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YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus 
 
- Sopimus tuli Suomessa voimaan 10.6.2016.  
 
- Koulutusta käsittelee artikla 24. Lisäksi koulutuksen kannalta keskeinen on mm. artikla 9, 
joka käsittelee esteettömyyttä.  
 
- Vammaisten opiskelijoiden ja korkeakoulujen vammaisten työntekijöiden kannalta on 
muistettava myös artikla 28, joka käsittelee työtä.  
 
24 artikla: Koulutus  
 
1. Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten henkilöiden oikeuden koulutukseen. 
Toteuttaakseen tämän oikeuden syrjimättä ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien pohjalta 
sopimuspuolet varmistavat osallistavan koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla sekä 
elinikäisen oppimisen, jonka tarkoituksena on:  
 
a) kehittää täysimääräisesti inhimillisiä voimavaroja, omanarvontuntoa ja itsearvostusta  
sekä vahvistaa ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja ihmiskunnan moninaisuuden 
kunnioittamista;  
 
b) mahdollistaa vammaisille henkilöille persoonallisuutensa, lahjakkuutensa ja luovuutensa 
sekä henkisten ja ruumiillisten kykyjensä kehittämisen mahdollisimman pitkälle;  
 
c) mahdollistaa vammaisten henkilöiden tehokas osallistuminen vapaaseen yhteiskuntaan.  
 
2. Tätä oikeutta toteuttaessaan sopimuspuolet varmistavat, että:  
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a) vammaisia henkilöitä ei suljeta yleisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle vammaisuuden 
perusteella ja ettei vammaisia lapsia suljeta maksuttoman ja pakollisen ensimmäisen 
asteen tai toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle vammaisuuden perusteella;  
 
b) vammaiset henkilöt pääsevät kattavaan, laadukkaaseen ja maksuttomaan ensimmäisen 
asteen sekä toisen asteen koulutukseen yhdenvertaisesti muiden kanssa niissä 
yhteisöissä, joissa he elävät;  
 
c) vammaisia henkilöitä varten tehdään heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaiset 
kohtuulliset mukautukset;  
 
d) vammaiset henkilöt saavat yleisessä koulutusjärjestelmässä tuen, jota tarvitaan 
helpottamaan heidän tehokasta koulutustaan;  
 
e) toteutetaan tehokkaat yksilöidyt tukitoimet ympäristöissä, jotka mahdollistavat opillisen 
ja sosiaalisen kehityksen enimmillistämisen täysimääräisen osallisuuden tavoitteen 
mukaisesti.  
 
3. Sopimuspuolet mahdollistavat vammaisille henkilöille elämänhallinnan ja sosiaalisen  
kehityksen taitojen oppimisen helpottaakseen heidän täysimääräistä ja yhdenvertaista  
osallistumistaan koulutukseen ja yhteisöön. Tätä varten sopimuspuolet toteuttavat 
asianmukaiset toimet, joilla muun muassa:  
 
a) helpotetaan pistekirjoituksen, korvaavan kirjoituksen, puhetta tukevien ja korvaavien 
viestintätapojen, -keinojen ja -muotojen sekä erilaisten liikkumistaitojen oppimista ja  
helpotetaan vertaistukea ja mentorointia;  
 
b) helpotetaan viittomakielen oppimista ja kuurojen yhteisön kielellisen identiteetin 
edistämistä;  
 
c) varmistetaan, että näkövammaisten, kuurojen, kuulovammaisten tai kuurosokeiden, 
erityisesti lasten, koulutus annetaan yksilön kannalta mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisilla kielillä, viestintätavoilla ja -keinoilla sekä ympäristöissä, jotka 
mahdollistavat oppimisen ja sosiaalisen kehityksen maksimoinnin.  
 
4. Edistääkseen tämän oikeuden toteuttamista sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset 
toimet palkatakseen opettajia, myös vammaisia opettajia, joilla on tarvittava viittomakielen 
ja/tai pistekirjoituksen, sekä kouluttaakseen kaikilla koulutustasoilla työskenteleviä 
ammattihenkilöitä ja henkilöstöä. Tähän koulutukseen on sisällyttävä tietoa 
vammaisuudesta sekä vammaisten henkilöiden tukemiseen tarkoitettujen asianmukaisten 
puhetta tukevien ja korvaavien viestintätapojen, -keinojen ja -muotojen, opetustekniikoiden 
ja materiaalien käyttöä.  
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5. Sopimuspuolet varmistavat, että vammaisille henkilöille annetaan syrjimättä ja 
yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus yleiseen kolmannen asteen koulutukseen, 
ammattikoulutukseen, aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tätä varten 
sopimuspuolet varmistavat, että vammaisia henkilöitä varten tehdään kohtuulliset 
mukautukset.  
 
9 artikla: Esteettömyys ja saavutettavuus  
 
1. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla  
elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen 
vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, 
kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja 
-järjestelmiin, sekä muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä 
kaupunki- että maaseutualueilla. Näitä toimia, joihin sisältyy saavutettavuuden esteiden 
tunnistaminen ja poistaminen, sovelletaan muun muassa:  
 
a) rakennuksiin, teihin, kuljetukseen sekä muihin sisä- ja ulkotiloihin, koulut, asunnot, 
terveydenhuoltoyksiköt ja työpaikat mukaan lukien;  
 
b) tiedottamiseen, viestintään ja muihin palveluihin, sähköiset palvelut ja pelastuspalvelut 
mukaan lukien.  
 
2. Sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla:  
 
a) kehitetään ja saatetaan voimaan yleisölle avoimien tai tarjottavien tilojen ja palvelujen 
saavutettavuutta koskevia vähimmäisstandardeja ja -ohjeita ja valvotaan niiden 
täytäntöönpanoa;  
 
b) varmistetaan, että yksityiset tahot, jotka tarjoavat yleisölle avoimia tai tarjottavia tiloja ja  
palveluja, ottavat huomioon kaikki esteettömyyden ja saavutettavuuden osatekijät 
vammaisten henkilöiden kannalta;  
 
c) annetaan sidosryhmille koulutusta vammaisten henkilöiden kohtaamista esteettömyys- 
ja saavutettavuuskysymyksistä;  
 
d) tuotetaan yleisölle avoimien rakennusten ja muiden tilojen opastetekstit 
pistekirjoituksella sekä helposti luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa;  
 
e) järjestetään avustajia ja muuta apua, mukaan lukien oppaat, lukijat ja koulutetut 
viittomakielen tulkit, helpottamaan yleisölle avoimien rakennusten ja muiden tilojen 
esteettömyyttä;  
 
f) edistetään muita asianmukaisia vammaisten henkilöiden avustamisen ja tukemisen 
muotoja tarkoituksena varmistaa heille tiedon saavutettavuus;  
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g) edistetään uusien tieto- ja viestintäteknologioiden ja -järjestelmien, myös Internetin, 
saavutettavuutta vammaisille henkilöille;  
 
h) edistetään saavutettavien tieto- ja viestintäteknologioiden ja -järjestelmien suunnittelua, 
kehittämistä, tuotantoa ja jakelua varhaisessa vaiheessa siten, että näistä teknologioista ja  
järjestelmistä tulee saavutettavia mahdollisimman alhaisin kustannuksin.  
 
27 artikla: Työ ja työllistyminen  
 
1. Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten henkilöiden oikeuden tehdä työtä 
yhdenvertaisesti muiden kanssa; tähän sisältyvät oikeus mahdollisuuteen ansaita 
elantonsa vapaasti valitsemallaan tai työmarkkinoilla hyväksytyllä työllä sekä työympäristö, 
joka on avoin, osallistava ja vammaisten henkilöiden saavutettavissa. Sopimuspuolet 
turvaavat työnteko-oikeuden toteutumisen ja edistävät sitä, myös niiden osalta, jotka 
vammautuvat palvelussuhteen aikana, toteuttamalla myös lainsäädännön avulla 
asianmukaisia toimia, joiden tarkoituksena on muun muassa:  
 
a) kieltää syrjintä vammaisuuden perusteella kaikissa palvelussuhteen kaikkia muotoja 
koskevissa asioissa, muun muassa palvelukseen ottamisen ja palvelussuhteen ehtoja, 
palvelussuhteen jatkumista, uralla etenemistä sekä turvallisia ja terveellisiä työoloja 
koskevissa asioissa;  
 
b) suojella vammaisten henkilöiden oikeuksia oikeudenmukaisiin ja suotuisiin työoloihin 
yhdenvertaisesti muiden kanssa, mukaan lukien yhdenvertaiset mahdollisuudet ja sama  
palkka samanarvoisesta työstä, turvalliset ja terveelliset työolot, mukaan luettuna suojelu 
häirinnältä, sekä epäkohtiin puuttuminen;  
 
c) varmistaa, että vammaiset henkilöt pystyvät käyttämään oikeuttaan 
ammattiyhdistystoimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa;  
 
d) mahdollistaa vammaisille henkilöille yleisten teknisten ja ammatinvalintaan liittyvien  
neuvontaohjelmien, työhönsijoittamispalvelujen sekä ammatillisen koulutuksen ja 
jatkokoulutuksen tehokas saatavuus;  
 
e) edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä ja edetä urallaan 
työmarkkinoilla sekä heidän avustamistaan työn löytämisessä, saamisessa ja 
säilyttämisessä sekä työhön palaamisessa;  
 
f) edistää mahdollisuuksia itsenäiseen elinkeinonharjoittamiseen, yrittäjyyteen, 
osuuskuntien kehittämiseen ja oman yritystoiminnan aloittamiseen;  
 
g) työllistää vammaisia henkilöitä julkisella sektorilla;  
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h) edistää vammaisten henkilöiden työllisyyttä yksityisellä sektorilla asianmukaisilla 
menettelytavoilla ja toimilla, joihin voi sisältyä tasa-arvoistavia toimintaohjelmia, 
kannustimia ja muita toimia;  
i) varmistaa, että vammaisia henkilöitä varten tehdään työpaikoilla kohtuulliset 
mukautukset;  
 
j) edistää vammaisten henkilöiden työkokemuksen hankkimista avoimilla työmarkkinoilla;  
 
k) edistää vammaisten henkilöiden ammatillisen kuntoutuksen, työn säilyttämisen ja 
työhönpaluun ohjelmia.  
 
2. Sopimuspuolet varmistavat, ettei vammaisia henkilöitä pidetä orjuudessa tai orjuuden 
kaltaisessa pakkotyössä ja että heitä suojellaan yhdenvertaisesti muiden kanssa 
pakkotyöltä ja muulta pakolliselta työltä.  
 

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 
 

- Lain 4 § sisältää määritelmät. Siinä koulutuksen järjestäjä määritellään näin:  
 
"Koulutuksen järjestäjällä tarkoitetaan tässä laissa sitä, joka järjestää lakiin perustuvaa 
opetusta tai koulutusta." 
 
- Työnantaja määritellään laissa näin:  
 
"Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa sitä, jonka palveluksessa on henkilöitä 
työsuhteessa tai julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. Mitä tässä laissa säädetään 
työnantajasta, sovelletaan myös työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 7 §:ssä ja 
merityösopimuslain (756/2011) 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun käyttäjäyritykseen tämän 
käyttäessä vuokratyöntekijöihin työnjohto- ja valvontaoikeutta samoin kuin työharjoittelun 
ja muun vastaavan toiminnan järjestäjään siltä osin kuin tämä käyttää työnjohto- ja 
valvontaoikeutta." 
 
- Koulutuksen järjestäjän on edistettävä yhdenvertaisuutta. Lisäksi koulutuksen järjestäjällä 
on oltava yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa on otettava 
huomioon vammaiset opiskelijat. 
 
" 6 § Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta 
 
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava 
yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Edistämistoimenpiteiden on oltava 
oppilaitoksen toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen 
tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. 
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Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma 
tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 
 
Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava oppilaille ja 
heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi 
edistämistoimenpiteistä." 
 
- Yhdenvertaisuuden edistämisen velvollisuus koskee myös työnantajia. Työpaikoilla on 
oltava yhdenvertaisuussuunnitelma. Siinä on perusteltua ottaa huomioon myös vammaiset 
työntekijät.  
 
"7 § Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta 
 
Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet 
huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan 
henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.  
 
Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet 
huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. 
 
Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava 
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia 
ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. 
 
Työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä tai, jos tällaista ei ole 
valittu, työsopimuslaissa tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai muulla sellaisella 
henkilöstön edustajalla, joka on osallistunut yhdenvertaisuustoimien suunnitteluun, on 
oikeus pyynnöstä saada tietää, mihin toimiin työnantaja on ryhtynyt yhdenvertaisuuden 
edistämiseksi työpaikalla. Sama oikeus on myös työsuojeluvaltuutetulla." 
 

Välillinen ja välitön syrjintä 
 

- Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän. Sama kielto on myös perustuslain (731/1999) 6 
§:ssä.  
 
- Muistettava välitön syrjintä ja välillinen syrjintä. Välillinen syrjintä jää helposti 
huomaamatta tai sitä ei osata ajatella syrjinnäksi. 
 
" 8 § Syrjinnän kielto 
 
Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 
terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 
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syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai 
jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. 
 
Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, 
kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä." 
 
- Positiivinen erityiskohtelu voi olla tarpeen esim. vamman vuoksi. Positiivinen 
erityiskohtelu on välttämätöntä eikä sitä voi pitää ihmisiä eri asemaan asettavana 
toimintana.  
 
"9 § Positiivinen erityiskohtelu 
 
Sellainen oikeasuhtainen erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen 
yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai 
poistaminen, ei ole syrjintää." 
 

Kohtuulliset mukautukset 
 
- YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa ja 
yhdenvertaisuuslaissa on säännöksiä kohtuullisista mukautuksista. Kohtuulliset 
mukautukset ovat yhdelle ihmiselle järjestettyjä asioita, joita juuri tämä ihminen tarvitsee 
esim. vamman vuoksi. Kohtuullisten mukautusten epääminen voi olla syrjintää.  
 
"15 § Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi 
Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan 
on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, 
jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä 
saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin 
suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. 
 
Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden 
lisäksi 1 momentissa tarkoitetun toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja 
laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva 
tuki.             
 
Työnantajan on pyynnöstä viipymättä annettava kirjallinen selvitys menettelynsä 
perusteista vammaiselle, joka katsoo kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi 
tulleensa syrjityksi työtä tai virkaa hakiessaan taikka työ- tai virkasuhteessa." 
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Mitä on yhdenvertaisuus? 
 

- Ei ole sitä, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla elämäntilanteesta, ihmisen 
ominaisuuksista tms. riippumatta 
 
- Ei tarkoita, että vammainen korkeakouluopiskelija ja vammainen 90-vuotias rouva 
tarvitsevat täsmälleen samoja ja samalla tavalla järjestettyjä palveluja ja tukitoimia. 
 
- Tarkoittaa, että vammainen korkeakouluopiskelija saa ne palvelut ja tukitoimet, joita hän 
elämäntilanteensa, ikänsä, vammansa ym. vuoksi tarvitsee. Niiden avulla hän voi elää 
tavallista ikäisilleen tyypillistä arkea.  
 

Mitä ovat kohtuulliset mukautukset? 
 

- Korkeakoulujen yhteishaun hakujärjestelmän ja muiden korkeakouluun johtavien 
hakutapojen oltava saavutettavia (mm. opintopolku.fi). 
 
- Erityisjärjestelyt valintakokeissa ja erityisjärjestelyjen hakemisesta tiedottaminen. 
 
- Luiskan rakentaminen, valaistusmuutokset ja muut rakennetun ympäristön ratkaisut. 
 
- Mahdollisuus saada opastusta ja apua esim. luentosalien löytämisessä. 
 
- Käytettävät luentosalit ja muut opiskelutilat esteettömiä ja tarvittaessa opiskelutilan 
vaihtaminen. 
 
- Erityisjärjestelyt tenteissä. 
 
- Opiskelussa käytettävät materiaalit soveltuvassa muodossa. 
 
- Opiskelussa käytettävät sähköiset ympäristöt, sähköiset palvelut ym. tieto- ja 
viestintäteknologia on toteutettu saavutettavasti. 
 
- Vaihtoehtoiset suoritustavat eli samaan lopputulokseen voi päästä usealla eri tavalla. 
 
- Opiskeluun sisältyvien harjoittelujen tosiasiallinen mahdollistaminen vammaisille 
opiskelijoille. 
 
- Opaskoirien, avustajakoirien ja kuulokoirien läsnäolo. 
 
- Entä tosiasiallinen mahdollisuus osallistua opiskelijaelämään? 
 
- Kohtuulliset mukautukset ovat aina yksilökohtaisia.  
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- Ensimmäisenä edellytyksenä on oltava vammaisen opiskelijan yhdenvertaisuuden 
toteutuminen suhteessa muihin opiskelijoihin. 
 

Sora-säädökset, YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskeva yleissopimus ja yhdenvertaisuuslaki 
 
- Sora-säädökset voimaan vuoden 2012 alusta 
 
- Sora-säädökset ovat hankaloittaneet vammaisten opiskelemaan hakeutumista etenkin 
toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. 
 
- Säädökset ovat ristiriidassa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen kanssa.  
 
- Kaikki kohtuulliset mukautukset on tehtävä, ennen kuin voidaan edes miettiä vammaisen 
opiskelijaksi hakeutuvan tai vammaisen opiskelijan soveltuvuutta alalle. Mitään yleistyksiä 
ei voi tehdä, vaan jokaisen kohdalla tilanne on katsottava yksilöllisesti ja erikseen.  


