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Invalidiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
ajoneuvolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  
  
Invalidiliitto kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttamisesta sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. 
  
Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten valtakunnallinen 
vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Liitto edistää ja kehittää fyysisesti 
vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää 
täysipainoista elämää. Invalidiliitossa on lähes 27 000 henkilöjäsentä ja 145 jäsenyhdistystä. 
   
Vammaisten kansalaisten yhdenvertainen liikkuminen tulee turvata koko Suomessa. Tässä 
korostuvat esteettömän julkisen liikenteen saatavuus, liikkumisen tueksi 
tarkoitettujen yksilöllisten palveluiden riittävyys sekä vammaisen ihmisen tosiasiallinen 
mahdollisuus hankkia käyttöönsä auto. 
    
Auto on monelle vammaiselle ihmiselle välttämätön jokapäiväisen liikkumisen 
tarpeisiin. Mahdollisuus auton käyttämiseen lisää myös yhdenvertaisuutta ja 
itsenäisyyttä. Invalidiliitto muistuttaa, että vammaisen henkilön tarve omaan autoon 
on yksilöllinen ja juontuu pääosin liikkumista haittaavasta vammasta. Huomioitavaa on 
myös apuvälineiden tarve. Niiden kuljettaminen määrittää osaltaan muun elämäntilanteen 
ohella, minkälaisen auton vammainen ihminen tarvitsee.  
      
Lausunnolla olevassa esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvolakia siten, että 
ajoneuvon käyttövoimien muutokset (konversiot) sallittaisiin kaikkiin ajoneuvoluokkiin ja 
kaiken ikäisiin ajoneuvoihin. Invalidiliitto pitää esitystä perusteltuna. On tärkeää tiedostaa 
useiden vammaisten ihmisten puutteelliset mahdollisuudet olla mukana ilmastotalkoissa, 
johtuen mm.  vähäpäästöisten ja sähköautojen korkeasta hintatasosta. 
   
Invalidiliitto pitää tärkeänä, että varmistetaan myös vammaisten ihmisten mahdollisuus auton 
hankintaan liikkumisensa turvaamiseksi. Tämä hetkinen vammaisille ihmisille suunnattu 
autoverotukseen kohdentuva tukimuoto (Autoverolaki26 §) ohjaa vammaisia ihmisiä 
hankkimaan polttoainekäyttöisiä autoja vähäpäästöisten tai täyssähköautojen sijaan.   
  
Tässä yhteydessä nostamme esiin vammaisten ihmisten itsenäisen ja 
henkilökohtaisen liikkumisen mahdollistamisen sekä yhdenvertaisuuden lähtökohdista YK:n 
vammaissopimuksen.  
 

• Artikla 20 (henkilökohtainen liikkuminen), käsittää vammaisten ihmisten 
itsenäisen ja henkilökohtaisen liikkumisen mahdollistamisen sekä  
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yhdenvertaisuuden velvoittaa osapuolia varmistamaan vammaisille henkilöille 
mahdollisimman itsenäinen liikkuminen esimerkiksi helpottamalla vammaisten  
henkilöiden henkilökohtaista liikkumista sillä tavalla kuin ja silloin kun he haluavat 
sekä kohtuulliseen hintaan.  

      
Invalidiliitto tukee toimenpiteitä, joiden avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Autokannan 
uudistamiseen liittyvät toimenpiteet ovat osa tätä kokonaisuutta.  Invalidiliitossa nähdään, että 
riittävät ja oikein suunnatut tukitoimet mahdollistaisivat myös vammaisille ihmisille 
yhdenvertaisen mahdollisuuden vaikuttaa myönteisesti fossiilittoman liikenteen tiekartan 
tavoitteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.    
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