
Invalidiliiton kärkiteemat eduskuntavaaleissa 2019 liittyvät esteettömyy-
teen, osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Invalidiliitto muistuttaa niin 
ehdokkaita, puolueita kuin äänestäjiäkin vammaisten ihmisten hyvinvoin-
nin ja oikeuksien edistämisen tärkeydestä. Yhdenvertaisuus edellyttää, että 
vaalitilaisuudet ja äänestyspaikat ovat esteettömiä. 

Eroon ennakkoluuloista – stop syrjinnälle!
• Vammaispoliittinen selonteko laaditaan osallistaen vammaiset ihmiset ja vammais-

järjestöt. 

• Vammaiseen ihmiseen kohdistuvan viharikoksen määritelmä lisätään rikoslakiin.

• Vammaistutkimukselle varataan resursseja, jotta voidaan osoittaa kehittämiskoh-
teita vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa ja yhteiskunnallisessa 
asemassa.

• Kansalaisjärjestöille kohdistuvan kehitysyhteistyön määrärahaa nostetaan. Erityisen 
haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten vammaisten ihmisten, ase-
maan tulee kiinnittää erityistä huomiota Suomen kehitysyhteistyössä.

Sopivaa työtä kaikille
• Vammaisten ihmisten työmarkkina-asemaa vahvistetaan, jotta jokaiselle löytyy 

sopiva työ. Vammaisten ihmisten yksilölliset ja sujuvat koulutuspolut sekä työelä-
mään siirtymiset varmistetaan.

• Työkyvyttömyyseläkettä ja työansiota yhteensovitetaan portaattomasti siten, että 
työtulon lisäys kasvattaa kokonaistulon määrää eikä johda kannustinloukkuihin.

• Sosiaaliturvaa uudistetaan yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja vammais-
järjestöt otetaan laajasti mukaan työhön. Perusturva muokataan elämäntilanteiden 
mukaan joustavaksi sekä selkeäksi, ymmärrettäväksi ja kannustavaksi järjestel-
mäksi.

• Palkkatuen ja työolosuhteiden järjestelytuen kehittämistä työnantajalähtöisemmäk-
si jatketaan. Itsensä työllistävien vammaisten ihmisten tukimuotoja (mm. elinkeino-
tuki, yritysvalmennus) kehitetään.
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Esteetön yhteiskunta on kaikille yhdenvertainen 
• Esteettömyyden edistämisen poikkihallinnollinen kärkihanke käynnistetään tuleval-

la hallituskaudella.

• Esteettömyysmääräysten noudattaminen nostetaan keskeisesti osaksi rakennetun 
ympäristön valvontaa ja laiminlyönneistä säädetään sanktio.

• Esteettömyys lisätään julkisten hankintojen kriteeriksi. 

• Vammaisten ihmisten kuljetuspalvelut järjestetään yksilöllistä liikkumistarvetta 
vastaten.

• Digitukea tarvitseville annetaan apua valtionhallinnon ja kansalaisjärjestötoimijoi-
den yhteisvoimin.

Apuvälineet ja kuntoutus tukevat toimintakykyä
• Avustajakoirat luokitellaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi.

• Laadukkaat kuntoutuspalvelut turvataan.

• STM:n johtama riippumaton apuvälinetyöryhmä perustetaan koordinoimaan valta-
kunnallisia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteohjeistuksen 
kehittämistä ja toimeenpanoa.

• Kuntoutuskomitean raportissa esitetyt kehittämisehdotukset käynnistetään.

Vammaisilla on oikeus sujuvaan arkeen
• Uuden vammaispalvelulain voimaanastuttua perustetaan parlamentaarinen seuran-

taryhmä seuraamaan lain keskeisten tavoitteiden toteutumista kiinnittäen erityistä 
huomiota siihen, että vammaispalvelut vastaavat lain mukaan vammaisen henkilön 
yksilöllisiin tarpeisiin ja ettei kilpailutus aiheuta tähän rikkomuksia.

• Varmistetaan, etteivät liian suuret asiakasmaksut estä hoitoon hakeutumista.

• Harvinaissairauksia ja niiden monimuotoisuutta koskevan ymmärryksen lisäänty-
mistä edistetään niin perusterveydenhuollossa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Vammaiset ihmiset mukaan kaikkeen päätöksentekoon 
• Vammaiset ihmiset otetaan aidosti mukaan kaikkeen yhteiskunnalliseen päätök-

sentekoon huolehtimalla tilojen ja asenteiden esteettömyydestä

• Vammaisten osallisuutta tukevia palveluita (vammaissosiaalityö, kuljetuspalvelut, 
henkilökohtainen apu jne) kehitetään vastaamaan nykyistä paremmin yksilöllisiä 
tarpeita.

• Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä vahvistetaan tukemalla niiden toimintaa 
esim. taloudellisesti tai tarjoamalla esteettömiä kokoontumispaikkoja

• Kansalaistoimintaan liittyviä asiointiprosesseja helpotetaan keventämällä hallinto-
kuormaa ja lupakäytänteitä. 
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