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VAMMAISTEN HENKILÖIDEN 
OIKEUKSIEN NEUVOTTELUKUNTA 
VANE

• YK:n vammaisyleissopimuksen valtiollinen 
koordinaatioelin

• Tehtävänä
• edistää yleissopimuksen kansallista 

toimeenpanoa ja vammaisten henkilöiden 
oikeuksien huomioon ottamista kaikkien 
hallinnonalojen toiminnassa

• laatia toimikaudelleen toimintaohjelma, jossa 
määritellään keskeiset tavoitteet, niitä 
edistävät keinot ja tarvittava seuranta
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VAMMAISTEN HENKILÖIDEN 
OIKEUKSIEN NEUVOTTELUKUNTA 
VANE
• Edistää vammaisten henkilöiden oikeuksien 

huomioon ottamista asioiden valmistelussa, 
päätöksenteossa ja seurannassa eri hallinnon 
aloilla ja tasoilla

• Neuvottelukunta koostuu ministeriöiden, 
vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa, 
työmarkkinajärjestöjen, kuntien ja tutkimuksen 
edustajista

* Uusi VANE asetettu 1.9.2019 alkaen
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YK:n vammaisyleissopimus ja 
yhdenvertainen oikeus työhön ja 
työllisyyteen

YK:N YLEISSOPIMUS VAMMAISTEN 
HENKILÖIDEN OIKEUKSISTA

• YK:n vammaissopimus Suomessa voimaan 
vuonna 2016

• Ensimmäinen vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskeva oikeudellisesti sitova kansainvälinen 
asiakirja

• Miksi?
• Vammaisten henkilöiden oikeudet eivät ole 

toteutuneet täysimääräisesti
• Yhteiskunnan rakenteelliset esteet, asenteet ja 

tiedon puute rajoittavat vammaisten ihmisten 
yhdenvertaista osallistumista yhteiskuntaan
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YK:N VAMMAISYLEISSOPIMUS

Yleissopimuksen tarkoituksena on

• taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja 
yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja 
perusvapaudet

• edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia

• edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon 
kunnioittamista.
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YK:N VAMMAISYLEISSOPIMUS

• Syrjintäkielto, esteettömyys ja saavutettavuus 
johtavia periaatteita

• Korostaa vammaisten henkilöiden oikeutta 
osallistua itseään koskevien asioiden 
valmisteluun ja päätöksentekoon

• Voimassa lakina

• Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan 
tehtävänä on turvata perusoikeuksien ja 
ihmisoikeuksien toteutuminen
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ARTIKLA 27: YHDENVERTAINEN
OIKEUS TYÖHÖN JA TYÖLLISTYMISEEN

• Vammaisille henkilöillä on oikeus tehdä töitä 
yhdenvertaisesti muiden kanssa

• Oikeus ansaita elanto valitsemallaan työllä
• Työympäristön oltava avoin, osallistava ja 

saavutettavissa

• Kaikenlainen syrjintä vammaisuuden perusteella 
on kielletty
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YK:n vammaissopimuksen kansallinen 
toimintaohjelma
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YK:N VAMMAISSOPIMUKSEN 
TOIMINTAOHJELMA

• Vammaisten henkilöiden oikeuksien 
neuvottelukunnasta annetusta asetuksessa 
säädetään YK:n vammaisyleissopimuksen 
kansallisen toimintaohjelman laatimisesta

• Neuvottelukunnan tulee laatia toimikausilleen 
toimintaohjelma

• Toimintaohjelmassa on määriteltävä
• toimintaohjelman täytäntöönpanon edistämisen 

keskeiset kansalliset tavoitteet,
• niitä edistävät keinot ja
• tarvittava seuranta

11

OIKEUS OSALLISUUTEEN JA 
YHDENVERTAISUUTEN

YK:n vammaisten henkilöiden 
oikeuksien yleissopimuksen 
kansallinen toimintaohjelma 
2018-2019

Saatavilla verkossa:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
handle/10024/160666
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TOIMINTAOHJELMAPROSESSI: 
ENSIMMÄINEN TOIMINTAOHJELMA

VANEn toimikausi 2017-2019
1. Kuuleminen vammaisjärjestöille
2. Kysely vammaisille henkilöille, omaisille, 
läheisille ja vammaisneuvosto- ja 
vammaisjärjestötoimijoille 

Toimintaohjelman prioriteetit ja sisällöt
3. Neuvottelut ministeriöiden kanssa 
toimintaohjelman toimenpiteistä
4. Toimintaohjelma julkaistiin maaliskuussa 2018
5. Toimintaohjelmakausi -30.4.2019
6. Toimintaohjelman toteutumisen arviointi: raportti 
9/2019

28.10.201913

VANEN KYSELY: KUINKA HYVIN TOTEUTUU 
VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUS SAADA TYÖTÄ 
JA TEHDÄ TYÖTÄ?

hyvin 7 (n. 1%)
melko hyvin 14 (n. 2 %)
ei hyvin eikä huonosti 44 (n. 8 %)
melko huonosti 167 (n. 29 %)
huonosti 267 (n. 47 %)
en osaa sanoa 69 (n. 12 %)
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VANEN KYSELY: OIKEUS TYÖHÖN

• Isona ongelmana nähtiin asenteet ja syrjintä
• Tietoa ja koulutusta kaivattiin

• Tukitoimien merkitys ja työnantajien tietoisuus 
niistä: esim. työhönvalmennus, työkokeilut, 
mahdollisuus käyttää henkilökohtaista avustajaa, 
mahdollisuus räätälöidä työtehtäviä
”Vaikuttaa asenteisiin, tiedottaa tukimuodoista.” 

• Palkka työstä
”Avotyö on kyllä vihoviimeinen asia, mikä 
eriarvoistaa ja riistää vammaisen ihmisoikeutta.”

• Työpaikkojen esteettömyys
• Eläkkeen tarjoaminen ainoana vaihtoehtona 

nuorelle 
15

TYÖLLISYYS TOIMINTAOHJELMASSA

• Työ ja työllistyminen yhtenä sisältöalueena
• Kyselyssä nousi vammaisyleissopimuksen 

oikeutena, jonka koettiin toteutuvan oikeuksista 
huonoiten

• Toimintaohjelmatyöryhmä laati luonnokset 
toimenpiteiksi yhdenvertaisen työllistymisen ja työn 
saannin vahvistamiseksi

• Neuvottelut ministeriöin kanssa
• Toimenpiteiden muokkaus
• Lopullisten toimenpiteiden hyväksyminen 

ministeriössä
• Toimeenpano
• Seuranta

• Neljä pitkän aikavälin toimenpidettä
• Kolme toimintaohjelmakauden toimenpidettä
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PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMENPITEET

56. Kavennetaan eroa vammaisten ja vammattomien henkilöiden 
työllisyysasteissa.

a. Lyhennetään vammaisten ihmisten työttömyyden kestoa 
vastaamaan muiden työnhakijaryhmien tilannetta. Asiakkuuden
päättymissyiden tulee vastata paremmin muiden 
työnhakijaryhmien jakaumaa.
b. Lisätään vammaisten henkilöiden rekisteröitymistä 
työnhakijoiksi
c. Kehitetään vammaisten henkilöiden työllistymisen seurantaa
Vastuutaho: TEM

57. Varmistetaan, että vammaiset henkilöt saavat työllistymiseensä 
tarvitsemansa tuen uusissa palvelurakenteissa.

Vastuutaho: TEM
58. Lisätään työnantajien tietoisuutta tarjolla olevista palveluista ja 
tukimuodoista.

Vastuutaho: TEM
59. Vähennetään vammaisten henkilöiden työllistymistä estäviä 
kannustinloukkuja.

Vastuutaho: STM
17

TOIMINTAOHJELMAKAUDEN 
TOIMENPITEET

60. Työolosuhteiden mukauttamista työpaikoilla edistetään 
osana Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta.

Vastuutaho: STM
61. Uudistetaan vammaisten ja kehitysvammaisten 
henkilöiden työtoimintaa koskeva lainsäädäntö osana 
Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta. Säädetään 
työpaikalla tapahtuvasta työtoiminnasta (nk. avotyö) nykyistä 
tarkemmin.

Vastuutaho: STM
62. Vähennetään työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon 
kannustinloukkuja valmistelemalla hallituksen esitys ns. 
lineaarisen mallin aiheuttamista lakimuutoksista osana 
Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanketta.

Vastuutaho: STM
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TOIMINTAOHJELMAN TOTEUTUMISEN 
ARVIOINTI

• Toimintaohjelma sisältää 82 toimenpidettä; 34 
pitkän aikavälin ja 48 toimintaohjelmakauden 

• Kaikille toimenpiteille on merkitty vastuutaho / 
vastuutahot; neljä on kaikille ministeriöille 
yhteisiä

• Ministeriöt toimittaneet arvionsa toimenpiteiden 
toteutumisen tilasta

• Arviointi kolmiasteikolla haastavaa eikä 
välttämättä yhteismitallista; edistämien monilta 
osin jatkuva prosessi
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TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI: LYHYEN JA 
PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMENPITEET

TOTEUTUNUT TOTEUTUNUT 
OSITTAIN

EI 
TOTEUTUNUT

Pitkän 
aikavälin
toimenpiteet

15 17 2

Lyhyen 
aikavälin 
toimenpiteet

25 23 0
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TYÖLLISYYS: TOIMENPITEIDEN 
TOTEUTUMINEN

TOTEUTUNUT TOTEUTUNUT 
OSITTAIN

EI 
TOTEUTUNUT

Pitkän 
aikavälin 
toimenpiteet

1 2 1
Lyhyen 
aikavälin 
toimenpiteet

1 2 0
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TYÖLLISYYS: TOIMENPITEIDEN 
TOTEUTUMINEN

• Paljon työtä tehty hallituskauden aikana 

Muun muassa:
• Osatyökykyisille tie työelämään –kärkihanke
• Työkykykoordinaattoripilotoinnissa mallinnettiin 

työnantajayhteistyötä ja siinä tapahtuvaa palveluiden ja 
tukimuotojen tarjontaa sekä tiedottamista

• Jaana Paanetojan selvityshenkilötyö sosiaalihuollon 
kehitysvammaisille ja muille vammaisille henkilöille 
tarkoitetun työllisyyttä tukevan toiminnan ja työtoiminnan 
uudistamisesta

• Ei toteutunut toimenpide liittyi työllistymisen tuen 
saamiseen uusissa palvelurakenteissa eli syynä 
maakuntauudistuksen kaatuminen
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HUOMIOITA

• Toimintaohjelman valmistelu aloitettiin kesken 
hallituskauden

• Hallituksen ero ja sote- ja maakuntauudistuksen 
kaatuminen ja sen myötä useiden lakien 
raukeaminen vaikuttivat monien toimenpiteiden 
toteutumiseen

• Hyvä pohja seuraavalle, pidemmälle 
toimintaohjelmakaudelle

• Kuulemiset, neuvottelut ja valmisteluprosessi 
olleet hyödyllisiä
• mahdollistanut vuoropuhelun eri toimijoiden välillä
• lisännyt tietoisuutta YK:n vammaissopimuksesta eri 

hallinnonaloilla
• pitkän aikavälin toimenpiteet luovat pohjaa tulevalle
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SEURANTARAPORTTI JULKAISTU

Seurantaraportti: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien 
yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2018—2019

(Hoffrén, Tea; Rautanen-Muhli, Leea)

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:61

Suomeksi:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161768

Ruotsiksi:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161769

28.10.2019 Etunimi Sukunimi24
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MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

• Uusi VANE nimetty 1.9.2019 alkaen 
nelivuotiskaudeksi

• Uuden toimintaohjelman valmistelu käynnistyy
• Pohjana pitkän aikavälin tavoitteet edellisestä 

toimintaohjelmasta
• Kuuleminen järjestöille ja vammaisten 

henkilöiden osallistaminen 
toimintaohjelmatyöhön 

• Neuvottelut ministeriöiden kanssa

25

Yhteenveto: 
Ariklan 27 kansallinen toimeenpano 
toimintaohjelmatyössä

* Järjestöjen osallisuus koko prosessissa
* Kysely ja kuuleminen: agendan määrittely
* Neuvottelut ministeriöiden kanssa
* Vammaisjärjestöjen osallistaminen reformeihin
* Toimenpiteet
* Seuranta
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Kiitos!

tea.hoffren@stm.fi
Twitter VANE_STM

27

27


