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Suomen Paralympiakomitean lausunto luonnon virkistyskäytön 
strategiaan  
 
Suomen Paralympiakomitean kiittää mahdollisuudesta osallistua luonnon 
virkistyskäytön strategian suunnitteluun. Lausuntomme taustalla on YK:n 
vammaisten ihmisoikeuksia koskeva sopimus, jonka Suomi on ratifioinut 
vuonna 2016.  
 
1. 
Valtaosa väestöstä liikkuu terveytensä kannalta liian vähän, erityisesti 
vammaisten ja toimintarajoitteisten kannalta tilanne on huolestuttava, sillä 
heidän on todettu liikkuvan vielä vähemmän. Luontoympäristön merkitys 
liikkumispaikkana on keskeinen kaikille, myös toimintaesteisille. 
Jotta yhdenvertaiset mahdollisuudet toteutuisivat, toivomme, että 
jokamiehenoikeuksien kirjaamisissa huomioitaisiin myös esim. apuvälineillä 
liikkuvat henkilöt.  
 
2 
Eri tahojen yhteistyön merkityksen tunnistaminen on strategian vahvuus. 
Vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden osalta vammaisjärjestöt sekä 
liikuntajärjestöt Soveltava Liikunta SoveLi ry ja Suomen Paralympiakomitea 
voivat toimia asiantuntijoina esteettömyyden ja osallisuuden osalta. Myös 
tutkitun tiedon hyödyntäminen on suositeltavaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
rahoitti vuosina 2018-2020 Esteetön eräpolku -hanketta, jossa luotiin kriteerit 
ja uudet käytänteet esteettömien reittien suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Hankkeessa olivat Paralympiakomitean lisäksi mukana Metsähallituksen 
luontopalvelut sekä Invalidiliiton ESKE-keskus.  
Esteetön eräpolku -hankkeen raportti löytyy tästä.  
 
  

https://www.paralympia.fi/images/tiedostot/erapolku/erapolkuraportti.pdf
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3. 
Strategiaa luodessa työryhmästä on puuttunut kokonaan vammaisten ja 
toimintarajoitteisten henkilöiden osallisuus. Vammaisten henkilöiden osuus 
väestöstämme on noin 15%. Kun mukaan lasketaan ikääntyvät, jotka 
käyttävät apuvälineitä sekä lapsiperheet, joilla on mukana lastenrattaat, 
esteettömyyden merkitys laajenee entisestään. Tämä näkökulma on hyvä 
huomioida virkistyskäytön strategiassa.  
 
4. 
Strategiassa tulee tuoda vahvemmin esille luonnossa tapahtuva liikunta sekä 
liikuntamatkailu. Luontomatkailun osalta Suomessa on jo hyviä esimerkkejä 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämisestä. Näitä kokeiluja on tehty 
esimerkiksi LAB-ammattikorkeakoulun Luonto kaikille -hankkeessa vuosina 
2018-2020 Päijät-Hämeen alueella.  
 
5. 
Strategiassa tulee tuoda vahvemmin esille esteettömyyden edistäminen. Tällä 
hetkellä luontokohteiden taukopaikkojen, tulipaikkojen, laitureiden ja 
lintutornien jne. rakentamisessa ei mietitä esteettömyyttä. Jos esteettömyys 
huomioidaan etukäteen, vältytään jälkikäteen tehtäviltä muutostöiltä. 
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