Tiedote 2/2015
Valtakunnallinen vammaisneuvosto tiedottaa
Ajankohtaista vammaispolitiikassa
YK:n vammaisyleissopimus ratifioitu
Suomi ratifioi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan
yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan. Ne tulevat Suomen osalta
voimaan 10.6.2016. Yleissopimus on vammaisten henkilöiden oikeuksia
koskeva oikeudellisesti sitova kansainvälinen asiakirja. Sen tarkoituksena on
edistää, suojella ja taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja
yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää
vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Valinnainen pöytäkirja
mahdollistaa yksilövalitusten tekemisen yleissopimuksella perustetulle
vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle.
Yleissopimuksen kansallisina yhteystahoina toimivat ulkoasiainministeriö ja
sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen
perustetaan kansallinen koordinaatiomekanismi, joka korvaa nykyisen
valtakunnallisen vammaisneuvoston. Koordinaatiomekanismi perustettaneen
alkusyksystä. Sen tehtävänä on yleissopimuksen toimeenpanon koordinointi
eri hallinnonaloilla ja -tasoilla. Kunnalliset vammaisneuvostot ovat edelleen
tärkeä yhteistyökumppani ja koordinaatiomekanismi tukee kunnallisten
neuvostojen toimintaa.
Sopimuksen
mukaiseksi
riippumattomaksi
mekanismiksi
nimetään
eduskunnan
oikeusasiamiehen
toimiston
yhteydessä
toimiva
ihmisoikeusinstituutio, joka muodostuu eduskunnan oikeusasiamiehestä,
Ihmisoikeuskeskuksesta ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnasta. Riippumattoman
mekanismin tehtävänä on edistää, suojella ja seurata yleissopimuksen
täytäntöönpanoa.
VANE julkaisee tämän tiedotteen liitteenä tietoa sopimuksen hyödyntämisestä
kuntatasolla.
Kehitysvammalain muutokset
Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muutokset tulevat myös
voimaan 10.6.2016. Muutosten tarkoituksena on vahvistaa erityishuollossa
olevan henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä suoriutumista sekä
vähentää rajoitustoimenpiteiden käyttöä erityishuollossa. Linkki sosiaali- ja
terveysministeriön kuntainfoon aiheesta:
http://stm.fi/documents/1271139/2044491/Kuntainfo_32016+26.5.2016.pdf/a111d84f-2afa-4cfa-a21c-38c6d7a6149e
VAMPO-loppuraportti julkaistu

Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPOn ohjelmakausi 2010–2015 on
päättynyt. Loppuraportti on julkaistu ja se on saatavilla VANEn kotisivuilla
Ajankohtaista-osiossa. Sieltä löytyy myös maaliskuussa pidetyn VAMPOn
loppuseminaarin
materiaalit.
Loppuraportti
ilmestyy
pian
myös
ruotsinkielisenä.
Kunnalliset vammaisneuvostot
Etelä-Suomen vammaisneuvostopäivän 1.12.2016
VANE järjestää 1.12. Tampereella seminaarin, jonka aiheina on YK:n
vammaisyleissopimuksen täytäntöönpano Suomessa ja yhdenvertaisuuslaki.
Ennakkotiedote
tapahtumasta
on
liitteenä.
Lopullinen
ohjelma
ilmoittautumistietoineen julkaistaan syksyllä.
Pohjois-Suomen vammaisneuvostopäivä
Pohjois-Suomen vammaisneuvostopäivä on suunnitteilla Ouluun helmikuulle
2017. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin syksyllä.
Uutta materiaalia
Tämän tiedotteen liitteenä on kunnallisten vammaisneuvostojen käyttöön
julkaistua materiaalia. ”Kunnallisten vammaisneuvostojen toiminta” tarjoaa
perustietoa kunnallisista vammaisneuvostoista, niiden toiminnasta ja uudesta
kuntalaista.
”Kunnallinen vammaispoliittinen ohjelma YK:n vammaisyleissopimuksen
hengen mukaisesti” on tarkoitettu työkaluksi kunnallisten vammaispoliittisten
ohjelmien tekoon ja päivitykseen.
Yhteystietojen päivitys
VANE ylläpitää sähköpostilistaa kunnallisista vammaisneuvostoista omaa
tiedotustaan varten ja kokoaa kotosivuilleen kunnallisten vammaisneuvostojen
yhteystietoja yleiseen käyttöön. Tarkistattehan jälleen kotisivuiltamme, onko
oman kuntanne neuvoston yhteystiedot ajan tasalla. Ilmoitattehan muutoksista
osoitteeseen: vanen.posti@stm.fi
Lisätiedot
VANEn kotisivut ovat osoitteessa www.vane.to . Sieltä löytyy tietoa
ajankohtaisista asioista ja VANEn yhteystiedot.
VANE on uudistamassa kotisivujaan. Uudet sivut on tarkoitus avata
alkusyksystä.

