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1. Johdanto
Vieremän kunnan vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO) perustuu vuosina 2010–2015 toteutettuun
Suomen vammaispoliittiseen ohjelmaan. Valtakunnallisen ohjelman tarkoituksena oli muun muassa
Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vammaisten henkilöiden oikeuksista annetun yleissopimuksen
(jäljempänä vammaisyleissopimus) kansallisen täytäntöönpanon edistäminen. Sopimus hyväksyttiin
YK:n yleiskokouksessa 13. joulukuuta 2006, ja sopimus tuli Suomessa voimaan 10. kesäkuuta 2016,
kun Suomi oli ratifioinut sopimuksen.
Vammaispalvelulaki tuli voimaan 1.9.2009 ja tässä laissa voimaan tulleet säännökset on otettu huomioon ohjelmassa. Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla
vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti ja jatkuvaluonteisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua
tavanomaisista elämäntoiminnoista.
Vieremän kunnan VAMPOn avulla tavoitellaan vahvempaa ja yhdenvertaisempaa vammaispolitiikkaa muun muassa lisäämällä tietoisuutta vammaisuudesta sekä vammaisten oikeuksista ja asemasta
yhteiskunnassa1. Tietoisuus vaikuttaa suoraan toimintaan (vammaispolitiikkaan ja vammaisten asemaan yhteiskunnassa): riittävät, mutta ennen kaikkea oikeelliset tiedot vammaisuudesta edistävät
vammaisten henkilöiden kohtaamista yhdenvertaisina, ja siten parempi tietoisuus parantaa vammaisten yhteiskunnallista asemaa. Vammaisten ihmisten kokemasta syrjinnästä tehdystä selvityksestä (jäljempänä vammaisselvitys)2 käy ilmi, että yli puolet tutkimukseen vastanneista vammaisista kokee
arkielämässään syrjintää. Selvityksen mukaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa aikavälillä
2015–2016 käsitellyistä syrjintäasioista toiseksi suurin asiaryhmä oli syrjintä vammaisuuden perusteella.3
Yli puolet vammaisselvityksen kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että asenneilmapiiri vammaisia
kohtaan on Suomessa huono tai erittäin huono. Selvityksen mukaan huono asenneilmapiiri on suurin
syy siihen, miksi vammaisten ihmisten yhteiskunnallisen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden
toteutuminen on haasteellista. Selvityksen mukaan vammaiset kokevat moniperusteista syrjintää:
vammaisia syrjitään vammaisuuden lisäksi esimerkiksi myös iän ja terveydentilan perusteella. 4
Kunnan VAMPO-ohjelmassa linjataan kunnan vammaispolitiikkaa ohjaavat periaatteet sekä kerrotaan ohjelman tavoitteista ja toimenpidevaihtoehdoista. VAMPO-ohjelma on laadittu vuosille 2018–
2021. Tämän jälkeen ohjelma tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään.

1

Sama tavoite on kirjattu vammaispoliittisen sopimuksen 8 artiklaan (tietoisuuden lisääminen), jonka mukaan sopimuspuolet ryhtyvät toteuttamaan välittömiä, tehokkaita ja asianmukaisia toimia, joilla lisätään tietoisuutta vammaisista
henkilöistä koko yhteiskunnassa, edistetään vammaisten henkilöiden oikeuksien ja arvon kunnioittamista
oikeuksien ja arvon kunnioittamista, myös perheiden tasolla, torjutaan vammaisiin henkilöihin liittyviä myös sukupuoleen ja ikään perustuvia, stereotypioita, ennakkoluuloja ja haitallisia käytäntöjä kaikilla elämänalueilla sekä edistetään
tietoisuutta vammaisten henkilöiden kyvyistä ja panoksesta.
2
Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja oikeusministeriön selvitys ”’Vammaisena olen toisen luokan kansalainen” – Selvitys
vammaisten kokemasta syrjinnästä arjessa’” vuodelta 2016, tiivistelmä saatavilla:
https://www.syrjinta.fi/documents/10181/40035/Vammaisselvityksen+tiivistelm%C3%A4_final/c7b3385b-1e05-4e139dff-f69ebbd75314
3
Eniten käsiteltiin alkuperään liittyviä syrjintäasioita (326). Toiseksi suurin asiaryhmä oli syrjintä vammaisuuden perusteella (194).
4
Vammaisselvitys s. 6.

Muiden toimenpideohjelmien yhteydessä on havaittu, etteivät kyselytutkimukset anna todellista kuvaa pienten vastaajamäärien vuoksi, joten Vieremän kunnan VAMPO toteutettiin eri alojen viranhaltijoiden yhteistyönä. Myös Ylä-Savon Sote ky osallistui omalta osaltaan ohjelman laatimiseen. Ohjelmasta on pyydetty palautetta Vieremän kunnan vanhus- ja vammaisneuvostolta, ja neuvoston antama palaute on huomioitu ohjelmassa.

2. Vammaisten oikeudet ja asema yhteiskunnassa
Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa eli vammaispalvelulaissa (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.
Vammaisyleissopimuksen 1 artiklan mukaan
Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen,
henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.
Tavanomaisesti vammaisuus on määritelty fysiologisesti, ja vammaisuutta on tarkasteltu lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille kuuluvana sosiaalipoliittisena kysymyksenä. Näkökulma on kuitenkin muuttunut, mutta vasta 2000-luvulla huomiota on enenevissä määrin alettu kiinnittää vammaisten oikeuksiin, yhdenvertaisuuteen ja osallistumismahdollisuuksiin. Vaikka ihmisoikeuksien
kuuluminen vammaisille saattaa vaikuttaa nykyisin selviöltä, vammaispoliittinen ajattelutapa on
muuttunut vasta äskettäin, eikä vammaisuutta enää assosioida vian, vamman tai toimintarajoitteen
kanssa.5 Vammaisten kokeman syrjinnän, kuten ennakkoluulojen, poissuljennan ja vihapuheen
vuoksi on perusteltua kiinnittää huomiota vammaisten oikeuksiin.6
Näkökulman muutos on siirtänyt vammaispolitiikan painopistettä kauemmas sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilta kohti toimenpiteitä, joiden tarkoitus on varmistaa vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen osallisuus ja yhdenvertaisuus. Kehityskulun taustalla on perus- ja ihmisoikeuksien vahvistunut asema sekä erityisesti YK:n vammaisyleissopimus7. Sopimuksella vahvistetaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kuuluminen myös vammaisille henkilöille.

2.1. Keskeinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
Vammaisten asemaa ja oikeuksia koskevista kansainvälisistä sopimuksista tärkeimpiä ovat:
-

5

Vammaisyleissopimus

Vammaisselvitys s. 3.
http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/ihmisoikeudet/vammaisten-oikeudet
7
Suomi allekirjoitti vammaisyleissopimuksen 30.3.2007, mutta ratifiointi saatiin päätökseen vasta vuonna 2016. Sopimus tuli voimaan 10.6.2016.
6

-

Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, tutummin Euroopan ihmisoikeussopimus
Euroopan sosiaalinen peruskirja
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus)
Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus
(TSS-sopimus)

Kansallisessa lainsäädännössä vammaisten oikeudet perustuvat etenkin Suomen perustuslain (PL,
731/1999) 2 luvun perusoikeussäännöksiin, joista tässä yhteydessä erityisen tärkeitä ovat ainakin 6 §,
19 § ja 22 §.
Perustuslain 6 §:ssä säädetään yhdenvertaisuudesta ja kielletään syrjintä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Vammaisuus ei ole hyväksyttävä peruste asettaa henkilöä eri asemaan muihin verrattuna.
On huomattava, että laki kieltää asettamasta henkilöä huonompaan asemaan vammaisuuden perusteella – laki ei kiellä positiivista erityiskohtelua8, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteuttaminen. Positiivinen erityiskohtelu esimerkiksi vammaisten henkilöiden kohdalla tarkoittaa eritystoimenpiteitä, joiden avulla parannetaan vammaisten asemaa ja olosuhteita, jotta he tosiasiassa olisivat yhdenvertaisia ei-vammaisten kanssa.
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä,
erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan
kuin lailla tarkemmin säädetään.
Vammaisyleissopimuksessa lähtökohtana on kuitenkin kaikille sopiva suunnittelu, joka tarkoittaa
tuotteiden, ympäristöjen, ohjelmien ja palvelujen suunnittelua sellaisiksi, että kaikki ihmiset voivat
käyttää niitä mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnittelua – kohtuullisia mukautustoimia ei tarvittaisi, koska esimerkiksi tuotteet sopisivat sellaisinaan kaikille.9
Perustuslain 19 §:ssä säädetään oikeudesta sosiaaliturvaan. Momentissa 3 mainitun riittävän palvelutason katsotaan tarkoittavan sellaista palvelutasoa, joka luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia
yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Palveluita koskevat päätökset on tehtävä tämä lähtökohta huomioon ottaen.
8

Positiivinen erityiskohtelu on ikään kuin positiivista syrjintää. Heikommassa asemassa oleville saatetaan erityistoimenpitein yhdenvertaiseen asemaan muiden kanssa. Tällainen menettely esimerkiksi työpaikalla voitaisiin katsoa muiden
syrjimiseksi, mutta koska kyse on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden tavoittelemisesta, heikommassa asemassa olevan
”suosimista” ei katsottaisi muiden syrjimiseksi.
9
Taustalla on ajatus siitä, ettei tuotteita jaettaisi ”normaaleihin” ja esimerkiksi ”helppokäyttöisiin”, sillä tällainen jaottelu pitää yllä syrjivää ajattelutapaa.

Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on
oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden, sairauden,
työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen
perusteella.
Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on
myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.
Julkisella vallalla on oikeudellinen velvollisuus huolehtia, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat samoin kaikkien ihmisryhmien kohdalla. Perustuslain 22 §:ssä säädetään julkisen vallan positiivisesta
toimintavelvoitteesta perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi:
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.
Velvoitteen edellyttämistä toimenpiteistä säädetään laeilla ja alemmanasteisilla säädöksillä. Kansallisessa lainsäädännössä vammaisten palveluista ja tukitoimista säädetään erityisesti vammaispalvelulaissa sekä kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977, jäljempänä kehitysvammalaki). Muita keskeisiä säädöksiä ovat
-

Kansaneläkelaitoksen etuuksia ja tukitoimia koskevat lait, kuten vammaisetuuksista annettu
laki (570/2007)
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Perusopetuslaki (628/1998)
Hallintolaki (434/2003)

2.2. Vammaisyleissopimus
Vammaisyleissopimuksen tarkoitus on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittamista. Sopimus on tärkein vammaisten oikeuksia ja asemaa
koskeva sopimus. Vammaisyleissopimus täydentää muita, aiemmin voimaan tulleita YK:n ihmisoikeussopimuksia – sopimuksella ei perusteta mitään uusia tai erityisiä oikeuksia vammaisille, vaan
vahvistetaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kuuluminen myös vammaisille henkilöille
ja taataan heille mahdollisuus nauttia näistä oikeuksista ja vapauksista täysimääräisesti ilman syrjintää.
Vammaisyleissopimuksen ydinkohdat ovat
-

vammaisten henkilöiden tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjinnän kieltäminen vammaisuuden
perusteella (5 artikla)
vammaiset naiset ja heidän kokemansa syrjintä (6 artikla)

-

vammaiset lapset, lapsen etu ja lasten vaikutusmahdollisuuksien ja tuen saannin varmistaminen (7 artikla)
tietoisuuden lisääminen (8 artikla)
esteettömyys ja saavutettavuus (9 artikla)

3. Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma
Suomen vammaispoliittisen ohjelman (2010–2015) toteuttaminen perustui vammaisyleissopimuksen
velvoitteisiin sekä Valtioneuvoston selontekoon Suomen vammaispolitiikasta (2006). Vammaisyleissopimus asettaa jäsenvaltioille velvoitteita siitä, kuinka vammaisten mahdollisuuksia nauttia ihmisoikeuksista tulisi edistää. Sopimuksen mukaan sopimusosapuolet sitoutuvat toteuttamaan kaikki asianmukaiset lainsäädännölliset, hallinnolliset ja muut toimet vammaisyleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien täytäntöön panemiseksi sekä toteuttamaan kaikki asianmukaiset, myös lainsäädännölliset, toimet voimassa olevien vammaisia henkilöitä syrjivien säädösten, määräysten, tapojen ja käytäntöjen muuttamiseksi tai poistamiseksi.10
Valtakunnallisen VAMPOn ydinsisällön muodostivat toimenpiteet, joilla pyrittiin varmistamaan seuraavia tavoitteita
1. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin edellyttämien säädösmuutosten valmistelu ja voimaansaattaminen;
2. vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden torjunta;
3. erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri puolilla;
4. yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisääminen sekä
5. vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen sekä laadukkaiden ja monipuolisten menetelmien kehittäminen vammaispolitiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi.
Ohjelman toimenpiteet jaettiin neljälletoista (14) sisältöalueelle, jotka olivat
1. itsenäinen elämä,
2. yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen,
3. rakennettu ympäristö,
4. liikennepalvelut,
5. koulutus ja opiskelu,
6. työ,
7. terveydenhuolto ja kuntoutus,
8. sosiaaliturva,
9. oikeusturva, turvallisuus ja koskemattomuus,
10. kulttuuri- ja vapaa-aika,
11. vammaisten henkilöiden kohtaama syrjintä,
12. tietopohja,
13. verotuen korvaaminen suoralla määrärahatuella sekä
14. kansainvälinen toiminta.
Ohjelmaan on kirjattu, että toimenpiteiden toteutuminen edellyttää aktiivista toimeenpanoa, yhteistyötä ja seurantaa. Ohjelman toimenpiteiden täytäntöönpano kuuluu muiden tahojen ohella kunnille.
10

Ensisijaista valtakunnallisessa VAMPO-ohjelmassa oli niiden säädösten muuttaminen, jotka käytännössä estivät Suomea ratifioimasta allekirjoittamaansa vammaisyleissopimusta. Sopimuksen edellyttämät säädösmuutokset liittyivät lähinnä vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen ja valinnanvapauteen.

4. Vieremän kunnan nykytila
Valtioneuvoston vammaispolitiikkaa koskevan selonteon (2006) mukaan vammaisten ihmisten hyvinvoinnin
ja olosuhteiden selvittäminen on ongelmallista, sillä vammaisuuden esiintyvyydestä ei ole olemassa tarkkaa
tutkimus- tai tilastotietoa. Arvioiden pohjana käytetään edelleen 1980-luvulla esitettyjä lukuja, joiden mukaan
vaikeavammaisuutta esiintyisi noin yhdellä prosentilla ja vammaisuutta noin viidellä prosentilla väestöstä.
Vammaisten ihmisten osuutta Vieremän kunnan väestöstä ei ole tiedossa. Ylä-Savon Sote kuntayhtymän vammaispalvelujen asiakkaana vieremäläisiä on noin 120 henkilöä.
Vaikka vastuu vammaisten henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä jakautuu useammalle taholle, on kunnan vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestäjänä erittäin keskeinen. Vastuun jakautuminen useille tahoille tekee palvelujärjestelmästä monimutkaisen, mikä pahimmassa tapauksessa estää palveluiden hyödyntämisen.

4.1. Vieremän kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto
Vammaisneuvosto on kunnan lakisääteinen toimielin. Kuntalaki velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan
vammaisneuvoston ja huolehtimaan sen toimintaedellytyksistä. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kuntalaissa korostetaan vammaisneuvostojen aktiivista roolia. Siinä myös edellytetään, että vammaisneuvosto saa tietoa hyvissä ajoin.
Vieremän kunnassa vanhus- ja vammaisneuvostot on yhdistetty. Neuvosto aloitti toimintansa nykymuodossaan kesällä 2016, mutta jo tätä ennen vanhusneuvostossa oli vammaisjärjestöjen edustus. Vanhus- ja vammaisneuvosto on Vieremän kunnan, viranomaisten, ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden, kunnan alueella toimivien eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten ja vammaisten parissa toimivien lakisääteinen ja pysyväisluonteinen yhteistyöelin.
Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää ikäihmisten ja vammaisten hyvinvointia lisäämällä
vuorovaikutusta ikääntyneiden ja vammaisten keskuudessa, olemalla kahdensuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvän väestön sekä vammaisten asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti sekä pitämällä esillä ikääntyvän väestön ja vammaisten näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti
ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimikausi on valtuustokausi (4 vuotta) ja se kokoontuu vähintään neljä (4)
kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa.
Vammaistyön tukena ovat kolmannen sektorin toimijat, joiden toiminta on korvaamatonta. Ylä-Savossa on
runsaasti yhdistyksiä, kerhoja ja säätiöitä, joiden toiminta keskittyy muun ohella edistämään ja tukemaan vammaisten yhdenvertaisuutta. Vieremällä toimii muutama tällainen yhdistys, kuten Vieremän Kehitysvammaisten Tuki ry, Pohjois-Savon näkövammaiset ry, Vieremän näkövammaiset ry sekä Vieremän Parkinson-kerho.

4.2. Esteettömyys Vieremällä
Yksi valtakunnallisen VAMPOn ydintavoitteista oli yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisääminen, sillä vammaisten henkilöiden itsenäinen ja täysimääräinen osallistuminen edellyttävät esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Esteettömyydellä ja saavutettavuudella ei tarkoiteta ainoastaan fyysistä esteettömyyttä vaan myös tiedottamisen, viestinnän ja muiden yleisölle avointen tai yleisölle tarjottavien järjestelyjen ja palvelujen esteettömyyttä niin kaupungeissa kuin maaseudulla.

Esteettömyys ei toteudu ihanteellisesti Vieremällä eikä muuallakaan Ylä-Savossa. Vaikka esteettömyys ei
erottelekaan ihmisiä heidän toimintakykynsä perusteella, esteettömyys- ja saavutettavuusongelmat estävät
etenkin vammaisten henkilöiden täysimääräisen osallistumisen yhteiskunnan eri toimintoihin. Tästä syystä
on tärkeää tunnistaa ja poistaa nykyiset ongelmat sekä ennakoida ja torjua uusien ongelmien syntyminen.
Esteettömyysongelmat eivät liity ainoastaan liikkumisen esteettömyyteen (muiden muassa rakennusten sisäänkäyntien puutteet, mainokset jalkakäytävillä, liian korkeat katukiveykset) vaan esimerkiksi terveeseen
sisäilmaan sekä viestintään (näkeminen ja kuuleminen).
Kunnassa esteettömyysongelmat on huomioitu ja pyritään jatkossakin huomioimaan. Esimerkiksi korjaus- ja
parannustöiden yhteydessä kiinnitetään huomiota siihen, voisiko jo rakennettuja tiloja muuttaa paremmin
saavutettaviksi. Uudet rakennukset rakennetaan esteettömiksi. Turvallisuus on osa esteettömyyttä. Arvioiden
mukaan liikkuminen Vieremän keskustassa on verrattain turvallista esimerkiksi liikenteen vähäisyyden
vuoksi, mikä on myönteistä.

5. Vieremän kunnan vammaispoliittinen ohjelma 2018 – 2021
Vieremän kunnan VAMPO perustuu valtakunnalliseen VAMPOon. Kuten valtakunnallisen VAMPOn, myös kunnan VAMPOn tarkoituksena on turvata vammaisten henkilöiden oikeudenmukainen
asema (yhteis)kunnassa sekä edistää vammaisten osallistumismahdollisuuksia.
Vieremän kunnan VAMPOn ydintavoitteena on muokata Vieremän kunnasta sekä fyysiseltä ympäristöltään että asenneilmapiiriltään esteetön kunta, jossa jokaista kohdellaan yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi riippumatta hänen henkilökohtaisista edellytyksistään. Toimenpiteistä
tämän tavoitteen saavuttamiseksi kerrotaan seuraavaksi.
Esteettömyys on koko Vieremän kunnan VAMPOn läpileikkaava periaate.
Vieremän kunnan vammaispolitiikkaa ohjaavat vammaisyleissopimuksen 3 artiklan yleiset periaatteet:
- henkilöiden synnynnäisen arvon, yksilöllisen itsemääräämisoikeuden, mukaan lukien vapaus tehdä
omat valintansa, ja riippumattomuuden kunnioittaminen;
- syrjimättömyys;
- täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan;
- erilaisuuden kunnioittaminen ja vammaisten henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten monimuotoisuutta ja ihmiskuntaa;
- mahdollisuuksien yhdenvertaisuus;
- esteettömyys ja saavutettavuus;
- miesten ja naisten välinen tasa-arvo;
- vammaisten lasten kehittyvien kykyjen ja sen kunnioittaminen, että heillä on oikeus säilyttää identiteettinsä.

5.1. Toimenpiteet

Kunnan VAMPO keskittyy seitsemälle (7) osa-alueelle, jotka ovat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tietoisuus
Osallisuus
Ympäristö
Sosiaalipalvelut, terveydenhuolto ja kuntoutus
Varhaiskasvatus, opetus ja koulutus
Työ
Kulttuuri ja vapaa-aika

5.1.1. Vammaisia henkilöitä koskevan tietoisuuden lisääminen
Yksi vammaisyleissopimuksen ydinkohdista on vammaisia henkilöitä koskevan tietoisuuden lisääminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Tietoisuuden lisääminen on edellytys vammaisten oikeudenmukaisen yhteiskunnallisen aseman kehittymiselle – tietoisuuden lisääminen vaikuttaa vammaisten
asemaan asenteiden muutoksen kautta. Tietoisuuden lisäämisellä tavoitellaan siis myös vammaisen
henkilön kohtaamista yhdenvertaisena: tavoite on, että ei-vammainen kohtaisi vammaisen henkilön
ennakkoluulottomasti. Syrjintä on kielletty. Yksi toimenpide onkin selvittää, kokevatko vammaiset
Vieremällä syrjintää ja jos kokevat, niin minkälaista se on ja missä tilanteissa se ilmenee.
Useimmat vammaiset tiedostavat oikeuksiensa olemassaolon. Vammaisselvityksestä käy kuitenkin
ilmi, että monelle on epäselvää, mitä oikeudet tarkoittavat ja miten he voivat vaatia oikeuksiaan –
moni vammainen päätyy eräänlaiseen sivustaseuraajan rooliin.11 Ei riitä, että oikeudet ovat olemassa;
niitä on voitava käyttää. Tästä syystä tietoisuuden lisääminen on erittäin tärkeä, ellei tärkein toimenpide vammaisten aseman kehittämisessä.
Tietoisuutta voidaan lisätä muun muassa tiedotuskampanjoin, opetuksellisin keinoin kouluissa sekä
kunnan järjestämien tapahtumien yhteydessä. Mitä asenteiden muutokseen tulee, ensisijaisia vastuutahoja ei voi nimetä, sillä vastuu omasta asenteesta ja käytöksestä kuuluu jokaiselle.
5.1.2. Vammaisten henkilöiden osallisuuden ja osallistumisen huomioiminen ja kehittäminen
Yksi vammaisyleissopimuksen läpileikkaavista periaatteista on täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan. Vammaisuus ei ole eikä saa olla este esimerkiksi päätöksentekoon
osallistumiselle. Kuntalaissa (410/2015) turvataankin vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia velvoittamalla kunnanhallitus asettamaan vammaisneuvosto (28 §). Vieremän kunnan vanhus- ja vammaisneuvostosta ja sen toiminnasta kerrotaan jäljempänä.
Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään
tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava
vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.
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Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta.
Vammaisneuvosto osallistetaan Sote- ja maakunta-uudistuksessa myöhemmin määriteltävän toimintakäytännön mukaisesti. Maakunta tiedottaa maakunnan yhteisen vammaisneuvoston perustamisesta,
roolista ja toimintatavasta. Vammaisneuvostossa toimimista tuetaan yksilötasolla lakisääteisillä palveluilla, kuten henkilökohtaisella avulla ja kuljetuspalveluilla.
5.1.3. Rakennettu ja asuttu ympäristö
Ideaalinen fyysinen ympäristö on esteetön, turvallinen, viihtyisä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävä. Esteettömyys ja saavutettavuus huomioidaan yhdyskuntarakentamisen suunnitteluvaiheessa.
Ympäristön esteettömyyteen liittyviä toimenpiteitä ovat muiden muassa:
- esteettömyyssuunnitelman laatiminen
- liikkumista helpottavat järjestelyt, kuten pyörätuolirampit, inva-pysäköintipaikat ja levähdyspaikat
- liikenneväylien kunnossa- ja puhtaanapito sekä valaistus: huolehditaan etenkin talvisin, että liikkuminen kaduilla on turvallista ja vaivatonta myös huonolla säällä sekä pimeään aikaan (toimivat katuvalot, auraukset ja talvikunnossapito)
- vammaisten asumispalveluiden toimitiloissa ja sen piharakentamisessa huomioidaan esteettömyys
ja kodinomaisuus
Erityistä huomiota kiinnitetään julkisten tilojen esteettömyyteen, jotta asiointi olisi vaivatonta myös
esimerkiksi pyörätuolia käyttäville (mm. automaattiovet). Korjaus- ja parannustöiden yhteydessä
kiinnitetään huomiota siihen, voisiko jo rakennettuja tiloja muuttaa paremmin saavutettaviksi. Uudet
rakennukset rakennetaan esteettömiksi. Kiinteistöjen omistaja vastaa niiden esteettömyydestä. Julkisissa tiloissa huomioidaan lisäksi kuulovammaisten tarvitsema induktiosilmukka -järjestelmä.
Vastuu ympäristön esteettömyydestä kuuluu ensisijaisesti tekniselle toimelle.
5.1.4. Sosiaalipalvelut, terveydenhuolto ja kuntoutus
Vieremän kunta kuuluu Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymään, joka järjestää muiden muassa terveys-,
hyvinvointi-, hoito- ja hoivapalveluja.12 Ensisijainen vastuu vammaisten laadukkaasta, heidän erityistarpeensa huomioivasta hoidosta sekä asianmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen pääsemisestä kuuluu
kuntayhtymälle.
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä vammaissosiaalityön palveluita järjestää sosiaalityön palveluihin
kuuluva vammaispalvelujen sosiaalityön ja palveluohjauksen tiimi. Tiimin toimipiste sijaitsee Iisalmen sosiaalikeskuksessa, josta käsin työntekijät toimivat seudullisesti koko kuntayhtymän alueella.
Vammaispalvelu vastaa vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palvelujen järjestämisestä. Lisäksi vammaispalvelu vastaa alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palveluiden järjestämisestä.
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Palveluiden järjestäminen tulevaisuudessa riippuu maakuntauudistuksesta, jonka on tarkoitus toteutua vuonna 2020.

Erikoissairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus järjestetään sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
ja perusterveydenhuollon yhteistyönä. Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lääkinnällinen kuntoutus
on julkisen terveydenhuollon vastuulla.
Toimenpiteitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa:
- sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti huomioiden voimassa oleva lainsäädäntö
- palveluissa huomioidaan asiakaslähtöisyys ja asiakkaan itsemääräämisoikeus
- palvelut tuotetaan ensisijaisesti lähi- ja seudullisina palveluina
- palveluiden kehittämisessä huomioidaan erityisesti sähköiset palvelut taajaman ulkopuolella asuvien asiakkaiden kanssa
- palvelujen tiedottamisessa huomioidaan tietojen hyvä saavutettavuus
Kunta edistää tavoitetta omalta osaltaan tiedottamalla tarjolla olevista palveluista esimerkiksi verkkosivuillaan (www.vierema.fi). Vieremän kunnantalolla on Kelan palvelupiste, jonka henkilökunta
neuvoo tarvittaessa Kelan etuuksiin liittyvissä asioissa.
5.1.5. Varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus
Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa noudatetaan inkluusioperiaatetta, jonka mukaan vammaisen lapsen ja nuoren tarvitsema erityinen tuki tarjotaan lähipalveluna.
Vammaisten lasten ja nuorten erityistarpeet otetaan huomioon suunnitellessa ryhmäkokoja ja -jakoja
sekä tehdään mukautuksia fyysiseen oppimisympäristöön. On varmistuttava siitä, että opetushenkilöstöllä on riittävästi tietoa vammaisten lasten ja nuorten erityistarpeista. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota asennekasvatukseen ja suvaitsevaisuuden edistämiseen – mitä varhaisemmassa vaiheessa, sitä parempi. Yksi keino tehdä asennekasvatusta on lisätä päiväkodin ja koulun lasten ja nuorten sekä vammaisten lasten integrointia, mikä onnistuu esim. yhteisten tapahtumisen kautta.
Toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ovat (varhaiskasvatussuunnitelman perusteista):
-

-

suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen, ryhmien joustava muuntelu ja oppimisympäristöjen muokkaaminen;
selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten toimintojen rytmittäminen;
pedagogiset järjestelyt: erityislastentarhanopettajan konsultoiva tai jaksottainen tuki, lapsikohtainen ohjaaminen, tulkitsemis- ja avustamispalvelut sekä erityisten apuvälineiden sekä
tieto- ja viestintäteknologian käyttö, viittomat ja kuvien käyttö tai muu kielen ja kommunikoinnin tukeminen;
rakenteelliset järjestelyt: ryhmän lapsimäärän pienentäminen sekä henkilöstön mitoitukseen
tai rakenteeseen liittyvät ratkaisut;
hyvinvointia tukevat muut järjestelyt: sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden antama
ohjaus ja konsultaatio sekä
kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen edellyttää jatkuvaa havainnointia, dokumentointia ja arviointia lapsen tuen tarpeista ja toimenpiteiden vaikutuksista ja riittävyydestä.

Vieremän perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminta perustuu seuraaviin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toimenpiteisiin:
1) Ennen opiskelun aloittamista pidetään tietojensiirtokokous, jossa pystytään aloittamaan erityisjärjestelyjä vaativan koululaisen ja opiskelijan opintojen mahdollisimman joustava ja kohdennettu aloittaminen.
2) Perusopetuksen ja lukio-opintojen aloittamiseen liittyy oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmän
koordinoima opintojen aloittamiseen liittyvien toimenpideteiden valmistelu.
3) Perusopetuksen oppilaalla ja lukion opiskelijoilla on oma luokanopettaja(valvoja) tai ryhmänohjaaja, jonka työnkuvassa huomioidaan vammaisen opiskelijan asettamat vaateet.
4) Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmät seuraavat oppilaiden ja opiskelijoiden arviointien toteuttamista.
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa vammaiset oppilaat ovat samassa ryhmässä muiden oppilaitten kanssa. Mikäli oppilas tarvitsee henkilökohtaisen avustajan koulupäivän aikana, on avustaja
mukana myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Erityisen tuen päätöksen saaneilla oppilailla on oikeus
osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan koko peruskoulun ajan.

5.1.6. Työ
Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla, ja julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön
(PL 18 §). Vammaisselvityksen mukaan vammaiset kokevat syrjintää etenkin työelämässä ja katsovat
olevansa työnhakutilanteessa heikommassa asemassa, vaikka ovat päteviä. Vammaisten ihmisten työmarkkinoille osallistuminen on vähäistä huolimatta siitä, että heillä on verrattain hyvä koulutustaso –
lähes puolet kyselyyn vastaajista on eläkkeellä. Erityisen ongelmalliseksi vammaisselvityksen kyselyyn vastanneet kokivat työpaikkojen asenneilmapiirin: työssä käyvään vammaiseen kohdistuu ennakkoluuloja ja aliarviointia.13
Vieremän kunta voi edistää vammaisten työllistymistä esimerkiksi tiedottamalla työ- ja koulutusmahdollisuuksista ja lisäämällä yhteistyötä esimerkiksi kolmannen sektorin ja yritysten kanssa. Kunta voi
jatkossa pyrkiä työllistämään vammaisia aiempaa enemmän. Asenneilmapiiriin on mahdollista vaikuttaa, ja työpaikoilla on tehtävä selväksi, ettei syrjintä ole sallittua. Työ- ja päivätoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolaissa kehitysvammalaissa ja vammaispalvelulaissa säädetyin edellytyksin kuten
aiemminkin.
5.1.7. Kulttuuri ja vapaa-aika
Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut, kuten liikunta- ja kulttuuripalvelut, edistävät kaikkien kuntalaisten
hyvinvointia. Lähtökohtana on, ettei vammaisuus ole este palveluihin ja tapahtumiin osallistumiselle,
sillä palvelut on tarkoitettu kaikille. Erityistarpeet on kuitenkin huomioitava, ja esimerkiksi tapahtu13
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mia järjestettäessä on huolehdittava esteettömyydestä. Kirkonkylän koululla järjestettävissä tapahtumissa on vaikeaa silloin, kun esim. tarjoilu on ruokasalissa ja ohjelma liikuntahallissa. Sisätilojen
kautta esteetön liikkuminen ei ole mahdollista ja tämä onkin yksi kehittämiskohde. Tärkeää on myös
kiinnittää huomiota mahdollisiin vammaisille tarkoitettuihin opasteisiin.
Vieremällä on hyvät mahdollisuudet monipuolisen liikunnan harrastamiseen ja liikuntapaikat ovat
pääosin helposti saavutettavissa. Esimerkkinä kesällä 2016 käyttöön otettu Einarin puisto, jonne saapuminen on vaivatonta myös apuvälinettä käyttäville. Koulukeskuksen yhteydessä oleva kuntosali on
vaikeasti saavutettavissa ja tämä onkin yksi kehittämiskohde.
Kansalaisopisto tarjoaa monipuolista opetusta eri aihealueissa ja myös ohjattuja liikuntatunteja. Opetustarjontaa suunniteltaessa otetaan huomioon erityistarpeet mahdollisuuksien mukaan. Liikuntapalvelut tarjoavat erityisryhmille (mm. Huitulanharjun väelle) soveltavaa liikuntaa, jonka avulla annetaan erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille mahdollisuus harrastaa liikuntaa ohjatusti.
Kirjasto on helposti saavutettavissa. Nuorisotalolle on myös esteetön pääsy kaikilla ja Ylä-Savon
Sote-kuntayhtymä on käyttänyt nuorisotaloa kehitysvammaisten lasten kesätoiminnan järjestämiseen
jo useana vuotena.
Jatkossa voidaan kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi liikunnan esteettömyyteen ja tarjota
enemmän nimenomaan erityistarpeisiin vastaavia kursseja. Lisäksi on tärkeää huolehtia, että henkilökunnalla on riittävä osaaminen erityisryhmien huomioimiseen.
Kansalaisopistossa kehitetään etäopiskelun mahdollistavia palveluja, jolloin opetukseen voi osallistua myös esim. kotoa käsin. Lisäksi kansalaisopistossa kiinnitetään huomiota erityistarpeisiin ja esteettömien tilojen käyttöön. Kulttuuripalveluiden tarjonnan suunnittelussa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan esteettömien tilojen käyttö

