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Invalidiliitto ry valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksesta vuodelle 2019 
 
 
Invalidiliitto ry edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden 
mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Liitto edustaa 146 
jäsenyhdistyksensä kautta 30 000 fyysisesti vammaista ja toimintaesteistä suomalaista.  
 
Kansalaisten eriarvoistuminen on pysäytettävä. Säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet ja 
kasautuneet erityisen raskaina jo entuudestaan heikossa sosioekonomisessa asemassa oleviin 
vaikeimmin vammaisiin henkilöihin. Etuusleikkaukset ja elinkustannusten kiihtyvä kasvu ovat 
heikentäneet etuuksien varassa elävien ihmisten tilannetta kohtuuttomasti. Erityisen 
haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvat säästötoimenpiteet tulee harkita 
uudelleen. YK:n vammaissopimuksen artikla 28 edellyttää Suomelta toimia varmistamaan 
vammaisen henkilön ja hänen perheensä oikeuden riittävään sosiaaliturvaan ja elintasoon sekä 
elinolojen jatkuvaan parantamiseen.  
 

 Invalidiliitto uudistaa vaatimuksensa perusturvan indeksijäädytysten purkamisesta. 
Indeksijäädytykset heikentävät entisestään kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien ihmisten asemaa eivätkä mahdolliset veronkevennykset auta perusturvan 
varassa eläviä.  

 
Invalidiliiton jäsenistön yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntaan osallistumisen kannalta on 
välttämätöntä, että vireillä olevassa sote-uudistuksessa otetaan huomioon henkilöiden 
vammaisuudesta johtuvat erityistarpeet. Invalidiliitto kantaa erityisesti huolta vaikeimmin 
vammaisten henkilöiden riittävien, ja usein elämänmittaisten palvelujen sekä tukitoimien 
vaikuttavuudesta ja oikea-aikaisesta kohdentumisesta. Vaikeasti vammaisten henkilöiden 
tarvitsemat palvelut ovat kokonaisuus. Erityisen tärkeää on toteuttaa vammaispalveluita 
yksilöllisen tarpeen mukaisesti oikeudenmukaisen ja ihmisarvoisen sekä yhdenvertaisen arjen 
turvaamiseksi. 
 

 Invalidiliitto pitää tärkeänä, että valtion budjetissa turvataan sote-uudistukseen 
liittyvien pilottien rahoitus. Tällä tavoin palvelujen käyttäjien kokemukset saadaan 
päättäjien tietoon riittävän varhaisessa vaiheessa ja lakeihin voidaan tehdä 
tarvittavia muutoksia. 

 
Työllisyysaste on noussut, mutta vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistyminen 
on edelleen heikkoa. Työllistymisen myötä vammaisten henkilöiden elämänlaatu paranee 
samalla kun valtion verotulot kasvavat ja toisaalta kustannukset vähenevät. Suomen 
ikärakenteen muutoksessa kestävän kasvun saavuttaminen edellyttää kaikkien kansalaisten 
työpanosta. 
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Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työllistymisen parantaminen edellyttää 
uudenlaisia toimintatapoja ja kannustimia työelämään pyrkiville henkilöille, työantajille sekä 
näitä yhdistäville toimijoille. Kaikilla kansalaisilla on oltava yhdenvertainen mahdollisuus 
osallistua työelämään ja yhteiskuntaan. 
 

 Invalidiliitto esittää, että valtioneuvosto päättää budjettiriihessään panostaa 
vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten työllistymisen edistämiseen 
esimerkiksi vaikuttavuusinvestoimisen mallia hyödyntämällä.  

 
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus edellyttää valtiolta toimenpiteitä 
vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä. Invalidiliitto katsoo, 
että vammaisten ihmisten työllisyyttä edistävät täsmätoimenpiteet tukevat erinomaisesti tämän 
tavoitteen toteutumista. 
 
 

Kunnioittavasti 
 
Helsingissä 27. elokuuta 2018 
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