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Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminta-asetuksen muuttamiseksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Vammaisfoorumi kiittää mahdollisuudesta lausua Valtioneuvoston asetukseen televisio- ja
radiotoiminta-asetuksen muuttamiseksi.

Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena
on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen mukaisesti edistää vammaisten
ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.
Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta
henkilöä.

Nyt lausuttavana olevassa sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 212 §:n 3
momentin mukaisessa valtioneuvoston asetuksessa esitetään säädettäväksi siitä, mitkä
tapahtumat ovat Suomessa yhteiskunnallisen merkittävyytensä vuoksi sellaisia, että niitä koskevat
lähetykset on välitettävä Suomen alueelle siten, että merkittävä osa yleisöstä voi seurata niitä
vapaasti vastaanotettavissa olevassa muodossa kokonaan tai osittain joko suorana tai nauhoitettuna
lähetyksenä.

Vammaisfoorumi pitää asetusmuutosta tärkeänä ja kannatettavana. Muutoksella tuetaan
Vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa. YK:n
vammaissopimuksen artikla 30 käsittelee vammaisten henkilöiden osallistumista kulttuurielämään,
virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan sekä urheiluun. Artiklassa todetaan muun muassa: ”5. Jotta
vammaiset henkilöt voisivat osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa virkistys-, vapaa-ajan-ja
urheilutoimintaan, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla: a) kannustetaan ja
edistetään vammaisten henkilöiden mahdollisimman laajaa osallistumista kaikille suunnattuun
urheilutoimintaan kaikilla tasoilla.”
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30 artiklan lisäksi, sen velvoitteita täydentävinä ja vahvistavina artikloina on otettava
asetusuudistusta valmisteltaessa huomioon sopimuksen läpileikkaavat artiklat: tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuus (5 art), esteettömyys ja saavutettavuus (9 art) ja vammaiset naiset (6 art). Näiden
artiklojen asettamien velvoitteiden nojalla voidaan ehkäistä ja estää vammaisten henkilöiden
välillistä ja välitöntä syrjintää.

Vammaisfoorumi kannattaa 6§:n mukaista ehdotusta naisten kilpailujen lisäämisestä
yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien listalle. Lisäksi Vammaisfoorumi pitää
paralympialaisten lisäämistä listalle välttämättömänä yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumisen
turvaamiseksi. Näin ollen Vammaisfoorumi ei pidä asianmukaisena kyseisten kilpailujen
poisjättämistä listauksesta. Paralympialaisten listaaminen on osoitus YK-sopimuksen
mahdollistaman positiivisen erityiskohtelun tosiasiallisesta toteutumisesta. Suhteutettuna
vammaisten kansalaisten määrään, saavutettavassa muodossa lähetettävien paralympialaisten
katsojaluvut voivat nousta prosentuaalisesti samalle tasolle, kuin millä Olympialaisten katseluluvut
ovat. Moninkertaisen paralympiamitalistin, ratakelaaja Leo-Pekka Tähden valinta vuoden urheilijaksi
2017 on yksi osoitus siitä, että paralympialaiset ja paraurheilu kiinnostavat suomalaisia
laajasti.Lisäksi Vammaisfoorumi haluaa huomauttaa, että vammaisurheilun seuraaminen on
vammaisille ihmisille itseisarvo samoin, kuin se on vammattomille ihmisille.

Vammaisfoorumi pitää hyvänä ja kannatettavana asetuksen 12§:n mukaista tekstitysvelvoitteen
laajennusta. Näin edistetään YK:n vammaissopimuksen 9 ja 30 artiklojen täytäntöönpanoa.
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