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YK:n yleissopimus vammaisten 
henkilöiden oikeuksista

▪ https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/2016002
7/20160027_2

▪ YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen tavoitteena on 
vahvistaa vammaisten ihmisten mahdollisuuksia nauttia 
kaikista olemassa olevista ihmisoikeuksista täysimääräisesti ja 
yhdenvertaisesti muiden kanssa.

▪ Sopimuksen toimeenpanoa valvoo YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksien komitea. Se seuraa, kuinka sopimus on 
vaikuttanut vammaisten henkilöiden elämään. 

▪ Sopijavaltiot antavat sopimuksen toteutumisesta raporttinsa ja 
vammaisjärjestöt täydentävät tätä rinnakkaisraportoinnilla, 
jonka sisältönä on vammaisten henkilöiden oma näkemys 
toteutumisesta = lainsäädäntö vrs. käytäntö

▪ Raporttien perusteella komitea antaa suosituksensa 
toimenpiteistä Suomen hallitukselle

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2016/20160027/20160027_2


Kysely 2018

▪ Toteutettiin webropol –kyselynä keväällä 2018

▪ Vastaajia 1525

▪ Haasteena selkokielen puute: vähensi kehitysvammaisten 
henkilöiden vastaamista. 199 vastaajaa valinnut 
kehitysvamman taustakseen.

▪ Erityisesti vaikea tavoittaa ryhmämuotoisesti asuvia (90 
vastaajaa).

▪ Useat olivat kuitenkin saaneet apua kyselyyn vastaamisessa ja 
avovastauksissa tuli hyvin esiin myös niiden vastaajien 
kokemuksia, jotka olivat valinneet taustaksi kehitysvamman.

▪ Tuloksista tehdään koottu aineisto järjestöjen käyttöön 
keskeisistä teemoista, järjestöjen yhteinen artikkelisarja, 
teemaseminaari 4.9. sekä lopullinen raportti vammaisten 
oikeuksien komitealle vuonna 2020.



Vastaajat vammaluokittain

Vammaluokitus n Nainen Mies Muu

1= Aistivamma 172 65.1 % 34.9 % 0.0 %

2= Muu vamma 220 78.2 % 20.9 % 0.9 %

3 = Fyysinen vamma 560 66.4 % 32.9 % 0.7 %

4 = Neuropsykologinen vamma 164 51.8 % 42.7 % 5.5 %

5 = Kognitiivinen vamma 161 56.5 % 43.5 % 0.0 %

6 = Kehitysvamma 199 51.3 % 48.7 % 0.0 %

7 = Viittomakieli 49 63.3 % 34.7 % 2.0 %

Yhteensä 1525 63.3 % 35.7 % 1.0 %



Tulosten pääteemat

▪ Työelämä ja köyhyys haasteina

▪ Palvelut oikeuksien toteutumisen tukena

▪ Vammaisten lasten ja lapsiperheiden asema

▪ Esteettömyys, saavutettavuus, osallisuus

▪ Vammaisten naisten asema

▪ Vihapuhe, syrjintä, ableismi (käsitys siitä että 
vammattomuus on normaalia ja vammaiset 
ulkopuolisia, erilaisia ja huonompia)



Työelämä ja köyhyys

▪ Työssä 15,3% kaikista vastaajista

▪ Köyhyyden kokeminen: Oletko kokenut köyhyyttä?

En 46 %, kyllä 54 %

▪ Köyhyydestä johtuen on vaarantunut 

(kyllä vastanneet)

Vapaa-ajan vietto 42 %

Terveellinen ruoka 35 %

Vaatteet 34 %

Liikkuminen kodin ulkopuolella 33 %

Terveydenhuolto 29 %

Välttämättömät lääkkeet ja hoitotarvikkeet 29 %



Palvelut vammaisoikeuksien toteuttajana 
tuovat yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

▪ Haasteena riittävyys ja sopivuus, puutteena joustava 
järjestäminen ja viranomaisen neuvontavelvollisuus



Asumisen valinta, artikla 19

▪ Oletko saanut itse valita asumisjärjestelysi?

”Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita 
asuinpaikkansa sekä se, missä ja kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole velvoitettuja 
käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.” Artikla 19

kaikki vastaajat n %

En 205 13

Kyllä 1299 85

Yhteensä 1504 100

vammaluokitus % Aisti-

vamma

n=169

Muu

n=216

Fyysinen

vamma

n=558

Neuro-

psyk.

n=161

Kognit.

vamma

n=159

Kehitys-

vamma

n=192

Viittoma-

kieli

n=49

En 5 17 7 16 10 42 8
Kyllä 95 83 94 85 90 58 92



Vammaisten lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden asema

▪ Useissa kyselyn aihepiireissä alle 25 –vuotiailla 
kielteisimmät kokemukset

syrjintää työelämään pääsyssä kokenut 62% 

syrjintää koulutuksessa kokenut 58%

syrjintää tiedonsaannissa kokenut 53%, 

oikeutta elämään suoraan tai välillisesti kyseenalaistettu 42%

halventavaa kohtelua melko usein tai usein yhteensä 41% 

▪ Haasteena tuki perheiden jaksamiseen ja 
työssäkäynnin mahdollistamiseen

▪ Eriarvoisuus alueittain

▪ Läheiset ainoana auttajana

▪ Kouluinkluusio säästötoimen-

piteenä



Esteettömyys ja saavutettavuus

▪ Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä 
ongelmia koettu melko usein tai jatkuvasti 
joukkoliikenteessä 40% ja julkisissa tiloissa 39%,

esim. urheilu ja kulttuuritapahtumat, lasten 
harrastukset

▪ Kaikille sopivaa toimintaa puuttuu: esim. väsyvyys, 
äänet tai hajut osallistumisen esteenä, koettu 
vaatimus ”normaalista” käyttäytymisestä, asenteet, 
vaikeus huomioida tiettyä vammaa esim. 
kuulovamma ja urheiluun osallistuminen

▪ Yliherkkyys sähkölle tai sisäilman ongelmille ei tule 
huomioiduksi



Saavutettavuus - osallisuus

▪ Osallisuutta haastaa palvelujen puute ja asumisyksikön 
vähäinen työntekijämäärä 

▪ Kielelliset oikeudet: tulkkauspalvelun saatavuusongelmat, 
viittomakielisen tarjonnan vähäisyys

▪ Monivammaisuuden kerrannaisvaikutus 

▪ Tiedollinen saavutettavuus: erityisesti kielen vaikeaselkoisuus 
haasteena



Vammaisten naisten asema

▪ Epäasiallinen kohtelu yleisempää jos nainen: 

vanhemmuus

kohtuulliset  mukautukset

terveydenhuollossa 47% naisista, 33% miehistä

▪ Vammaisille naisilla miehiä enemmän 
esteettömyyteen liittyviä pulmia: 

Joukkoliikenteessä melko usein tai usein 45% / 32 % 

Kotona melko usein tai usein 21% / 14% 

▪ Naisilla huonompi toimeentulo kaikilla osa-alueilla

esim. ruoka, terveydenhuolto, vaatteet, vapaa-aika



Vihapuhe, syrjintä, ableismi
▪ Yleisesti nähtiin myönteistä kehitystä, joka on seurausta 

vammaisten ihmisten näkymisestä mediassa ja yleensä tiedon 
lisääntymisestä.

▪ Vammaiset kokevat silti paljon suoranaista vihapuhetta ja pois 
sulkemista

Olisi parempi, että 
tuo lapsi ei olisi 

jäänyt eloon.
(Lähisukulainen)

Olet yhteiskunnalle 
vain rasite ja turha 

ihminen. 
(Kuljetuspalvelun 

kuljettaja)

Muut ekaluokkalaiset 
keräävät luokkakassaan rahaa 

ilmeisesti osallistuakseen 
johonkin toimintaan. Minulle 

ei ole tullut tietoa 
kummastakaan. 

Mistä näitä 
vammasia oikein 

sikiää? 
(Vastaantulija 

kadulla)

Kun olin neuvontatyössä 
järjestössä ja jätin eläkkeen 

lepäämään, useamman 
kerran joku sanoi, että tuokin 

vie joltain terveeltä ja 
nuorelta työpaikan. 



Jatkotyöskentelyä kyselyn 
tuloksista

▪ Työryhmät koostavat aineistot järjestöjen käyttöön 
kesällä 2019

▪ Järjestöjen yhteinen artikkelisarja pääteemoista 
jäsenlehdissä/verkossa

▪ Ihmisoikeuskeskus julkaisee koulutusmateriaalin

▪ Mediapaketit kustakin teemasta

▪ Seminaari 4.9. Helsingissä

▪ UM antaa Suomen maaraportin YK: vammaisten 
oikeuksien komitealle ja järjestöt sitä täydentävän 
rinnakkaisraportin.


