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Kynnys ry pitää hyvänä lähtökohtana sitä, että sisäisen turvallisuuden selonteko tulee 
perustumaan laajaan turvallisuuskäsitykseen ja että tämän selonteon laatimisen yhteydessä 
kuullaan vammaisjärjestöjä.  
 
Suomi ei ole vammaisille ihmisille kovinkaan turvallinen ja vakavimman esteen turvallisuudelle 
muodostaa julkisen vallan suhtautuminen vammaisten ihmisten oikeuksien ja vapauksien 
edistämiseen. Maan tapana on esim. sallia turvakotien olevan esteellisiä, olettaa kaikkien 
omaavan toimintavalmiuksia ja vastaanottavan tieto samalla tavalla, olettaa kaikilla olevan joku 
joka huolehtii (piilotettu omaisolettama) ja olettaa mm. yhteydenottojen hälytyskeskukseen 
tapahtuvan vain puhumalla ilman voimassaolevaa rekisteröitymistä palveluun. Kun yksilö 
tosiasiallisine toimintavalmiuksineen ei hätätilanteessa saa edes mahdollisuutta yhteydenottoon 
julkiseen palveluun, luottamus muihinkin viranomaistoimiin alkaa säröillä. 
 
Ylätason sääntely on meillä pääosin kunnossa, ongelmat alkavat vammaisten ihmisten 
turvallisuuteen liittyvien asioiden toimeenpanossa ja valvonnassa.  Turvallisuuden 
ml luottamuksen osittaiseenkaan saavuttamiseen 2030 mennessä ja myöhempään kehittämiseen 
tarvitaan mittava resursointi koulutukseen, henkilöstöön ja asennemuutoksen juurruttamiseen. Kun 
vammaisten ihmisten turvallisuus on taattu, on myös sisäinen turvallisuus hyvällä mallilla ja kaikilla 
on tunne osallisuudesta ja yhteisestä hyvästä. Osana kokonaisturvallisuutta tulee huolehtia 
vammaisten ihmisten riittävistä palveluista 24/7 (vrt. ma-pe 8-16), sosiaaliturvasta ja vammaisten 
ihmisten määrittelemästä vammaisten ihmisten osallisuudesta yhteiskunnassa. Nämä asiat 
korostuvat vammaisten ihmisten turvallisuudessa ja ovat sen ehdoton edellytys. 
  
 
1. Mitä poliittisia päätöksiä tulisi tehdä, jotta Suomi olisi turvallinen vammaisten ihmisten 

näkökulmasta 
 
 

A) turvallisuuden tunne ja luottamuksen edellytys 
 

- yhteiskunnan vammaisiin ihmisiin kohdistamat vanhat ja nykyiset ihmisoikeusloukkaukset 
on tunnistettava ja tunnustettava, ei-vaiettava 

- riittävät resurssit lainsäätäjän, oikeuslaitoksen, lainvalvojien, viranomaisten ja yleisväestön 
koulutukseen vammaisuudesta, YK:n vammaisyleissopimuksesta ja julkista valtaa ja 
yrityksiä velvoittavista määräyksistä yhdenvertaisuuden edistämisessä ja syrjinnänkielloista 

- resurssit esteettömyyden ja saavutettavuuden toimeenpanoon, esim. väestönsuojat ja 
turvakodit siirrettävä esteettömiin tiloihin ja vastakkaisten toimien tehokas sanktiointi 

- resurssit vammaisten ihmisten tiedottamiseen ja koulutukseen jokaiselle ymmärrettävällä 
kommunikointitavalla 

- oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista  
- rikollisuudesta ja häiriöistä, onnettomuuksista tai suomalaisen yhteiskunnan tai 

kansainvälistyvän maailman ilmiöistä ja muutoksista 
- aiheellisista peloista tai turvattomuudesta 
- vihapuheesta 
- syrjinnänkiellosta ja kohtuullisista mukautuksista 

- vammaisten ihmisten pääsyyn oikeuksiin resursoitava koulutettuja viranomaisia ja 

tukihenkilöitä ja toimenpiteitä 

- tarvittavat vaihtoehtoiset kommunikointitavat ja tuki kommunikointiin järjestettävä 

kaikissa tilanteissa, myös vapausrangaistusta suorittaville 



- tutkintapyyntöjen tekemiseen tarvittava erityinen tuki viranomaisen vastuulla 

- vammaisten ihmisten asianosaisaseman tunnustaminen kun kyse perusoikeudesta 

esim asuntoon ja oikeuteen valita asuinpaikka tai liikkumiseen (vrt. Ei myytävänä-

hanke ja kuljetuspalvelujen kilpailutukset) 

- tuki kuulusteluissa ja asioinnissa viranomaisessa 

- sisäministeriöön vammaisasiamies vammaisasioiden ”focal pointiksi” 

▪ viranhaltija voisi tuoda vammaisnäkökulmaa kehitysuudistusten aikaisessa 

vaiheessa. Koska vammaiset henkilöt ovat hyvin heterogeeninen ryhmä olisi 

tärkeää, että viranhaltija tekisi läheistä yhteistyötä vammaisjärjestöjen ja -

neuvostojen kanssa ja pystyisi tehokkaammin toimeenpanemaan YK:n 

vammaisyleissopimuksen kansalliset velvoitteet ja päämäärät.  

- vammaiselle henkilölle varmistettava puolueeton (omainen tai läheinen voi olla uhka) 

takuuhenkilö/videointi turvaamaan syrjimättömyys ja palvelun asiallisuus 

viranomaisasioinneissa (syrjintäkokemuksia ilmoitettu eniten julkisen vallan ja 

terveydenhuollon taholta) 

- resurssit vammaisten ihmisten yhdenvertaiseen pääsyyn terveyden- ja sairaanhoitoon ja 
tuki ko palvelujen käyttöön esim. tulkki välttämätön oikean hoidon määrittämiseksi 

- lisää resurssia vammaisten ihmisten oikeuksiin pääsyn tutkimukseen ja raportointiin 
resurssien oikean kohdentamisen tueksi 

 

B) Arjen turvallisuus 
 

- esteettömät pelastautumisreitit ja saavutettavat monikanavaiset opasteet (puurakentamisen 
hillitseminen, poistumistiet kerrostaloissa esteettömiä sivusuunnassa toiselle parvekkeelle) 

- hätäkeskusyhteydenotot saavutettavaksi 
- turvaranneke- ja muiden avunkutsulaitteiden toimintavarmuuden tutkinta Tukesille kaikissa 

tilanteissa oli kyse kuluttajalle tai palvelunkäyttäjälle suunnatusta laitteesta 
- vaaratiedotteet ja poikkeamatiedotteet kaikille saavutettavassa muodossa 
- varavirtavaatimus asumisyksikköihin, joissa sähköiset kutsujärjestelmät, patjat, 

hengityslaitteet, kommunikoinnin tuet 
- tärkeät asiakastiedot/riskitiedot paperilla kun tietokoneet eivät toimi 
- varautuminen sähkökatkoihin palvelukutsuissa, turvarannekkeet ja hälyttimet  
- nimetty kotona asuvien palvelunkäyttäjien vastuuyhteystaho kriiseissä 

- ko hlön vastuulla tulla käymään kotona tietyn asiakaskohtaisesti määritellyn ajan 
kuluttua sähkökatkon alkamisesta tai hälytysjärjestelmien kaatumisesta 
tarkistamassa tiedonkulun ja turvaamaan välttämättömät palvelut 

- koulutus vammaisten ihmisten kohtaamiin uhkatilanteisiin kodeissa, palvelutaloissa ja 
sairaaloissa; huoneisiin voi päästä ulkopuolinen ellei henkilökunta ole tuttua, miten 
avunkutsu auttamistilanteissa, voitava päättää kuka avustaa.  

- vammaisten ihmisten lakiin perustuvat rajoitustoimet päätettävä yksilöllisen perustein ja 
hyvitys jos laiton rajoitustoimi 

- poliisin virka-avusta perittävistä maksuista sote-kentällä luovuttava 
- opasteet esim. parkkihalleissa selkeiksi että löytää ulos ja saa apua, jos automatiikka 

pettää; raskaat ovenavausmekanismit usein korkealla. 
 
 

  



C) Rikosten torjunta 
 

- poliisin ja sosiaaliviranomaisten koulutus vammaisten uhrien tunnistamisessa, ja tutkinnan 
suorittamisessa asiakkaan yksilölliset toimintavalmiudet ja tuen tarpeet huomioiden 

- vammaisten ihmisten, etenkin naiset ja lapset ja laitoksissa asuvat, tietoisuuden lisääminen 
rikosten kohteeksi joutumisesta ja keinoista päästä oikeuksiin 

- vammaisiin ihmisiin kohdistuessa yleisen syytteen alle lievätkin teot 
- lähestymiskieltojen vahvistaminen (vammaiset naiset ja lapset) 
- yksityisyydensuoja: kotiin tuotavat palvelut huomiota herättämättä samoin eri hoitorinkien 

työasut, muuten vaatetus paljastaa palvelunkäyttäjän asiakkuuden ja saattaa vaaraan 
mahdollisesti puolustuskyvyttömän hlön 

 
 
 
2. Miten valitut toimet edistävät sisäistä turvallisuutta 
 
Vammaisten ihmisten turvallisuus saadaan esitettyjen toimenpiteiden ja vammaisten 
osallistamisen avulla uudelle paremmalle tasolle. Kyky sopeutua muutostilanteisiin paranee. 
Luottamuksella on yhteiskunnassa erityinen merkitys, sillä se vahvistaa sosiaalista yhteisyyttä, 
joka luo perustaa turvallisuudelle, turvallisuuden tunteelle ja toimivalle yhteiskunnalle. Mitä 
aikaisemmassa vaiheessa ja mitä enemmän vammaiset ihmiset pääsevät mukaan muutosten 
suunnitteluun, sen helpompaa niihin sopeutuminen on. Turvallisuuden tunnetta voi kasvattaa 
oikea-aikaisella ja omakielisellä tiedottamisella. Tämä korostuu poikkeusaikoina ja 
yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa. Ihmiset hakevat tasapainoa ja hallintaa vallitseviin olosuhteisiin 
ja asioihin. Tieto muutoksista auttaa saavuttamaan hallintaa ja järjestystä ja siten helpottaa 
sopeutumista niihin. 
 
Auttamisen ketju ei esitettyjen toimenpiteiden johdosta katkea. Hätäkeskuslaitoksen, viranomais-, 
järjestö- ja vapaaehtoisauttajien kyky antaa ja hälyttää apua ja tukea saumattomasti viranomaisia 
turvallisuusuhissa parantuu. Kriisitilanteissa yhteiskunnan kyky auttaa kaikkia hädänalaisia ihmisiä 
parantuu. 
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Kynnys ry, 
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lakimies 


