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Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE 

Kokous 1/2023 

Aika  tiistai 14.2.2023 klo 13.00-14.47  

Paikka Teams-kokous 

 

Jäsen    Henkilökohtainen varajäsen 
Huhta Jaana, pj. (x) STM 
Alanne Kaisa, vpj. (x) Vammaisfoorumi ry 
Leikas Katri (x)  OM  Nousiainen Katriina OM 
Mäki-Lohiluoma Juho (x) EK  Poikonen Piritta (-) Finanssiala ry EK 
-  UM  Saares Aurora (-) UM 
Gustafsson Henrik (x) Vammaisfoorumi ry Gustafsson Ulf Vammaisfoorumi ry 
Jääskeläinen Marko (x) Vammaisfoorumi ry Rasa Jukka  Vammaisfoorumi ry 
Kokko Sari (x)  Vammaisfoorumi ry Jakobsson Matthias Vammaisfoorumi ry 
Maijala Juha-Pekka (x) YM  Kilpelä Niina  YM 
Ekroth Anne (-) OKM  Piispanen Toni (-) OKM 
Westerlund Andrea (-) Vammaisfoorumi ry Rautiainen Satu (x) Vammaisfoorumi ry 
Pukki Heta (x)  Vammaisfoorumi ry Tuokko Riitta-Maija Vammaisfoorumi ry 
Sariola Jukka (x) Vammaisfoorumi ry Metsävainio Katja Vammaisfoorumi ry 
Tiensuu Alli (x) SAK ry  Sahamies Miika Akava ry 
Keyriläinen Marianne (-) TEM  Haavisto-Vuori Päivi (x) TEM 
Viemerö Jaana (x) Hyvil Oy  Vogt Ellen  Hyvil Oy 
Åkermarck Mikael (x) LVM  Uusitalo Eveliina LVM 
Heikkonen Merja (x) VANE/STM 
Hoffrén Tea (-) VANE/STM 
Vesa Margit (x) VANE/STM 
 
Pysyvät asiantuntijat 
Ahola Sanna (x) Ihmisoikeuskeskus 
Hirvasvuopio Janne (-) Saamelaiskäräjät 
Katsui Hisayo  (x) Helsingin yliopisto 
Lepistö Jari (-)  SM 
Lindqvist Gunilla (x) Ahvenanmaan maakuntahallitus 
Sivula Sirkka (-) STM 
Harju-Kolkka Kaisu (x) STM 
Mölläri Markku (x) VM 
Nurmi-Koikkalainen Päivi (x) THL 
 
 
Käsitellyt asiat 
 
1. Kokouksen avaus 
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Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi, erityisesti 
oikeusministeriöstä Katri Leikaksen, joka on palannut tauon jälkeen VANEn jäseneksi, sekä  
Emmi Vettenrannan tilalla aloittaneen Kaisu Harju-Kolkan sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

 
 
2. Esityslistan hyväksyminen 
 

Todettiin, että kohdan 4 esittelijä Marianne Keyriläinen on estynyt ja häntä sijaistaa Päivi 
Haavisto-Vuori. Toinen esittelijä Jaana Heinonen STM:stä oli myös estynyt. Esityslistan 
lausuntoihin oli ruotsinkieliseen versioon tullut lisäys ja pääsihteeri kertoi ilmoitusasioissa 
tuovansa esiin VANE-päivät. Esityslista hyväksyttiin muutoin esitetyssä muodossa. 
 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1 ja 2). 
 

Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 
 
 
4. Vammaisten työllistymisen ja työelämäosallisuuden tilannekuva ja seuraavan hallituskauden tavoitteet 
 

Vammaisten ihmisten oikeus työhön on YK:n vammaisyleissopimuksen keskeisiä teemoja ja 
sopimuksen sisältöalue, jonka toteutumisessa vammaiset ihmiset kokevat paljon haasteita. 
Kuluneella hallituskaudella on vammaisten työllistymisen edistämiseksi ja 
työelämäosallisuuden lisäämiseksi tehty paljon toimenpiteitä. Päivi Haavisto-Vuori esitteli 
vammaisten työllistymisen edistämisen tilannetta.  
 
Hallituksen työkykyohjelma lähenee loppuaan ja päätöstilaisuus pidettiin 15.2.2023. 
Työkykyohjelman tavoitteena on ollut purkaa osatyökykyisten työllistymisen esteitä, 
vauhdittaa työllistymistä ja ehkäistä pitkittynyttä työttömyyttä. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi on mm. lisätty TE-toimistoihin työkykykoordinaattoreita, pilotoitu erilaisia 
palvelumalleja osatyökykyisille ja pyritty hankinnoilla vauhdittamaan myös työllisyyttä. 
Yhteiskunnallisten yritysten tueksi on perustettu osaamiskeskus YYO, valtion 
erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy on niin ikään käynnistynyt. Osatyökykyisten 
työllistämisen palvelujen vaikuttavuutta ja osuvuutta on pyritty tukemaan myös tiedolla 
johtamisen -hankkeella. Koko työkykyohjelmasta tehdään loppuarviointi, jossa mukana 
myös STM. Arviointi valmistuu maaliskuussa. 
 
Vammaisten henkilöiden työllisyys on ollut paljon esillä myös EU:ssa. Tsekin 
puheenjohtajakaudella 2022 laadittiin päätelmäluonnos "Vammaisten henkilöiden 
osallistuminen työmarkkinoilla (14495/22)". Syksyllä 2022 julkaistiin myös 
vammaistyöllisyyspaketti, joka on EU:n vammaisstrategian yksi lippulaivahanke. 
Tavoitteena on parantaa vammaisten ihmisten työmarkkinatilannetta. 
 
TEM järjesti myös joulukuussa 2022 workshopin, jossa teemana oli vammaisten henkilöiden 
työllisyyden edistäminen; erityisesti kerättiin näkemyksiä siitä, mitä pitäisi viedä eteenpäin 
ensi hallituskaudella. TEM on valmistellut myös ns. takataskupaperin seuraavaa 
hallituskautta varten vammaisten työllisyyden edistämisestä, teemoina mm. tilastot, 
syrjintä ja asenteet, yrittäjyys ja TE24-uudistus. Vammaisten työllistymisen rakenteellisten 
esteiden tiekartan jatko on vielä epävarmaa, seurantaa tulisi kuitenkin tehostaa. 
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Keskustelussa kysyttiin muiden EU-maiden vaikeavammaisten työllistymisestä. Asiaan 
luvattiin palata. Lisäksi kysyttiin vammaisten osallistamisesta valmisteleviin työryhmiin 
erityisesti TE-palvelu-uudistuksessa. Viestiä luvattiin viedä eteenpäin. Kommenteissa tuli 
esiin myös tilastojen merkitys ja työolosuhteiden järjestelytukien laajennus myös 
digitaaliseen ympäristöön liittyen. Keskustelussa muistutettiin vammaispalvelujen 
merkityksestä työllistymisessä ja KELAn ja TE-toimistojen yhteistyön tärkeydestä, ettei 
tilanne johda asiakkaiden pompotteluun. Lisäksi vammaisten palkkatasa-arvosta 
tarvittaisiin tietoa. 
 
Päätös: VANE kävi asiasta keskustelun ja merkitsi kuullun tiedoksi. 

 
 
5. Ministeriöiden ja muiden sidosryhmien kuulumiset 
 

Ministeriöiden edustajat esittelivät oman hallinnonalansa ajankohtaiset kuulumiset. 
 

Oikeusministeriö/Katri Leikas: Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskevat muutokset 
on hyväksytty eduskunnassa ja lainmuutokset tulevat voimaan 1.6.2023. Kohtuullisia 
mukautuksia koskeva kohta muuttui valiokuntakäsittelyssä vielä muodosta ”saada 
viranomaisen palvelua” muotoon ”käyttää viranomaisen palveluita”. Eduskunta antoi 
samassa yhteydessä lausuman, että ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivallan työelämän asioissa 
yhdenvertaisuuslain soveltamisalalla vuoden 2024 loppuun mennessä”. Kokonaisuudessa 
ehkä merkittävin osittaisuudistuksen muutos on yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan 
laajeneminen työelämäasioihin. 

 

Ulkoministeriö/Aurora Saares (ei paikalla/terveiset kirjallisena): Uusi COSP-puheenjohtajisto 
on aloittanut toimintansa Tunisian johdolla. Byroon vuoden 2023 ensimmäisessä 
kokouksessa päätettiin 13.-15.6. järjestettävän osapuolikokouksen teemat: 

Overarching theme: Harmonizing national policies and strategies with the CRPD: 
achievements and challenges 

Sub-themes for the three Round tables: 1.: Ensuring equal access to and accessibility of 
sexual and reproductive health services for persons with disabilities,  co-chaired by:  Greece 
and a civil society representative, 2.: Digital accessibility for persons with disabilities, co-
chaired by: Sri Lanka and a civil society representative, 3.: Reaching the under-represented 
groups of persons with disabilities, co-chaired by: Panama and a civil society representative 

 

Ympäristöministeriö/Juha-Pekka Maijala: Ministeriössä odotetaan tietoa rakentamislain ja 
rakennetun ympäristön tietojärjestelmälain etenemisestä valiokuntakäsittelyjen jälkeen. Jo 
edellisessä kokouksessa esillä ollut määräaikainen esteettömyystyöryhmä jatkaa 
työskentelyään. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö/Anne Ekroth (ei paikalla/terveiset kirjallisena): 
Oppivelvollisuuden laajentumista koskeva seurantasuunnitelman mukainen valmistelu 
jatkuu. Yhteistyötä tehdään eri sidosryhmien kanssa, jolla vastataan koulutuspaikkojen 
riittävyyteen. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö/Päivi Haavisto-Vuori: Edellä esitellyn lisäksi 
palkkatukiuudistuksesta odotetaan valiokuntamietintöä. 100% palkkatuen 
poistamisehdotusta on kritisoitu. 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö/Mikael Åkermarck: Liikenne-ja viestintäministeriön 
asettama esteettömyystyöryhmä järjestää 2.3.2023 visiotyöpajan, jonka tarkoituksena 
on pohtia valtakunnallista tavoitetilaa liikennejärjestelmän esteettömyydelle ja liikenteen 
digitaalisten palveluiden saavutettavuudelle. Työpajaan on kutsuttu liikennepalveluiden 
tarjoajat, vammais- ja vanhusjärjestöt, käyttäjät sekä viranomaistahot. Kutsut on lähetetty 
ja ilmoittautuminen päättyy 17.2. Työpajassa syntyviä tuloksia hyödynnetään 
esteettömyyden kansallisen vision ja tavoitetilan luomisessa, valtion liikennehallinnon 
esteettömyystyössä ja Liikenne12-suunnitelman päivityskierroksella. 

Esteettömyysdirektiivin kansallinen lainsäädäntö on tullut voimaan 1.2. Siirtymäkausi 
vuoteen 2025 kesäkuuhun. Eli lakimuutokset on tehty ja niiden perusteella annettavat 
asetukset ovat 16.2. valtioneuvoston ja 17.2. presidentin hyväksyttävänä.   
Esteettömyysdirektiivin kansallisen toimeenpanon seurantaryhmän asettaminen keväällä 
2023, toimikausi kestää vuoteen 2025. Seurantaryhmän tavoitteena on seurata direktiivin 
mukaisten velvoitteiden toimeenpanoa. Seurantaryhmä jakaa tietoa ja tukee 
valvontaviranomaisten työtä esteettömyysdirektiivin toimeenpanossa. 

 

Valtiovarainministeriö/Markku Mölläri: Hyvinvointialueiden neuvottelukunta on alkanut 
toimia ja sinne voidaan viedä myös vammaiskysymyksiä, esimerkiksi neuvostojen 
toimintaan liittyen. Hyvinvointialueiden strategioihin vaikuttaminen nyt tarpeen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö/Kaisu Harju-Kolkka, Merja Heikkonen, Tea Hoffrén (ei 
paikalla/kirjalliset terveiset) Jaana Huhta: 

Sosiaaliturvakomitean välimietintö on hyväksytty 30.1.2023. Hyväksytty luonnos on julkinen 
ja lopullisen version julkaisu on 16.3.2023, jolloin järjestetään myös yleisölle avoin webinaari. 
Avoin lausuntokierros välimietinnöstä alkaa lopullisen taitetun version julkaisemisen 
16.3.2023 jälkeen. Välimietintö sisältää 31 ehdotusta tuleville hallituksille. Tiedote: 
https://stm.fi/-/sosiaaliturvakomitean-valimietinto-on-hyvaksytty-ja-julkaistaan-
16.3.2023?languageId=fi_FI  
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Merja Heikkonen/ Tea Hoffrén (kirjalliset terveiset): Valtioneuvoston kanslia on 26.10.2022 
asettanut työryhmän kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin 
käynnistämiseksi. Lisätietoa asiasta löytyy tästä linkistä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 
tilaamassa prosessin psykososiaalisen tuen kokonaisuuteen liittyen selvitystä. Selvityksen 
tarkoituksena on arvioida prosessin aikana tarvittavaa psykososiaalista tukea ja ehdottaa 
mallia tuen järjestämiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Tekstipuhelupalvelun tulevaisuus –työryhmän. 
Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus tekstipuhelupalvelun jatkamisesta tai 
korvaamisesta muilla ratkaisuilla. Työryhmä työskentelee toukokuun 2023 loppuun. 
Lisätietoa asiasta löytyy tästä linkistä.  

EU:n vammaisten henkilöiden oikeuksien strategian 2021-2030 mukaisesti komissio aikoo 
ehdottaa kaikissa jäsenvaltioissa tunnustettavan eurooppalaisen Vammaiskortin 
kehittämistä. Julkinen kuuleminen on tarkoitus avata alkuvuodesta 2023. Komission on 
tarkoitus antaa asiasta säädösehdotus vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä. Suomi 
on ollut yhtenä Vammaiskortin pilottimaana ja saatujen kokemusten perusteella pyrkii 
olemaan aktiivisesti vaikuttamassa siihen, millainen koko EU:n laajuinen Vammaiskortti 
olisi. Suomen kantaa ennakkovaikuttamisen pohjaksi ollaan parhaillaan valmistelemassa. 
Tätä varten asiasta on kerätty näkemyksiä, ja linjaukset olivat VANEllakin 
kommentoitavana.  

Vammaisalan pohjoismainen yhteistyöohjelma 2023–2027 on julkaistu myös suomeksi. 
Linkki julkaisuun löytyy tästä. Pohjoismaisen vammaisalan yhteistyöneuvostossa Suomen 
edustajina juuri alkaneella kaudella ovat viranomaisedustajina Päivi Nurmi-Koikkalainen 
(varsinainen jäsen) ja Tea Hoffrén (varajäsen) ja järjestöedustajina Anna Caldén (varsinainen 
jäsen) ja Pirkko Mahlamäki (varajäsen).  Neuvoston seuraava kokous on 30.-31.5. 
Reykjavikissa.  

Jaana Huhta: Myös sosiaali- ja terveysministeriö odottaa useiden lakiesitysten 
valmistumista eduskunnasta, mm. niin sanottu valvontalaki ja asiakastietolaki ovat 
mietintövaiheessa. Vuoden alusta ovat jo tulleet voimaan sosiaalihuoltolain muutokset 
koskien kotiin annettavia palveluita ja asumispalveluita. Itsemääräämisoikeuskokonaisuutta 
koskeva työ on jatkunut ja jatkuu seuraavalla hallituskaudella. Sote-toimeenpanossa ovat 
alkaneet alueiden ja STM:n väliset neuvottelut, jotka pohjautuvat THL:n tuottamiin 
arviointiraportteihin. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden päivitetyt 
luovutusperusteet julkaistaan maaliskuussa. Vammaispalvelulaki on myös etenemässä 
mietintövaiheeseen. Laintoimeenpanoa ja seurantaa valmistellaa. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden päivitetyt luovutusperusteet julkaistaan 
maaliskuussa (14.3.). Vammaispalvelulaki on myös etenemässä mietintövaiheeseen. Lain 
toimeenpanoa ja seurantaa  valmistellaan.  

Keskustelussa nousi esiin perustuslakivaliokunnan mietintö, jota Henrik Gustafsson kritisoi. 
Seurannan esiin nostoa pidettiin kuitenkin tärkeänä. 
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Sisäministeriö/Jari Lepistö (ei paikalla/kirjalliset terveiset): Sisäministeriön säädöksistä 
arpajaislaki ja pelastuslaki ovat parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Arpajaislain muutos 
vaikuttaa järjestöjen rahoituksen kanavointiin. Jatkossa Veikkauksen voitot ohjataan 
suoraan valtion yleiskatteeseen ja järjestöjen rahoitus määritellään valtion talousarvioon 
erikseen. Pelastuslain uudistus tuo muutoksia muun muassa palovaroittimien ylläpitoihin 
liittyviin vastuisiin. Jatkossa kiinteistön omistajat vastaavat siitä, että palovaroittimet ovat 
kunnossa.  

 

SAK/Alli Tiensuu: SAK on julkaissut 14.2.2023 tutkimuksen "Työttömyyden syyt työttömien 
näkökulmasta" Työttömyyden syyt työttömien näkökulmasta | SAK. 
Haastattelututkimuksessa työttömiltä ihmisiltä itseltään kysyttiin, mistä heidän 
työttömyytensä johtuu. Tärkeimmäksi syyksi työttömät nostivat huonon terveydentilan, 
vastaajia oli vajaat 800 henkilöä. 

 

Helsingin yliopisto/Hisayo Katsui 

-10-12.5.2023 Nordic Network of Disability Research Conference Reykjavikissa. 
Ilmoittautuminen on auki: https://nndr2023.is 

-23.5. klo.1-4 Helsingin yliopistossa (Snellmaninkatu 12, SOSKOM rakennus) järjestetään 
Kynnys ry:n 50v juhlaseminaari. Järjestäjät ovat Kynnyksen lisäksi Helsingin yliopisto, Abilis-
säätiö ja Suomen vammaistutkimuksen seura. Puhujat ovat mm. Presidentti Tarja Halonen, 
Pekka Haavisto, Rampa opiskelijat ry:n edustaja ja Hisayo Katsui. 

-15.8. Suomen Vammaistutkimuksen päivä Helsingin yliopistossa. 

-Helsingin yliopisto perusti Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toimikunnan alle Esteettömyys ja 
saavutettavuus alaryhmän pysyvästi. Ensimmäinen puheenjohtaja on Hisayo Katsui. 

-Hisayo Katsuin professuuri on vakinaistettu. Eli tulevaisuudessa Helsingin yliopistossa on 
vakituinen vammaistutkimuksen professori  

 

Ahvenanmaan maakunta/Gunilla Lindqvist: Ahvenanmaalla hallituskausi jatkuu lokakuuhun 
ja hallituskauteen liittyvät toimet ovat vielä käynnissä. 

 

THL/Päivi Nurmi-Koikkalainen: viime viikolla järjestettiin yhdeksännet Vammaispalvelujen 
neuvottelupäivät ja osallistujia oli noin 1000. Vammaisuus 22 eli vammaispalvelujen 
tilannekuvaa syksyltä 2022 kirjoitetaan parhaillaan. Verkostoituvat vammaispalvelut 
kokoontuvat etäyhteydellä säännöllisesti, kevään tilaisuudet ovat 3.3., 31.3., 21.4. ja 26.5. 
Myös ministeriöt ja järjestöt voivat tulla kertomaan verkostoon ajankohtaisia kuulumisia. 
Parhaillaan paikalla 600 kuulijaa. 

 



 
  7(9) 

   

  

 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  
Meritullinkatu 8, Helsinki | PL 33, 00023 Valtioneuvosto | 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 

Ihmisoikeuskeskus/Sanna Ahola: Ihmisoikeuskeskus valmistelee lausuntoa YK:n CRPD-
komitealle asioista, joita toivottaisiin aikanaan Suomen maaraporttiin. 

 
Päätös: VANE kävi keskustelun ajankohtaisista asioista ja merkitsi kuullun tiedoksi. 

 
 
6. Työryhmien tilannekatsaus 
 

VANEn työryhmäedustajat esittelivät työryhmien ajankohtaiset kuulumiset.  Osa 
työryhmistä, joissa VANElla on edustaja, ovat jo päättäneet työskentelynsä kuluvalta 
hallituskaudelta: 

 
 THL/Vammaispalvelujen käsikirjan toimitusneuvosto/Merja Heikkonen: mahdollisen 

uuden vammaispalvelulain mukaisten tekstien valmistelua jatketaan. 
 VM/Digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädännön soveltamisen ja 

edistämisen työryhmä/Merja Heikkonen: viimeinen kokous 14.2.2023, jossa 
käydään läpi digipalvelulain toimeenpanoa koskeva kysely, joka oli auki tammikuun 
loppuun, työryhmän loppuraportti on viimeistelty lausuntokierroksen jälkeen ja 
julkaistu 13.2.2023, työryhmän toimikausi päättyy 3/2023 

 STM/Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden kehittämis- ja 
koordinointiryhmä (VN 4672/2021)/Merja Heikkonen: päivitetyt luovutusperusteet 
julkaistaan 14.3.2023, julkaisupäivää jouduttiin siirtämään. 

 STM/Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmä 
(VN/18216/2021)/Merja Heikkonen: työryhmän seuraava kokous 8.3.2023: 
työskentely jatkuu tiekartan mukaisesti, varsinainen lainsäädäntö seuraavalla 
hallituskaudella 

 STM/Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon 
sidosryhmäverkosto/varsinainen edustaja Sari Kokko, varaedustaja Marko 
Jääskeläinen: viimeinen kokous pidetty marraskuussa ja työryhmä on päättänyt 
työskentelynsä hieman yllättäen. Ryhmän lopetus liittynee vuoden vaihteessa 
tapahtuneeseen sote-vastuun siirtymiseen hyvinvointialueille. 

 Selkokielen neuvottelukunta 2022-2024/Merja Heikkonen: seuraava kokous 
15.2.2023 

 OM/Syrjinnän seurannan asiantuntijaryhmä/varsinainen edustaja Henrik 
Gustafsson, varaedustaja Tea Hoffrén: ryhmä ei ole nyt kokoontunut. 

 OM/Julkishallinnon vahingonkorvausvastuu –työryhmän seurantaryhmä, Merja 
Heikkonen: mietintö lausunnolla, määräaika 15.3.2023. Pääsihteeri muistutti VANEn 
jäseniä lausunnosta ja kehotti kiinnittämään huomionsa ihmisoikeusloukkausten 
sääntelyn täsmennykseen. 

 
Päätös: VANE merkitsi kuullun tiedoksi. 

 
 
7. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman 2020-23 
seurantaraportti 
 

VANEn toimintakausi ja samalla myös kansallisen toimintaohjelman kausi päättyy 
elokuussa 2023. Kauden päättyminen edellyttää seurantaraportin laatimista. Pääsihteeri on 
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kutsunut ministeriöiden edustajat koolle raportin valmistelun yksityiskohdista sopimiseksi 
28.2.2023. Liitteessä (liite 3) on luonnos pyynnöstä, joka lähetetään ministeriöiden 
kirjaamoihin ja THL:ään seurantatekstien toimittamiseksi. Pyynnön mukaan on tarkoitus 
laatia vielä toimenpiteen mallivastaus. Vammaisjärjestöjen edustajien kanssa käydään 
keskustelu vammaisten ihmisten osallistamisesta raportointiin 3.3.2023. 
Vammaisjärjestöille ja muille sidosryhmille järjestetään mahdollisesti kuulemistilaisuus, kun 
luonnosversio raportista on saatavilla. Tavoitteena on, että raportin tekstit olisivat koottuna 
toukokuun 2023 puoliväliin mennessä ja raportin saattaminen lopulliseen muotoonsa 
tapahtuisi kesän aikana. VANE hyväksyisi kokonaisuuden elokuussa. Kunkin toimenpiteen 
osalta raportissa todetaan toteutumisen tila, kuvataan toteutumista tiiviisti muutamalla 
lauseella ja muut mahdolliset muutokset hallinnonalalla (vrt. nykytilan kuvaus).  Raportti 
julkaistaan sähköisenä sekä suomeksi että ruotsiksi. Linkit toimintaohjelmaan ja edelliseen 
seurantaraporttiin: 
 
Toimintaohjelma: Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen: YK:n vammaisten 
henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2020–2023  
 
Seurantaraportti: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen 
toimintaohjelma (2018—2019) 
 
Keskustelussa tuotiin esiin, että raportissa on tärkeää selvästi erottaa, mitkä toimenpiteet 
ovat toteutuneet ja mitkä eivät. Näin ei toteutuneita on mahdollista jatkaa seuraavalla 
hallituskaudella. 
 
Päätös: VANE kävi keskustelun seurantaraportin laatimisesta ja hyväksyi sekä suunnitelman 
seurantaraportin toteuttamisesta että ministeriöihin lähetettävän pyynnön. 
 
 

8. Lausunnot ja kuulemiset 
 

Vireillä olevat: 
 OM: Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista 

koskeva työryhmämietintö (VN/18255/2021), määräaika 15.3.2023 
 

Kuulemiset: 
 Eduskunta/Hallintovaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalista 

henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 133/2022 vp), asiantuntijalausunto, 
3.2.2023, lausunto toimitettu, mutta käsittely siirtynyt 

 Eduskunta/Liikenne- ja viestintävaliokunta: Valtioneuvoston selonteko Suomen 
digitaalinen kompassi (VNS 10/2022 vp), asiantuntijakuuleminen, 7.2.2023, 
(lausunto puuttui ruotsinkielisestä esityslistasta) 

 
Lausumatta jätetyt:  

 STM: Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 
2020 päivitys (VN/4677/2021), määräaika 16.12.2022 

 STM: Lausuntopyyntö luonnoksesta HE:ksi hallituksen esityksen HE 319/2022 vp 
täydentämisestä (VN/234/2023), määräaika 20.1.2023 

 OPH: Sitouttavan kouluyhteisön muutokset Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteisiin 2014 (OPH-106-2023), määräaika 26.1.2023 
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Päätös: VANE merkitsi tiedoksi vireillä olevan lausunnon, kuulemiset ja lausumatta jätetyt 
lausuntopyynnöt 

 
 
9. Ilmoitusasiat 
 

VANE on aloittanut valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kanssa 
vammaisneuvostopäivien suunnittelun lokakuulle 2023. Alustavasti on sovittu, että 
ensimmäinen päivä olisi kaikille neuvostoille avoin webinaari ja toisen päivän tilaisuus olisi 
läsnätilaisuus hyvinvointialueiden vammaisneuvostoille, tavoitteena verkostoituminen ja 
hyvien käytäntöjen esiin tuominen. 

 
 
10. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

 
Seuraava kokous pidetään 22.5.2023 klo 9-12. Elokuussa pidetään vielä yksi kokous 
nykyisellä kokoonpanolla. 

 
 
11. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.47. 

 
 

Jaana Huhta  Merja Heikkonen 
puheenjohtaja pääsihteeri 

 
 

 

 


