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Soveltavan liikunnan päivät, 21.-22.8.2018, Helsinki 
Teemasessio 5: Yhdenvertaisuus teoriassa ja käytännössä 
 
 
Ajankohtaista vammaislainsäädännöstä ja YK:n vammaissopimuksesta 
Merja Heikkonen, neuvotteleva virkamies/pääsihteeri/STM, VANE 
 
 

A. Selonteosta ratifiointiin ja sopimuksen täytäntöönpanoon 
 
1. Taustaa 
-2006 selonteko eduskunnalle 
-Vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010-15 
-2009 henkilökohtainen apu subjektiiviseksi oikeudeksi 
-2015 uusi yhdenvertaisuuslaki 
-2015 uusi kuntalaki 
-2016 YK:n vammaissopimuksen ratifiointi 
 
2.Sopimus pähkinänkuoressa 
-osa kansallista lainsäädäntöä 
-rakenne kolmijakoinen + lisäpöytäkirja 
-50 + 18 artiklaa 
-liikunta-asiat artiklassa 30, erityisesti kohta 5 
-valvotaan kansainvälisesti 
 
3.Ratifioinnin jälkeen 
-33 artiklan mukaisten kansallisten seurantarakenteiden perustaminen 
-ensimmäinen toimintaohjelma maaliskuussa 2018: kuuleminen ja kysely, 82 toimenpidettä 
-ensimmäinen kansallinen raportti YK:lle kesällä 2018 
-käsittelyaika 3,5 v. 
-rinnakkaisraportti 
 
 

B. Lainsäädäntö myllerryksessä 
 
1. Sote 
-vammaiset kuntalaisia siinä missä muutkin 
-sosiaalipalvelut korostuvat vammaisten ihmisten kohdalla 
-maakunnan liikelaitos avainasemassa 
 
2.Valinnanvapaus 
-henkilökohtainen budjetti paljon palveluja tarvitseville: vammaiset ja vanhukset 
-edellyttää laaja-alaista ja jatkuvaa avun tarvetta sekä kykyä joko itse tai tuetusti  suunni-
tella tarvitsemiaan palveluja 
-ei rahaa, sitoumus korvata 
-oikeus kieltäytyä 
-ei palveluja, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä 
 
3.Uusi laki vammaispalveluihin ”Valas” 
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-usean hallituksen ohjelmassa 
-tarve: diagnoosipohjainen rinnakkaislaisäädäntö, väliinputoajat, lapset 
-jo edellisellä hallituskaudella 
-kehitysvammalain lakkaaminen, soveltamisalan muutos, samat subjektiiviset oikeudet, 
valmennus ja tuki 
-lausuntokierros ja pyöreä pöytä 
-syksyn aikana eduskuntaan 
 
4.Laki asiakkaan ja potilaan oikeuksista 
-perintöä myös edelliseltä hallitukselta 
-laaja itsemääräämisoikeuslainsäädäntö 
-ihmisoikeus, jonka rajoituksista säädettävä täsmällisesti 
-säännöksiä monissa laeissa, mutta puutteita esim. vanhusten tai muistisairaiden osalla 
-jos itsemääräämisoikeus pitkäaikaisesti alentunut, on tehtävä  palvelutarpeen arviointi ja 
itsemääräämisoikeutta turvaava suunnitelma 
-rajoitteet aina viimesijaisia 
-tahdon vastaisen hoidon säännökset myös  päihdehuoltoon ja psykiatriseen hoitoon 
-korjaukset kehitysvammalain pykäliin jo 2016, ei koskenut kaikkia vammaisia 
-lait potilaan ja asiakkaan asemasta lakkaavat ja tuettu päättöksenteko sisältyy 
-lausunnolla parhaillaan 
 
5. Asiakasmaksut 
-MAKU-uudistukseen liittyvä kokonaisuudistus, n. 7% katetaan sote-palveluista asiakas-
maksuilla 
-maksuista säädettäisiin lain tasolla ja maksun saisi periä vain niistä palveluista,jotka 
laissa, esim. palveluasuminen puuttuu 
-suun terveydenhuolto maksukaton piiriin 
-maksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskevan säädöksen velvoittavuuden vah-
vistus 
-sama maksu palveluntuottajasta riippumatta, sakkomaksu käyttämättä jätetyistä palve-
luista 
-vammaispalvelut ja apuvälineet edelleen maksuttomia 
-parhaillaan lausunnolla 
 
6.Saavutettavuusdirektiivin toimeenpano 
-saavutettavuusdirektiivi hyväksyttiin joulukuussa 2016 
-laki eduskunnalle huhtikuussa 
-voimaan joulukuusta asteittain 
-tarkoitus yhdenmukaistaa saavutettavuusvaatimukset julkisilla verkkosivuilla ja mobiiliso-
velluksissa 
-lainsäädäntö sisältää valvonnan ja seurannan 
-Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) on lain voimaantulosta alkaen valtakunnallinen 
saavutettavuuden valvontaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluu myös antaa yleistä neu-
vontaa saavutettavuusvaatimusten sisällöistä. Tavoitteena on, että saavutettavuusdirektii-
vin kansallinen lainsäädäntö astuu voimaan 1.9.2018. 
-Väestörekisterikeskus tukee väliaikaisesti 
-syytä erottaa EAA:sta (ns. esteettömyysdirektiivi), joka valmistelussa EU:ssa 
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C. Muuta 
 
1.Euroopan komission rahoittama EU:n vammaiskortti otettiin Suomessa käyttöön tänä 
vuonna 
-kortin voi saada noin  300 000 ihmistä, joilla on jo ennestään jokin päätös avun ja tuen 
tarpeesta, kesällä kortti jo 2000 henkilöllä 
-kortin hinta on 10e. 
-kortilla voi todentaa vammaisuutensa, sitä voi hyödyntää liikkumisessa ja erilaisissa ta-
pahtumissa, myös liikuntapalveluissa 
 
 


