittisen kehyksen, jolla
taataan
vammaisten
lasten
yhdenvertainen
oikeus
saada
hyvälaatuisia terveydenhuoltopalveluja, päästä julkisiin rakennuksiin
ja joukkoliikennevälineisiin sekä osallistua yleisopetukseen;
b) varmistaa vammaisille lapsille riittävän määrän henkilökohtaisia
avustajia sekä tulkkaus- ja kuljetuspalveluja;
c) parantaa opettajien valmiuksia opettaa vammaisia lapsia ja lapsia,
joilla on erityistarpeita;
d) tukee vammaisten lasten perheitä antamalla heille opetuksen
ohjausta ja
e)
nopeuttaa
vammaisten
henkilöiden
yleissopimuksen ratifiointiprosessia.133

131

oikeuksia

koskevan

Suomen lapsiasiavaltuutettu, ”Raportti YK:n lapsen oikeuksien komitealle – Lisäraportti Suomen hallituksen
neljänteen määräaikaisraporttiin”, 2011, s. 6.
132
Katso edellinen alaviite, s. 14.
133
YK:n lapsen oikeuksien komitea, ”Sopimusvaltioiden yleissopimuksen 44 artiklan mukaisesti antamien
raporttien käsittely. Päätelmät: Suomi”, 2011, 41 kohta.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET
Suomen vammaisten lasten oikeuksien suojaamista koskeva yleinen sääntelykehys
perustuu lapsen oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen. Suomi on allekirjoittanut
YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista mutta ei ole vielä ratifioinut sitä.
Maan lainsäädäntö sisältää useimmat näiden yleissopimusten kansainväliset periaatteet.
Siinä on kuitenkin tiettyjä puutteita, jotka liittyvät erityisesti lapsen etua koskevan
periaatteen, vammaisten lasten yhdenvertaisuuden ja lapsen kehittyvien kykyjen
periaatteen sisällyttämiseen.
Kansallinen vammaispoliittinen ohjelma ”Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle:
Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO” on voimassa kaudella 2010–2015.
Pohjoismaisen hyvinvointimallin mukaisesti kansallisen toiminnan pääpaino on ollut
sosiaalipalvelujen ja -etuuksien kehittämisessä vammaisten lasten perheiden tukemiseksi
melko protektionistiselta pohjalta. Oikeuksiin perustuva lähestymistapa vammaisia lapsia
koskeviin ongelmiin on melko uusi.
Osallisuuden periaatetta noudatetaan peruskoulutuksen oppivelvollisuusjärjestelmässä ja
vammaisten lasten asumisolojen järjestämisessä, jossa mahdollisuus asua perheen kanssa
asetetaan etusijalle. Käytännössä vammaisten lasten osallisuus, tasa-arvo, esteettömyys ja
osallistumismahdollisuudet ovat yhä rajallisia. Syinä tähän ovat rakenteelliset ja
asenteelliset esteet sekä paikalliset erot kansallisen politiikan toteuttamisessa.
Vammaiset lapset ja heidän perheensä tarvitsevat enemmän apua palvelujen
suunnitteluun. Valtion on tarjottava vammaisten lasten perheille ohjausta, jotta nämä
saavat tietoa saatavilla olevista palveluista ja niiden hakumenettelyistä, sekä tukea kotiin
arjen haasteista selviämiseksi. Opetuksen osallistavuutta on parannettava lisäämällä
opettajien valmiutta opettaa myös vammaisia lapsia. Myös vammaisten lasten sosiaalinen
osallisuus koulussa on otettava huomioon. Vammaisten lasten osallistumista samojen
koulujen opetukseen muiden lasten kanssa on pidetty edistyksenä ja onnistumisena, mutta
viimeaikaiset selvitykset ovat osoittaneet, että vammaiset lapset eivät ole yleensä
sosiaalisesti integroituneet koulussa, he tuntevat itsensä yksinäisiksi eivätkä he saa
vertaisryhmän tukea, jota he saisivat erityiskoulussa. Kaikkien alueiden esteettömyys ja
avun, kuten kuljetuksen, kouluavustajien ja henkilökohtaisten avustajien sekä
tulkkauspalvelujen, käytännön saatavuus olisi taattava.
Vammaisten henkilöiden tilanteesta Suomessa tehdyt tutkimukset ja raportit osoittavat,
että vammaisia lapsia pidetään yhä usein palvelun kohteina eikä niinkään yksilöinä, joilla
on oikeuksia. Haasteena on huomioida vammaisten henkilöiden oikeudet luontevasti osana
hallintokäytäntöä. Kaikki hallinnonalat eivät ole vielä sisällyttäneet vammaispolitiikkaa
lainsäädäntöönsä,
ja
joillakin
hallinnonaloilla
vammaispoliittisten
tavoitteiden
määrittelyssäkin riittää vielä tehtävää. Vammaispolitiikan toteuttaminen edellyttää
hallinnonaloilta vahvaa sitoutumista ja pitkäjänteistä työskentelyä.
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LÄHTEET
1. Lainsäädäntö
a. Kansainvälinen oikeus


YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista.



YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.



YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus.

b. Kansallinen oikeus


Oikeudenkäymiskaari (4/1734).



Rikoslaki (39/1889).



Laki raskauden keskeyttämisestä (239/1970).



Laki lasten päivähoidosta (36/1973).



Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977).



Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978).



Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983).



Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986).



Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987).



Esitutkintalaki (449/1987).



Asetus vammaisuuden
(759/1987).



Asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista (575/1988).



Perusopetuslaki (628/1998).



Lukiolaki (629/1998).



Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998).



Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999).



Henkilötietolaki (1999/523).



Perustuslaki (731/1999).



Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999).



Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000).



Yhdenvertaisuuslaki (21/2004).



Laki nuorisorangaistuksesta (1196/2004).



Laki omaishoidon tuesta (937/2005).



Lastensuojelulaki (417/2007).



Laki vammaisetuuksista (570/2007).



Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/2010).

perusteella

järjestettävistä
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Adoptiolaki (22/2012).
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LIITE 2 – TILASTOTIEDOT
Rikkomust
en
määrä134

Väkivalta

Sukupuoli
syrjintä

Muu syrjintä

Rikoksesta
epäily

Vuosi
2007
2008
2009
2010
2011
Suomessa tietyt tiedot luokitellaan henkilötietolain (1999/523) nojalla arkaluonteisiksi.
Tällaisia tietoja ovat muun muassa tiedot, jotka kuvaavat rotua tai etnistä alkuperää,
yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta sekä terveydentilaa, sairautta tai
vammaisuutta. Arkaluonteisten tietojen käsittely on pääsääntöisesti kielletty. Siksi tämän
taulukon asioista ei ole saatavilla tilastotietoja. Olemassa olevat vuosittaiset tilastot
koskevat palveluja saavien vammaisten henkilöiden määrää sekä laitos- tai perhehoidossa
olevien
ja
työelämässä
olevien
kehitysvammaisten
henkilöiden
määrää.135
Vammaispoliittisessa VAMPO-ohjelmassa esitetään tarve laatia tilastotietoja ja lisää
tutkimuksia vammaisten henkilöiden tilanteesta.

134

Kaikille asiasta vastaaville elimille ilmoitetut tapaukset tietojen saatavuuden mukaan.
Sosiaali- ja terveysministeriö, ”Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle: Suomen vammaispoliittinen
ohjelma VAMPO 2010–2015”, s. 133.
135
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LIITE 3 – TUTKIMUS VAMMAISIA LAPSIA KOSKEVASTA
JÄSENVALTIOIDEN POLITIIKASTA – YHTEENVETO
Euroopan unionissa on noin 100 miljoonaa lasta ja noin 80 miljoonaa vammaista henkilöä.
Vaikka lasten ja vammaisten henkilöiden määrä on dokumentoitu hyvin, samaa ei voida
sanoa
vammaisten
lasten
määrästä.
Vammaisissa
lapsissa
yhdistyy
erilaisia
haavoittuvuustekijöitä. Koska he ovat lapsia, heidän oikeuksiensa suojelu edellyttää lapsen
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisten erityistoimien hyväksymistä. Koska he
ovat myös vammaisia henkilöitä, he ovat erityisen haavoittuvaisia EU:n kansalaisia, jotka
ansaitsevat vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisia
erityisiä suojatoimia ja turvaa.
Vammaiset lapset ja heidän perheensä kohtaavat päivittäin erityisiä ongelmia, jotka
liittyvät kouluun osallistumisen edellyttämän avun ja tuen puutteellisuuteen, väkivallan
kokemiseen ja sen raportoimisen vaikeuksiin, rakennuksiin pääsemisen ja palvelujen
saamisen vaikeuksiin sekä huonoihin mahdollisuuksiin tulla kuulluksi itseensä vaikuttavissa
asioissa.
Yleissopimukset sisältävät määräyksiä, joissa käsitellään näitä ongelmia ja turvataan oikeus
nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista ilman syrjintää. Niissä taataan


yhtäläiset mahdollisuudet ja esteettömyys



lasten etujen huomioiminen kaikissa heitä koskevissa toimissa



vammaisten lasten kehittyvien kykyjen huomioiminen kaikissa heitä koskevissa
päätöksissä



lasten
oikeus
tulla
kuulluiksi
heitä
päätöksentekoprosesseissa sekä oikeus
osallistumiseen



oikeus perhe-elämään



oikeus tehokkaaseen koulutukseen osallistumiseen ja osallistavaan koulutukseen



oikeus terveydenhuoltoon



oikeus avunsaantiin



oikeus väkivallattomuuteen.

koskevissa
oikeuskäsittelyissä
ja
täysimääräiseen ja tehokkaaseen

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kummankin yleissopimuksen vaatimuksia vammaisten
lasten tärkeimmistä oikeuksista, joiden tulee toteutua yleisesti EU:ssa, sillä sopimukset on
ratifioitu suuressa osassa EU:n jäsenvaltioista. Lisäksi Euroopan unionista tuli joulukuussa
2010 yksi vammaisyleissopimuksen osapuolista. Samalla se tunnusti haasteet, joita
vammaiset henkilöt kohtaavat oikeuksiensa toteutumisen turvaamisessa, ja jakoi
jäsenvaltioiden vastuun sopimuksen täytäntöönpanosta. EU:n vastuu lapsen oikeuksia
koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta on eri luokkaa. Vaikka EU ei ole ratifioinut
lapsen oikeuksia koskevaa yleissopimusta, sopimuksen oikeudet ja periaatteet ohjaavat sen
politiikkaa ja toimintaa, sillä perustamissopimuksessa vahvistetaan lapsen oikeudet EU:n
tavoitteena.
Tutkimuksessa arvioidaan vammaisten lasten oikeuksien nykytilannetta EU:ssa sekä EU:n
lainsäädännön ja muiden toimenpiteiden tarvetta. EU:n toimintamahdollisuudet perustuvat
sille perussopimuksissa osoitetun toimivallan laajuuteen. Toimivalta voi olla yksinomainen,
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jaettu tai tukeva (SEUT-sopimuksen 2 artikla).
EU:n nykyisessä oikeudellisessa ja poliittisessa kehyksessä tunnustetaan yleissopimusten
mukaiset vammaisia lapsia koskevat oikeudet ja periaatteet sekä tietty täytäntöönpanon
taso. EU:n tämän alan olemassa oleva lainsäädäntö on kuitenkin pääosin alakohtaista
(työllistäminen tai maahanmuutto). Lainsäädännössä käsitellään vammaisten henkilöiden
tilannetta erillään lasten oikeuksista. Huomion kohteeksi pitäisi kuitenkin ottaa vammaiset
lapset, sillä heitä syrjitään useammasta kuin yhdestä syystä, niin iän kuin vammankin
perusteella. Heidän oikeuksiensa toteutumisen takaamiseksi tulisi säännöksiä.
A. Kansallisten lainsäädäntökehysten vertailuanalyysi
18

jäsenvaltion

136

vammaisten

lasten

oikeuksia

koskevan

lainsäädäntökehyksen

vertailuanalyysi
perustuu arviointiperusteisiin, jotka on kehitetty kansallisissa
tutkimuksissa annettujen tietojen vertailemisen mahdollistamiseksi. Arviointiperusteet
perustuvat vaatimuksiin, jotka liittyvät vammaisten lasten tilanteen kannalta olennaiseksi
137

todettuihin oikeuksiin ja periaatteisiin.
Perusteiden laatimisen lähtökohtana on käytetty
kummankin yleissopimuksen tekstiä ja niiden tulkinnasta lapsen oikeuksia koskevassa
yleissopimuksessa annettuja yleisiä huomioita.
Tutkimukseen
osallistuneilla
18
jäsenvaltiolla
on
yleisesti
ottaen
kattavat
lainsäädäntökehykset, joissa huomioidaan vammaisyleissopimuksen ja lapsen oikeuksia
koskevan yleissopimuksen mukaisten oikeuksien ja periaatteiden tärkeimmät näkökohdat.
Vaikka vammaisten lasten oikeudet tunnustetaan pitkälti kansallisissa oikeusjärjestelmissä
joko yleisessä lainsäädännössä tai erityislainsäädännössä, niiden käytännön toteutuksessa
on ongelmia useissa jäsenvaltioissa.
Kansallisissa säädöksissä tunnustetaan pääsääntöisesti lapsen edun periaate. Periaatteen
toteutuminen rajoittuu kuitenkin useimmiten lapsiin vaikuttaviin perhettä ja sosiaaliturvaa
koskeviin päätöksiin, eikä vammaisten lasten erityistarpeita oteta huomioon.
Maakohtaisissa tutkimuksissa havaittiin, että lapsen edun periaatteen sisällön
ymmärtämisessä ja käsitteen kehittämisessä lainsäädännön ja oikeustieteen saralla oli
puutteita ja soveltamissäännöt puuttuivat kokonaan.
Oikeus syrjimättömyyteen sisältyy kansallisiin lainsäädäntöihin, mutta se toteutuu
yleensä vain osittain ja kohtuullisen mukautuksen toimet ovat usein riittämättömät sen
toteutumisen kannalta. Esteettömyys on käytännössä merkittävä ongelma useimmissa
jäsenvaltioissa. Vammaisiin lapsiin ja vammaisiin tyttöihin kohdistuva moniperusteinen
syrjintä tunnustetaan vain harvoin. Seurantatulosten ja oikeuksien rikkomistapauksia
koskevien tietojen puute vaikeuttaa tehokkaampien toimenpiteiden määrittämistä.
Useimmissa maissa lapsen kehittyvät kyvyt otetaan osittain huomioon pääosin lapsen
iän, kypsyyden ja kehitystason pohjalta. Vammaisten lasten tilannetta ei kuitenkaan
erityisesti huomioida. Kykyjen huomioon ottaminen rajoittuu tietynlaisiin päätöksiin, ja
jäsenvaltiot painottavat usein lapsen ikää, joka ei vammaisten lasten osalta ole aina
merkittävä
tekijä.
Tämä
saattaa
jättää
vammaiset
lapset
heitä
koskevien
136

Tutkimusta varten tarkasteltiin seuraavien 18 jäsenvaltion oikeudellista kehystä: Belgia, Tšekin tasavalta, Viro,
Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Irlanti, Alankomaat, Malta, Puola, Romania, Slovenia, Espanja,
Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Euroopan parlamentti on valinnut nämä maat tutkimukseen.
137
Vammaisten lasten tilanteen kannalta tärkeimmiksi on todettu kahdeksan oikeutta ja periaatetta: lapsen etu,
oikeus syrjimättömyyteen, kehittyvien kykyjen huomioiminen, oikeus osallistua / tulla kuulluksi, oikeus
väkivallattomuuteen, oikeus perhe-elämään, oikeus avunsaantiin ja oikeus koulutukseen.
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päätöksentekoprosessien ulkopuolelle.
Vammaisten lasten oikeus osallistua heitä koskeviin päätöksentekoprosesseihin ja tulla
kuulluiksi niissä tunnustetaan kaikkien 18 jäsenvaltion lainsäädännössä. Oikeuden
toteutuminen rajoittuu kuitenkin yleensä joihinkin alakohtaisiin menettelyihin, jotka
koskevat pääosin perheoikeutta, ja tietyiltä osin myös koulutukseen. Käytännössä
vammaisia lapsia ei huomioida järjestelmällisesti eivätkä he voi osallistua julkiseen ja
yksityiseen elämään yhtäläisesti muiden ikätoveriensa kanssa.
Oikeus
väkivallattomuuteen
tunnustetaan
pääsääntöisesti
jäsenvaltioiden
lainsäädännössä. Kaikissa maakohtaisissa raporteissa mainitaan kuitenkin keskeisenä
ongelmana vammaisiin lapsiin kohdistuva pahoinpitely. Erityisesti huolta herättää
laitoksissa tapahtuva väkivalta. Järjestelmällisten tietojen puute ja pahoinpitelystä
ilmoittamisen vaikeus hankaloittavat asianmukaisten poliittisten linjojen ja toimien
hyväksymiseen tarvittavan kokonaiskuvan luomista tilanteesta.
Oikeus perhe-elämään tunnustetaan laajalti tutkimukseen valittujen jäsenvaltioiden
lainsäädännössä. Useimmissa 18 jäsenvaltiossa ongelmana on kuitenkin se, että perheet
saavat liian vähän ohjausta ja tukea vammaisen lapsen integroimiseksi ja päivittäisestä
elämästä selviämiseksi. Ilman kunnollista apua vaikeuksista kärsivät perheet saattavat
luopua vastuustaan, mikä johtaisi tilanteeseen, jossa vaihtoehtoisia hoitomuotoja olisi
vaikea löytää ja laitoshoito olisi ainoa mahdollinen ratkaisu.
Sekä vammaisten lasten että heidän perheidensä oikeus erilaisiin apumuotoihin (muun
muassa taloudelliseen apuun, sosiaaliapuun ja terveydenhuoltoon) tunnustetaan yleisesti
ottaen lainsäädännössä ja sääntelyssä. Tässäkin tapauksessa apu on kuitenkin useimmiten
alakohtaista (pääasiassa sosiaaliapua ja terveydenhuoltoa) ja riittämätöntä (taloudellinen
apu ja henkilöapu). Talouskriisin vuoksi apumuotoja karsitaan ja poistetaan useissa
jäsenvaltioissa.
Apua
pidetään
usein
talousarvion
rajoituksista
riippuvaisena
harkinnanvaraisena toimenpiteenä eikä suinkaan oikeuksien suojaamisen mahdollistavana
välineenä.
Kaikkien jäsenvaltioiden perustuslaissa ja oikeudellisessa kehyksessä tunnustetaan oikeus
koulutukseen. Vammaisten lasten mahdollisuus käydä haluamaansa koulua on kuitenkin
edelleen suuri haaste. Monissa jäsenvaltioissa vammaiset lapset eivät pääsääntöisesti
pääse tavallisiin kouluihin. Joissakin jäsenvaltioissa taas kouluilla ei ole riittävästi resursseja
ja vammaisille lapsille tarjottava tuki on vähäistä. Ongelmana on myös se, ettei tavallisten
koulujen opettajilla ole tarpeellista koulutusta ja tietoa vammaisten lasten tarpeista eikä
ohjelmia mukauteta järjestelmällisesti niiden mukaisiksi.
Sääntöjen noudattamisen mekanismit ovat heikkoja eivätkä mukaudu vammaisten
lasten tilanteeseen. Vammaisten lasten perheet saavat niin vähän ohjausta ja tietoa
lastensa oikeuksista, eri menettelyistä ja toimivaltaisista viranomaisista, että heidän on
vaikea hyödyntää näitä välineitä.
Tutkimuksessa annetaan näiden havaintojen pohjalta päätelmiä ja suosituksia EU:n
toimintaa varten. Tässä otetaan huomioon perussopimusten EU:lle antama toimivalta eri
politiikanaloilla, vammaisuus ja lasten oikeudet mukaan luettuina.
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B.1 Euroopan unionin rooli
Euroopan unionilla ei ole nimenomaista toimivaltaa vammaisten lasten suhteen. EU:n
lainsäädäntökehys sisältää kuitenkin säännöksiä, joissa tunnustetaan EU:n tehtävä edistää
lapsen oikeuksien suojaamista yhtenä EU:n tavoitteista sekä EU:n toimivalta torjua
vammaisuuteen perustuvaa syrjintää. Lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jolla
on perussopimuksia vastaava oikeudellinen arvo, kielletään vammaisuuteen perustuva
syrjintä 21 artiklassa ja tunnustetaan lapsen oikeudet 24 artiklassa. Vaikka tämä onkin
tärkeää, se ei laajenna EU:lle sen perussopimuksissa osoitettua toimivaltaa.
Vammaisyleissopimuksen velvoitteet sitovat EU:ta ja myös jäsenvaltioita jaetun ja
kansallisen toimivallan aloilla, ja EU:n on toteutettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen 19 artiklan mukaisesti toimenpiteet, jotka ovat tarpeen vammaisuuteen
perustuvan syrjinnän torjunnassa ja muilla EU:n toimivaltaan kuuluvilla aloilla. EU:n
toiminnan oikeusperustana toimii Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
19 artiklan 1 kohta (katso muun muassa vuoden 2008 ehdotus yhdenvertaista kohtelua
138

koskevaksi direktiiviksi
), mutta sopimukseen pääseminen tämän oikeusperustan
mukaisesti on vaikeaa yksimielisyysvaatimuksen vuoksi. 19 artiklan 2 kohta tarjoaa EU:lle
mahdollisuuden hyväksyä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen perusperiaatteita ja
kannustintoimenpiteitä, joilla tuetaan syrjinnän torjumiseen tähtääviä jäsenvaltioiden
toimia.
Yllä mainittu ehdotus yhdenvertaista kohtelua koskevaksi direktiiviksi ei sisällä
vammaisuuden määritelmää, kuten ei mikään muukaan EU:n toimenpiteistä. Ennen
vammaisyleissopimuksen hyväksymistä Euroopan unionin tuomioistuin määritteli
heinäkuussa 2006 antamassaan tuomiossa vammaisuuden samalla tavoin kuin se on
määritelty
vammaisyleissopimuksessa
työllisyyspolitiikan
yhteydessä:
”fyysisestä,
henkisestä tai psyykkisestä heikentymisestä johtuva rajoitus, joka estää asianomaisen
henkilön osallistumisen työelämään”.139 Euroopan unionin tuomioistuin on äskettäin
140

ja todennut, että vammaisuus johtuu esteistä, jotka estävät
kehittänyt käsitettä lisää
asianomaisen henkilön täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen työelämään
yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa, ja kehottanut työnantajaa toteuttamaan
kohtuullisia mukautustoimia.
EU:n toimenpiteitä voidaan toteuttaa myös muiden EU:n toimivaltaan kuuluvien
politiikanalojen yhteydessä. Monet vammaisten lasten oikeuksia koskevat asiat ovat
sidoksissa EU:n eri politiikanaloihin, kuten sosiaalipolitiikkaan, taloudelliseen, sosiaaliseen
ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, liikenteeseen, vapauteen, turvallisuuteen tai
oikeuteen, jotka kaikki kuuluvat jaetun toimivallan piiriin. EU voi myös ryhtyä toimiin
jäsenvaltioiden politiikkojen tukemiseksi useilla vammaisiin lapsiin vaikuttavilla aloilla,
kuten koulutuksen, urheilun, nuorten tai terveyden alalla.

138

Ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta
suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta, COM(2008)0426
lopullinen, luettavissa osoitteessa
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:fi:NOT.
139
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto), 11 päivänä heinäkuuta 2006, asia C-13/05, Sonia Chacón
Navas vastaan Eurest Colectividades SA, 43 kohta.
140
Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, 11 päivänä huhtikuuta 2013, yhdistetyt asiat C-335/11 ja C-337/11, HK
Danmark Jette Ringin puolesta vastaan Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) ja HK Danmark Lone Skouboe
Wergen puolesta vastaan Dansk Arbejdsgiverforening Pro Display A/S:n puolesta (C-337/11), 47 kohta.
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B. 2 Aiheeseen liittyvä EU:n olemassa oleva johdettu oikeus
Lapsen edun ensisijainen huomioon ottaminen lapsiin liittyvissä toimissa on
perustavanlaatuinen
vaatimus,
joka
tunnustetaan
EU:n
lainsäädännössä.
141

Sovitteludirektiivin 2008/52
etu
päättäessään,

7 artiklan mukaan sovittelijan on otettava huomioon lapsen
voiko
lapsi
todistaa
oikeudenkäynnissä.

142

Perheenyhdistämisdirektiivissä

vaaditaan, että jäsenvaltioiden viranomaiset ottavat
143

. Lapsen
huomioon lapsen edun käsitellessään perheenyhdistämishakemusta (5 artikla)
etujen suojaaminen mainitaan nimenomaisesti myös ihmiskaupan uhreja koskevassa
144

neuvoston direktiivissä 2004/81/EY

.

Syrjimättömyyttä käsitellään EU:n tasolla neljässä EU:n direktiivissä, joilla torjutaan
muun muassa sukupuoleen, rotuun ja etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen,
ikään ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ja joista suurin osa rajoittuu
työllistämisen alalle.145 Niissä luodaan puitteet ”syrjinnän torjumiselle yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen toteuttamiseksi jäsenvaltioissa”.146 Vammaisuus tunnustetaan
syrjintäperusteeksi direktiivissä 2000/78/EY, ja direktiivin 2006/54/EY mukaan miesten ja
naisten välinen tasa-arvo työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa koskee myös vammaisia
henkilöitä. Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun
periaatteen
täytäntöönpanosta
annetussa
direktiivissä 2000/43/EY
ei
mainita
vammaisuutta kiellettynä syrjintäperusteena. Miesten ja naisten yhdenvertaisesta
kohtelusta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetussa direktiivissä
2004/113/EY viitataan sukupuoleen perustuvaan syrjintään mutta ei ikään tai
vammaisuuteen perustuvaan syrjintään.
Euroopan komissio on myöntänyt eri syrjintäperusteisiin liittyvät suojelutasojen erot ja
antanut vuonna 2008 ehdotuksen direktiiviksi, jolla pyritään täydentämään EU:n
syrjinnänvastaista oikeuskehystä ja yhtenäistämään suojelu eri syrjintäperusteiden
yhteydessä147.
Myös muut säädökset sisämarkkinoiden ja liikenteen kaltaisilla politiikanaloilla vaikuttavat
vammaisten lasten mahdollisuuksiin saada palveluja ilman syrjintää. Esimerkiksi
matkustajien kuljetusta koskevassa direktiivissä 2001/85/EY vaaditaan esteettömyyden
lisäämistä liikuntaesteisiä ja näkövammaisia henkilöitä varten. Muissa asiakirjoissa
käsitellään vammaisten henkilöiden oikeuksia lentoliikenteessä, hissien käytössä, julkisten

141

Direktiivi 2008/52/EY tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla.
Neuvoston direktiivi 2003/86/EY oikeudesta perheenyhdistämiseen.
143
”Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European
Union”, FRA, maaliskuu 2009, luettavissa osoitteessa http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358
RightsofChild summary-report en.pdf.
144
Neuvoston direktiivi 2004/81/EY oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten
kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet
laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi.
145
Direktiivi 2006/54/EY miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen
täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa (uudelleenlaadittu toisinto); direktiivi 2004/113/EY
miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden
ja tarjonnan alalla; direktiivi 2000/43/EY rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta ja direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa
koskevista yleisistä puitteista.
146
Direktiivin 2000/43/EY 1 artikla.
147
Ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta
suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta, (COM(2008)0426).
Käsittely on keskeytetty neuvostossa.
142
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hankintojen toteuttamisessa ja tietoliikennetoimenpiteissä

148

.

EU:n syrjinnäntorjuntatoimia täydentävät sen toimivallan puitteissa EU:n toimielinten
toimenpiteet, joilla pyritään lisäämään syrjintää koskevaa tietoisuutta (esimerkiksi
antamalla
tietoa),
tukemaan
eri
toimijoita
(esimerkiksi
kansalaisjärjestöjä,
työmarkkinaosapuolia ja tasa-arvoelimiä) syrjinnän torjumisessa ja kannustamaan
kansallisten hyvien käytäntöjen jakamiseen.
Lasten kehittyvien kykyjen huomioiminen tunnustetaan Bryssel II a -asetuksessa
2201/2003, jonka mukaan tuomioistuimen on kuultava lasta tämän ikä ja kehitystaso
huomioon ottaen. Samaa sanamuotoa käytetään myös EU:n lainsäädännössä, joka koskee
ilman huoltajaa olevien alaikäisten maahanmuuttoa ja turvapaikanhakua.
Lasten osallistumisoikeus tunnustetaan joissakin komission strategia-asiakirjoissa, joita
ovat muun muassa vuoden 2005 Nuorisoa koskevat politiikat, vuoden 2006 Lasten
oikeuksia koskeva EU:n strategia, nuorisotoimintaohjelma ja lapsen oikeuksia koskeva
EU:n toimintasuunnitelma vuodelta 2011. EU:n maahanmuuttoa ja turvapaikkaoikeutta
koskevassa lainsäädännössä tunnustetaan lapsen oikeus tulla kuulluksi oikeuskäsittelyssä
Bryssel II a -asetuksen 2201/2003 mukaisesti.
149

EU on hyväksynyt monia säädöksiä lasten suojelemiseksi väkivallalta
. Säädökset
koskevat lapsikauppaa, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja uhrien suojelua. EU on myös
150

hyväksynyt useita direktiivejä
, joilla on korvattu näitä säädöksiä. Esimerkiksi
ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta
annetussa direktiivissä 2011/36/EU keskitytään suojelemaan lapsia, jotka ovat aikuisia
haavoittuvampia, ja vaaditaan ankarampia rangaistuksia, kun rikkomus kohdistuu
haavoittuviin henkilöihin, kuten lapsiin tai vammaisiin.
Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetussa
direktiivissä 2012/29/EU todetaan, että rikoksen uhreja on kohdeltava ilman minkäänlaista
syrjintää, ikään ja vammaisuuteen perustuva syrjintä mukaan luettuna. Lisäksi lasten
seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta
151
tunnustetaan, että vammaiset lapset tarvitsevat
annetussa direktiivissä 2011/92/EU
erityistä suojelua.
152

Neuvoston asetuksessa 2201/2003 Bryssel II a (EY)
painotetaan oikeutta perhe
elämään ja lapsen elatusta perheessä. Maahanmuuttopolitiikan alalla lapsen oikeus perhe
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”Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons
with Disabilities VC/2008/1214”, Euroopan komissio, Bryssel, 2010, tiivistelmä on luettavissa osoitteessa
http://www.efc.be/programmes services/resources/Documents/UN Covention Summary EN.pdf.
149
Puitepäätös 2002/629/YOS ihmiskaupan torjunnasta; neuvoston direktiivi 2004/81/EY oleskeluluvasta, joka
myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat
ihmiskaupan uhreja; neuvoston puitepäätös 2004/68/YOS lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian
torjumisesta; neuvoston puitepäätös 2001/220/YOS uhrin asemasta rikosoikeudenkäyntimenettelyissä; neuvoston
päätöslauselma
2001/C
283/01
kansalaisyhteiskunnan
panoksesta
kadonneiden
ja
seksuaalisesti
hyväksikäytettyjen lasten etsinnöissä; päätös N:o 1351/2008/EY, joka koskee internetin käyttöturvallisuuden
parantamista kaudella 2009–2013.
150
Direktiivi 2011/36/EU ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja
neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta; direktiivi 2011/92/EU lasten seksuaalisen hyväksikäytön
ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS
korvaamisesta;
direktiivi
2012/29/EU
rikoksen
uhrien
oikeuksia,
tukea
ja
suojelua
koskevista
vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta.
151
Direktiivin 2011/92/EU 1 artikla.
152
Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa.
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elämään taataan perheenyhdistämistä koskevilla säännöillä
154

153

sekä turvapaikanhakua

säännöksillä, jotka koskevat ilman huoltajaa olevia alaikäisiä ja
koskevien direktiivien
perheen kunnioittamista.
Vammaisten lasten mahdollisimman tehokkaan yhteiskunnallisen osallistamisen
periaate otetaan huomioon strategia-asiakirjoissa, kuten vammaisstrategiassa 2010–
156

2020155 ja koulutukseen liittyvässä ET 2020 -ohjelmassa
. Vammaisten oppilaiden ja
opiskelijoiden yhtäläisistä mahdollisuuksista koulutukseen vuonna 2003 annetussa
157

neuvoston päätöslauselmassa
käsitellään vammaisten lasten koulutusmahdollisuuksiin
liittyviä ongelmia. Vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta vuonna 2010 annetussa
158

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa
korostetaan tarvetta varmistaa, että lapsen
oikeuksia, myös vammaisten lasten oikeutta opetukseen ja yhteisöön osallistumiseen,
kunnioitetaan
täysimääräisesti.
EU:n
toimielimet
tukevat
myös
Euroopan
erityisopetuksen kehittämiskeskusta. Se on itsenäinen organisaatio, joka toimii
erityisopetuksen alan yhteistyöfoorumina ja edistää täysimääräistä osallistumista
yleisopetukseen

159

.

C. Suositukset EU:n toimiksi
Kun arvioidaan tarvetta antaa erityisiä suosituksia vammaisten lasten tilanteen
parantamiseksi, on tärkeää korostaa, että vammaiset lapset ovat ennen kaikkea lapsia,
joilla on samat tarpeet kuin muillakin lapsilla ja joiden tulee saada nauttia kaikista lapsen
oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisista oikeuksista. Heidän luontaiset eronsa
muihin lapsiin nähden on otettava huomioon asianmukaisten lainsäädännöllisten ja
poliittisten toimien suunnittelussa.
Laaja-alaiset kysymykset


Ensimmäinen ja yleinen suositus on, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden, jotka eivät ole
vielä ratifioineet kahta tässä tutkimuksessa käsiteltyä yleissopimusta, tulisi ratifioida ne
ja panna niiden määräykset täytäntöön hyväksymällä kansallista lainsäädäntöä ja

153

Neuvoston direktiivi 2003/86/EY oikeudesta perheenyhdistämiseen; neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003
niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen
johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio; neuvoston
direktiivi 2004/83/EY kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä
pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista;
direktiivi 2008/115/EY jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti
oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi.
154
Neuvoston direktiivi 2001/55/EY vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään
joutuneiden
henkilöiden
joukottaisen
maahantulon
tilanteissa;
neuvoston
direktiivi
2003/9/EY
turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista; neuvoston direktiivi
2004/83/EY kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai
muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista; neuvoston direktiivi
2005/85/EY pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista
vähimmäisvaatimuksista.
155
Komission tiedonanto ”Euroopan vammaisstrategia 2010–2020: Uudistettu sitoutuminen esteettömään
Eurooppaan”, COM(2010)0636 lopullinen, toiminta-alue 5.
156
Neuvoston päätelmät, annettu 12 päivänä toukokuuta 2009, eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista
puitteista (ET 2020), 2009/C 119/02, EUVL C 119/2, 28. toukokuuta 2005.
157
Neuvoston päätöslauselma, annettu 5 päivänä toukokuuta 2003, vammaisten oppilaiden ja opiskelijoiden
yhtäläisistä mahdollisuuksista koulutukseen, 2003/C 134/04.
158
Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. lokakuuta 2011 vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä
Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020 (2010/2272(INI)).
159
Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskuksen verkkosivu on osoitteessa http://www.european
agency.org/about-us.
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varmistamalla, että sitä noudatetaan.


Euroopan komission tulisi yhteistyössä YK:n vammaisyleissopimuksen sihteeristön ja
lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen sihteeristön kanssa varmistaa, että
jäsenvaltiot ymmärtävät näiden yleissopimusten sisältämät määritelmät, erityisesti
käsitteet ’vammaisuus’, ’lapsen etu’ ja ’lapsen kehittyvät kyvyt’, ja noudattavat niitä,
sillä ne ovat vammaisten lasten oikeuksien toteutumisen kulmakivi. Näiden tahojen
tulee johtaa aloitteiden kehittämistä sen varmistamiseksi, että vammaisten lasten
erityispiirteet otetaan huomioon.
Tätä varten suositellaan, että komissio ryhtyy EU:n tasolla selventämään
vammaisyleissopimuksen sisältämää ’vammaisuuden’ määritelmää, sillä määritelmää
pidetään liian laajana, mikä vaikeuttaa käytännön toteuttamista kansallisella tasolla.
Suositeltavaa on myös kehittää ohjeasiakirjoja, jakaa parhaita käytäntöjä ja edistää
olemassa olevia ohjeistusten käyttöä.



Euroopan komission tulisi ryhtyä toimiin sen varmistamiseksi, että vammaiset lapset
otetaan huomioon olemassa olevissa syrjimättömyyden ja yhdenvertaisen kohtelun
edistämisaloitteissa.



Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission tulisi edistää sellaisten kansallisten
tietovälineiden kehittämistä, joilla autetaan vammaisten lasten perheitä ymmärtämään
heitä koskeva lainsäädäntökehys. Perheiden tulisi saada tietoa muun muassa saatavilla
olevasta avusta, toimivaltaisista viranomaisista, menettelyistä ja sääntöjen
noudattamisen mekanismeista. Vammaisten lasten perheiden erityisenä tietovälineenä
voisi toimia EU:n verkkoportaali, joka voitaisiin mahdollisuuksien mukaan liittää kaikki
tiedot oikeuksista, vaatimuksista, toteutusperusteista, toimivaltaisista viranomaisista ja
koordinointijärjestelmistä sisältäviin kansallisiin portaaleihin. Tämä aloite saattaisi
lähentää kansalaisia EU:hun.



EU:n toimielinten tulisi ottaa johtava rooli vammaisten lasten oikeuksia, etuja ja
erityistarpeita koskevan tietouden lisäämisessä edistääkseen vammaisten lasten etuja
koskevan periaatteen täysimittaista toteutumista. Euroopan parlamentti ja neuvosto
voisivat myös käyttää talousarviota koskevia valtuuksiaan tarjotakseen rahoitusta
tiedotuskampanjoille.

Lapsen etu


Vaikka lapsen edun periaate tunnustetaan useimpien maiden lainsäädännössä, vain
muutaman maan lainsäädäntö edellyttää sen järjestelmällistä noudattamista kaikissa
lapsia koskevissa päätöksissä. Joissakin jäsenvaltioissa, kuten Ruotsissa ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, lainsäädäntöehdotuksista tehdään lapsivaikutusten
arviointi. On suositeltavaa, että Euroopan komissio edistää näiden aloitteiden jakamista
ja laatii oppaan lapsivaikutusten arviointien tekomenetelmistä lapsen edun periaatteen
toteutumiseksi.

Oikeus syrjimättömyyteen


Kohtuullisen mukautuksen käsite vammaisten lasten tilanteen yhteydessä vaatii
selvennystä ja kehittämistä, jotta voidaan määrittää rajat suhteettoman rasituksen
käytölle. EU voisi edistää asiaa komission kautta jakamalla eri tilanteet kattavien
kohtuullisten mukautusten toteutukseen liittyviä parhaita käytäntöjä kansallisella
tasolla. Tämä auttaisi määrittämään lähtökohdat oikeuden toteutumiseen vaadittaville
julkisten viranomaisten toimille ja estäisi väitteet oikeuden suhteettomista
kustannuksista.
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Jos vuoden 2008 ehdotus neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta,
vammaisuudesta,
iästä
tai
sukupuolisesta
suuntautumisesta
riippumattoman
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta hyväksytään, sillä voidaan
vaikuttaa vammaisten lasten tilanteeseen. Euroopan parlamentin jättämässä
tarkistuksessa 37 viitataan moniperusteiseen syrjintään. Tässä yhteydessä voitaisiin
selventää direktiiviehdotuksen johdanto-osan kappaleita sen takaamiseksi, että
vammaisten lasten tilanne katsotaan osaksi sen soveltamisalaa.



Euroopan komission luonnoksessa EU:n esteettömyyssäädökseksi tulisi nimenomaisesti
ottaa huomioon tavaroiden ja palvelujen saatavuus vammaisten lasten kannalta,
ainakin moniperusteisen syrjinnän tapauksissa.

Vammaisten lasten kehittyvät kyvyt


Euroopan parlamentin tulisi miettiä tapoja lisätä lasten, myös vammaisten lasten,
kehittyviä kykyjä koskevaa tietoisuutta ja edistää kehittyvien kykyjen huomioon
ottamista,
jotta
periaatetta
sovellettaisiin
kaikissa
lapsiin
vaikuttavissa
päätöksentekoprosesseissa.



Kaikkiin lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä koskeviin uusiin säädöksiin tulisi sisällyttää
vammaisten lasten kuulluksi tulemista koskevien kykyjen huomioiminen heihin
vaikuttavien oikeuskäsittelyjen yhteydessä. Komission tulisi varmistaa, että nämä
säännökset sisällytetään tulevaan EU:n säädökseen, joka koskee haavoittuvassa
asemassa oleville epäillyille ja syytetyille, muun muassa lapsille, annettavia erityisiä
takeita, tai tulevaan EU:n säädökseen, joka koskee vanhempainvastuuta koskevien
päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa.



Lisäksi on suositeltavaa, että Euroopan komissio, neuvosto ja Euroopan parlamentti
edistävät Euroopan neuvoston esittämiä lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivoja ja
tukevat asianmukaisten ammattilaisten koulutusta kaikilla tasoilla.

Vammaisten lasten oikeus osallistua


Odotettavissa olevassa EU:n esteettömyyssäädöksessä voitaisiin säätää sellaisten
välineiden kehittämisestä, joilla taataan vammaisten lasten osallistuminen heihin
vaikuttavien lainsäädännöllisten ja poliittisten aloitteiden kuulemisprosesseihin.



Euroopan parlamentin tulisi selvittää tapoja, joilla voidaan lisätä tietoisuutta
vammaisten lasten osallistumisoikeuden takaamiseen tarvittavista vaatimuksista
konkreettisin keinoin, kuten simuloimalla parlamentin täysistuntoja vammaisten lasten
kanssa, varmistamalla fyysinen pääsy parlamentin rakennuksiin tai suunnittelemalla
välineitä etäosallistumisen mahdollistamiseksi.

Vammaisten lasten oikeus tulla kuulluiksi


Jotta vammaisten lasten oikeus tulla kuulluiksi voidaan toteuttaa tehokkaasti, oikeus-,
hallinto- ja lainvalvontavirkamiesten asenteisiin on tultava muutosta. Tämän
saavuttamiseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission tulisi rohkaista
jäsenvaltioita kehittämään viranomaisille suunnattuja tietoisuutta lisääviä toimia ja
koulutusta.



Komission tulisi lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä koskevaa lainsäädäntöä laatiessaan
varmistaa, että ryhdytään riittäviin toimiin, jotta voidaan todeta lapsen kyky ilmaista
omat näkemyksensä oikeuskäsittelyssä, luoda luottamuksen ilmapiiri lapsen ja oikeus
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ja lainvalvontavirkamiesten välille sekä tarjota kohtuullisia mukautuksia vammaisten
lasten kuulluksi tulemista koskevan oikeuden takaamiseksi.

Oikeus väkivallattomuuteen


On suositeltavaa, että Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio edistävät
tilastotietojen kokoamista lapsiin ja erityisesti vammaisiin lapsiin vaikuttavan väkivallan
tilanteesta. Niiden tulisi myös edistää sellaisten indikaattoreiden (vammaisuus, lapset,
tytöt, perheympäristö) kehittämistä, jotka otettaisiin yleisesti käyttöön politiikkaa
koskevissa ja muissa selvityksissä järjestelmällisten tietojen tarjoamiseksi vammaisten
lasten tilanteesta.



Euroopan komission ja parlamentin tulisi auttaa Euroopan unionin perusoikeusvirastoa
tutkimaan lapsiin kohdistuvan väkivallan tilannetta, erityisesti laitoksissa ja myös
vammaisten lasten osalta, sillä he ovat erityisen haavoittuvia. Tarvittavasta
rahoituksesta tulisi tehdä ehdotus budjettivallan käyttäjälle.



Euroopan komission tulisi pohtia erityisesti sellaisten EU:n tason toimenpiteiden
tarvetta, joilla pyrittäisiin vähentämään lapsiin ja varsinkin vammaisiin lapsiin
kohdistuvia väkivaltatapauksia jäsenvaltioissa (sekä koti- että laitosympäristössä).
Komissio voisi aloittaa valmistelutyön perustamalla jäsenvaltioiden asiantuntijoista
koostuvat työryhmät pohtimaan seuraavia asioita:





ehdotukset sen takaamiseksi, että jäsenvaltiot käynnistävät ehkäiseviä toimia ja
kehittävät kunnollisia seurantajärjestelmiä lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja
hyväksikäyttötapausten havaitsemiseksi



valvontamekanismien ja säännöllisten tarkastusten käyttöönotto



vertaisarvioinnit tai ehdotusten toteuttamista koskeva avoin koordinointimenetelmä



sellaisen tiedon ja viestintäpalvelujen saatavuus, joiden on tarkoitus parantaa lasten
oikeutta väkivallattomuuteen koskevaa kantelujärjestelmää.

Komissio
voisi
edistää
sellaisten
EU:n
laajuisten
erityiskoulutusten
ja
ammattilaisseminaarien järjestämistä, joiden avulla jaettaisiin tietoa kantelu- ja
ilmoitusmenettelyistä sekä viestintäpalvelujen saatavuudesta vammaisille lapsille,
erityisesti vakavasti vammaisille ja kehitysvammaisille lapsille. Budjettivallan käyttäjän
tulisi tarjota riittävä rahoitus näille toimenpiteille.

Vammaisten lasten oikeus perhe-elämään


Euroopan komission, neuvoston ja parlamentin tulisi kannustaa jäsenvaltioita
kehittämään vammaisten lasten perheille asianmukaiset tukirakenteet, joilla voidaan
pienentää lapsen perhe-elämän menettämisen riskiä samalla, kun turvataan vammaisen
lapsen edun toteutuminen.



Komission tulisi laatia avoimen koordinointimenetelmän puitteissa vammaisten lasten
hoitolaitosten vähimmäisvaatimuksia koskevat suuntaviivat. Suuntaviivoilla pyrittäisiin
varmistamaan, että laitoksissa on vain vähän asukkaita ja että niissä pystytään
hoitamaan autistisia ja kehitysvammaisia lapsia.



Komission tulisi ehdottaa budjettivallan käyttäjälle, että EU:n varoja käytettäisiin lasten
perhe-elämäoikeuden turvaamiseen ja että varat kohdistettaisiin ensisijaisesti perheille,
mutta myös laitosten hyvän laadun säilyttämiseen.
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Avun saatavuus


Olisi perustettava erityinen kansallinen elin (jolla on alueelliset toimistot) vastaamaan
vammaisille lapsille ja heidän perheilleen tarjottavien palvelujen, budjetin ja avun
hallinnasta, jotta voidaan taata saatavilla olevan rahoitustuen johdonmukaisuus,
koordinointi, tehokkuus, parempi saatavuus sekä ohjeistus perheille.



Euroopan parlamentin tulisi jatkossakin toteuttaa vammaisia lapsia koskevia toimia
osoittaakseen jäsenvaltioille, että budjettileikkaukset heikentävät vammaisten lasten
oikeuksien toteutumista, erityisesti koulutuksen, sosiaaliturvan ja terveydenhuollon
aloilla.



Komission tulisi EU-ohjausjaksoa koskevan prosessin yhteydessä antaa jäsenvaltioille
suosituksia siitä, miten olemassa olevat resurssit käytetään tehokkaasti sen sijaan, että
kaikkein haavoittuvimpien kansalaisten joukkoon kuuluvien vammaisten lasten
välttämättömiä avustuksia vain leikattaisiin.

Yleiseen opetukseen osallistuminen


Komission tulisi kehittää toimia, joilla autettaisiin jäsenvaltioita parantamaan
vammaisten lasten koulutusjärjestelmää avoimen koordinointimenetelmän tai
vertaisarviointien avulla, kunnioittaen samalla jäsenvaltioiden yleistä toimivaltaa
koulutusasioissa. EU:n tasolla voitaisiin toteuttaa seuraavia toimia:


laatia parhaiden käytäntöjen oppaita sekä suosituksia tavallisissa kouluissa
tarvittavista
vähimmäisresursseista
sekä
vammaisten
lasten
ja
heidän
vanhempiensa roolista vammaisiin lapsiin vaikuttavissa päätöksentekoprosesseissa
ja koulutustavoitteiden kehittämisessä;



edistää opettajille suunnattua koulutusta, joka auttaa ymmärtämään vammaisten
lasten tarpeita ja kehittyviä kykyjä sekä käyttämään erityisiä opetusmenetelmiä ja
opettamaan vammaisia lapsia samassa luokassa näiden ikätovereiden kanssa;



edistää opetusvälineitä, kuten Euroopan neuvoston COMPASS-opasta,
parantavat vammaisten lasten osallisuutta koulussa ja sen ulkopuolella;



edistää kiusaamisen ja leimaamisen vastaisia aloitteita, kuten vammaisten lasten
osallisuutta parantavia tiedotuskampanjoita;



kehittää laadukkaita tavoitteita vammaisille lapsille tarjottavalle opetukselle ja
edistää aloitteita korkeakoulutuksen tuen säilyttämiseksi.

jotka

EU:n rahoitus


Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission tulisi edistää rakennerahastojen käyttöä
jäsenvaltioissa vammaisille lapsille tarjottavien laadukkaiden sosiaalipalvelujen
kehittämiseksi ja helpottaa samalla Euroopan vapaaehtoisen sosiaalipalvelujen
laatukehyksen täytäntöönpanoa.



Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission tulisi edistää perhe- ja yhteisölähtöisten
vaihtoehtojen kehittämistä laitoshoitoon sijoittamisen vähentämiseksi.



Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
käyttämään
rakennerahastoja
esteettömyyden
parantamiseen.
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