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B9-0204/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksista 
covid-19-kriisissä
(2020/2680(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2, 9, 10, 19, 165, 166 ja 168 artiklan 
sekä 216 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, erityisesti sen 1, 3, 14, 20, 21, 26 
ja 35 artiklan,

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista 
(vammaisyleissopimus), erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan ja 11, 24, 25 ja 28 artiklan, 
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 26. marraskuuta 2009 tehdyn 
neuvoston päätöksen 2010/48/EY mukaisesti1,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, erityisesti vammaisten 
osallistamista koskevan periaatteen 17, yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan 
periaatteen 3 ja terveellistä, turvallista ja asianmukaista työympäristöä ja tietosuojaa 
koskevan periaatteen 10,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman sekä 
kestävän kehityksen tavoitteet, jotka EU on sitoutunut panemaan täytäntöön,

– ottaa huomioon 17. huhtikuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n 
yhteensovitetuista toimista covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 227 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että vetoomusvaliokunta on vastaanottanut vetoomuksen 
nro 0470/2020, jossa tuodaan esiin huoli kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän 
perheidensä oikeuksista covid-19-kriisissä ja kehotetaan unionia varmistamaan, että 
covid-19-kriisin aikana ja sen jälkeisessä tilanteessa toteutetut toimenpiteet ovat 
yhteensopivia sekä vammaisyleissopimuksen että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
kanssa;

B. ottaa huomioon, että vammaisyleissopimuksen, joka on ensimmäinen unionin ja sen 
28 jäsenvaltion ratifioima kansainvälinen ihmisoikeussopimus, 11 artiklan mukaan 
yleissopimuksen sopimuspuolena olevien valtioiden on toteutettava kaikki tarvittavat 

1 EUVL L 23, 27.1.2010, s. 35.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0054. 
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toimenpiteet varmistaakseen vammaisten henkilöiden suojelun ja turvallisuuden 
vaaratilanteissa ja humanitaarisissa hätätilanteissa;

C. toteaa, että hallitusten poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten suurissa terveyskriiseissä, 
humanitaarisissa hätätilanteissa ja luonnonkatastrofeissa, toteuttamissa toimissa olisi 
aina kunnioitettava jokaisen yksilön perusoikeuksia eikä niillä saa syrjiä tiettyjä ryhmiä, 
kuten vammaisia henkilöitä;

D. ottaa huomioon, että kehitysvammaiset henkilöt kärsivät hyvin todennäköisesti covid-
19-kriisistä, mikä johtuu ennaltaehkäisevän tiedon saantiin ja hygieniaan liittyvistä 
esteistä ja siitä, että he ovat riippuvaisia fyysisistä kontakteista tukihenkilöiden kanssa, 
he asuvat hyvin usein laitoksissa, he käyttävät lähiterveydenhuollon palveluja ja heillä 
on usein vammaisuuteen liittyviä muita terveysongelmia;

E. ottaa huomioon, että kehitysvammaiset henkilöt kärsivät erityisesti tiukoista 
eristystoimenpiteistä;

F. toteaa, että covid-19-kriisi ja liikkumisrajoitukset tuovat esiin kehitysvammaisten 
henkilöiden edelleen jatkuvan segregaation ja syrjinnän;

G. toteaa, että saatavilla on vain vähän eriteltyjä tietoja, joiden avulla voidaan määrittää 
pandemian vaikutukset kehitysvammaisiin henkilöihin;

H. ottaa huomioon raportit, joiden mukaan joissakin jäsenvaltioissa kehitysvammaisilta 
henkilöiltä on evätty lääketieteellinen hoito, heidät on suljettu laitoksiin, joissa he ovat 
sosiaalisesti eristyksissä ilman mahdollisuutta vastaanottaa perheenjäseniään tai 
vierailla sukulaistensa luona, ja että käyttöön on otettu syrjiviä potilasluokitteluohjeita;

I. ottaa huomioon, että kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetut rakenteet, kuten 
päivähoitokeskukset ja koulut, ovat olleet väliaikaisesti suljettuina ja että on syntynyt 
hätätilanteita, joissa perheiden on itse hoidettava kehitysvammaisia omaisiaan;

J. ottaa huomioon, että covid-19-kriisi on osoittanut, että osallistavan koulutuksen käsite 
ei ole vielä toteutunut; ottaa huomioon, että monissa jäsenvaltioissa kehitysvammaiset 
oppijat eivät ole kyenneet jatkamaan oppimistaan liikkumisrajoitusten aikana; toteaa, 
että perheet eivät saa riittävästi tukea kehitysvammaisten oppijoiden koulutukseen 
etenkään esteettömän digitaalisen ja innovatiivisen teknologian ja 
etäopiskelusovellusten osalta;

K. toteaa, että teknologialla voi olla ratkaiseva merkitys korkeatasoisen tuen tarjoamisessa 
vammaisille henkilöille, heidän vanhemmilleen, ohjaajilleen ja hoitajilleen;

L. toteaa, että raporttien mukaan vammaisten henkilöiden suojavarusteista on ollut suuri 
puute, ja tämä on koskenut erityisesti laitoksissa asuvia sekä heidän hoitajiaan ja 
laitosten henkilöstöä;

M. toteaa, että vammaisyleissopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että 
sopimuspuolena olevat valtiot kuulevat tiiviisti vammaisia henkilöitä, myös vammaisia 
lapsia, ja ottavat heidät aktiivisesti mukaan heitä edustavien järjestöjen kautta kaikkiin 
heitä koskeviin päätöksentekoprosesseihin;
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N. katsoo, että unionin ja jäsenvaltioiden olisi kuultava vammaisjärjestöjä ja otettava ne 
aktiivisesti mukaan reagoitaessa covid-19-pandemiaan sen varmistamiseksi, että ei 
hyväksytä heidän perusoikeuksiaan loukkaavia toimenpiteitä;

O. ottaa huomioon, että Euroopan oikeusasiamies on käynnistänyt komissiolle osoitetun 
aloitteen tietojen keräämiseksi siitä, miten covid-19-kriisi on vaikuttanut sen 
vammaisiin työntekijöihin, ja kohtuullisista mukautuksista, jotka on otettu käyttöön 
heidän tarpeidensa täyttämiseksi, sekä sen selvittämiseksi, voidaanko joitakin 
löydetyistä ja suunnitelluista ratkaisuista käyttää edistämään vammaisten kansalaisten 
vuorovaikutuksen helpottamista EU:n hallinnon kanssa;

1. on syvästi huolissaan covid-19-kriisin suhteettomista vaikutuksista kehitysvammaisiin 
ja muista mielenterveysongelmista kärsiviin henkilöihin ja heidän perheisiinsä, sillä se 
aiheuttaa lisärasitteen heistä huolehtiville perheenjäsenille, joista monet ovat naisia; 
korostaa, että vammaisten henkilöiden eristyneisyys ei saisi jatkua, kun 
liikkumisrajoitukset puretaan, ja että heitä olisi kohdeltava ensisijaisina siinä vaiheessa;

2. palauttaa mieliin, että liikkumisrajoitukset ovat muodostaneet vakavan ongelman paitsi 
kehitysvammaisille myös kaikille mielenterveyspotilaille, sillä eristyneisyys voi vain 
pahentaa ongelmia;

3. katsoo, että tiukat eristystoimenpiteet vaikuttavat erityisen kielteisesti vammaisiin 
henkilöihin ja että viranomaisten on lisättävä joustavuutta heidän kohdallaan;

4. tuomitsee jyrkästi kaikenlaisen kehitysvammaisten syrjinnän terveydenhuollossa; 
palauttaa mieliin, että jäsenvaltioiden hyväksymissä asiaankuuluvissa toimenpiteissä on 
noudatettava vammaisyleissopimusta ja varmistettava yhtäläinen ja syrjimätön pääsy 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin; korostaa, että kehitysvammaiset ja 
mielenterveyspotilaat ansaitsevat saman lääketieteellisen hoidon kuin kaikki muut 
covid-19:n saaneet henkilöt, tehohoito mukaan lukien;

5. palauttaa mieliin, että lääketieteellisten ohjeiden on oltava syrjimättömiä ja niissä on 
noudatettava kansainvälistä oikeutta ja olemassa olevia eettisiä ohjeita hätätilanteissa, 
terveyskriiseissä ja luonnonkatastrofeissa annettavasta hoidosta;

6. palauttaa mieliin, että kehitysvammaisille henkilöille on tarjottava tukipalveluja, 
henkilökohtaista apua, fyysistä esteettömyyttä ja viestintää liikkumisrajoitusten aikana 
ottamalla käyttöön innovatiivisia menetelmiä terveydenhuollon järjestämiseen;

7. pyytää, että kussakin jäsenvaltiossa kerätään tietoja kehitysvammaisten henkilöiden 
hoidosta sairaaloissa, laitoksissa ja lähiterveydenhuollon palveluissa sekä vammaisten 
henkilöiden kuolleisuusluvuista, jotta voidaan arvioida, saavatko vammaiset henkilöt 
riittävää suojelua, terveydenhoitoa ja tukea covid-19-kriisin aikana;

8. korostaa, että eristystoimenpiteet vaikuttavat merkittävästi kehitysvammaisten 
henkilöiden ja heidän omaistensa mielenterveyteen ja että niihin liittyvät toimenpiteet 
olisi mukautettava kehitysvammaisten henkilöiden tarpeisiin, jotta voidaan varmistaa 
heidän hyvinvointinsa ja itsenäinen elämänsä;
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9. korostaa, että jokaisella on oikeus itsenäiseen elämään ja oikeus saada välittömästi, 
moitteettomasti ja saavutettavassa muodossa tietoa pandemiasta sekä häntä itseään että 
perhettään koskevista toimenpiteistä; vaatii, että kaiken kansanterveyttä koskevan 
viestinnän on oltava saavutettavassa muodossa vammaisille henkilöille ja sitä on 
tarjottava selkeällä kielellä erilaisissa perinteisissä ja digitaalisissa muodoissa sekä 
kansallisilla viittomakielillä;

10. on tietoinen siitä, että covid-19-kriisi on varoittava esimerkki vammaisten tilanteeseen 
kiinnitettävän huomion määrästä; toteaa, että heille on tarjottava tukea vahvojen 
julkisten terveyspalvelujen välityksellä; kehottaa harkitsemaan niiden vahvistamista 
unionin tason rahoituksella silloin, kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista; 
korostaa asianmukaisen terveyspolitiikan merkitystä jäsenvaltioissa;

11. korostaa, että on tärkeää poistaa kehitysvammaisten henkilöiden terveyspalvelujen ja 
hygieniatuotteiden saatavuudessa kohtaamat esteet ja harkita kohtuullisia 
mukautustoimenpiteitä kehitysvammaisten etätyön mahdollistamiseksi;

12. korostaa, että covid-19-pandemia on paljastanut suuria puutteita yhteiskunnan useille 
riskiryhmille tarjoamissa tukijärjestelmissä; korostaa, että etusijalle olisi asetettava 
investoiminen asteittaiseen siirtymiseen kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoidosta 
lähiterveydenhuollon palveluihin; korostaa, että investointirahastojen olisi tuettava 
yksilöllisten tukipalvelujen tarjoamista, koska monet näiden palvelujen tarjoajista ovat 
kärsineet suuresti pandemian aikana ja sen jälkeen ja ovat nyt vaarassa joutua 
lopettamaan toimintansa kokonaan;

13. kehottaa komissiota toteuttamaan lisätoimia keskeisten investointien ja resurssien 
mobilisoimiseksi, jotta voidaan taata hoito- ja tukipalvelujen jatkuvuus 
vammaisyleissopimuksen ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
mukaisesti;

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan covid-19-kriisistä saatuihin 
kokemuksiin perustuvat yhteiset käytännöt mahdollisia tulevia vaaratilanteita, 
humanitaarisia hätätilanteita ja luonnonkatastrofeja varten, mukaan lukien tarvittavien 
suojavarusteiden, tiedotusaineiston ja koulutuksen tarjoaminen terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon ammattilaisille ja sääntelyelimille siten, että otetaan aina huomioon 
vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja -olosuhteet;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita alusta alkaen kuulemaan vammaisia henkilöitä ja 
heitä edustavia järjestöjä ja ottamaan nämä mukaan hyväksyttäessä toimia, joilla 
vastataan tuleviin kriiseihin;

16. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan, ovatko terveys- ja sosiaalipalvelut 
kestäviä ja kykeneviä mukautumaan uusiin palvelujen tarjoamisen muotoihin; kehottaa 
edistämään aitoa sosiaalista osallisuutta myönnettäessä unionin rahoitusta näille 
palveluille ja keskittymään palveluihin, jotka tarjoavat yhteisöperustaista asumista 
laitoshoidon sijaan; korostaa, että on tärkeää varmistaa, ettei terveydenhuollon 
saatavuudelle ole taloudellisia esteitä;
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17. kehottaa komissiota esittämään kattavan, kunnianhimoisen ja pitkän aikavälin 
vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevan Euroopan vammaisstrategian, joka sisältää myös 
covid-19-kriisistä saadut kokemukset;

18. korostaa tarvetta noudattaa kaikkia palvelevan suunnittelun periaatteita, ottaa huomioon 
digitaalisten ja innovatiivisten teknologioiden ja sovellusten tarjoamat mahdollisuudet 
kehitettäessä kehitysvammaisten oppijoiden saatavilla olevia resursseja sekä tarjota 
etäopiskelumahdollisuuksia;

19. muistuttaa komissiota digitaaliteknologian ja -sovellusten hyödyntämättömästä 
potentiaalista vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän edistämisessä; kehottaa 
hyödyntämään näitä teknologioita ja sovelluksia paremmin mahdollisissa tulevissa 
vaaratilanteissa, humanitaarisissa hätätilanteissa ja luonnonkatastrofeissa; pitää 
tärkeänä, että verkossa on saatavilla avoimia lisenssiresursseja ja että opettajien 
osaamista kehitetään tieto- ja viestintätekniikan käytössä;

20. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan kehitysvammaisille henkilöille psykologista tukea 
eristystoimenpiteiden vaikutusten lieventämiseksi;

21. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan kehitysvammaisten henkilöiden oikeussuojakeinot 
kiinnittämällä erityistä huomiota sellaisten tapausten ennakoivaan tunnistamiseen, joissa 
kehitysvammaisilla henkilöillä, joilla ei ole oikeustoimikelpoisuutta, ei ole 
mahdollisuutta tai riittäviä mahdollisuuksia saada yhteyttä lailliseen holhoojaansa 
oikeuksiensa takaamiseksi;

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


