
  

Jäsenkirje 6/2021

Aluevaalit lähestyvät 
Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022
Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Seuraavila sivuilla VamY:n aluevaalitavoitteet 
– nyt on aika vaikuttaa
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Joulu on jo ovella

Toivon, että Sinulla 
on aikaa levähtää ja 
viettää rentouttavia 
hetkiä yhdessä 
läheistesi kanssa.

Muistathan yrittäjätreffit 
aamukahvimme verkossa joka toinen tiistai 

klo 9.00 – 9.45

Jutustelua ja tutustumista toisiimme yrittäjinä 
ja ihmisinä - lähde mukaan 28.12.2021

https://www.vamy.fi/tapahtuma/yrittajatreffit-aamukahvit/

TÄRKEÄÄ
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Suomen Vammaisyrittäjät ry VamY

ALUEVAALITAVOITTEET 2022

Hyvinvointialueiden tärkein tehtävä on taata 
tarkoituksenmukaiset, riittävät ja ajantasaiset sosiaali-, 
terveys- ja pelastuspalvelut kaikille suomalaisille. 
Erityisesti vammaisten ihmisten osallisuus heitä 
koskevien päätösten teossa on turvattava. Vammaisia 
yrittäjiä on kohdeltava yhdenvertaisesti ja heidän 
yksilöllisiin tarpeisiinsa on vastattava. 

YK:n vammaissopimus on osa velvoittavaa 
lainsäädäntöä myös alueellisella tasolla, minkä vuoksi 
sopimuksen tuntemusta on edistettävä.

TOIMIVAT PALVELUT JOKAISELLE

Kaikki palvelut on järjestettävä esteettömästi ja 
digipalvelut saavutettavasti. Hyvinvointialueiden 
väestöpohja mahdollistaa esimerkiksi vammaisyrittäjien 
palvelujen kehittämisen erityisosaamisen 
vahvistamisen kautta. 

Vammaisten yrittäjien erityistarpeiden sujuva 
järjestäminen edellyttää heidän osaamisensa 
hyödyntämistä, mikä tuo myös taloudellista hyötyä. 
Todelliseen osallistamiseen ja vaikuttamiseen pitää 
luoda vankat käytännöt. Henkilökohtainen apu myös 
vammaisyrittäjän tukena vaatii myös työvoiman 
saatavuuden parantamista.

Hyvinvointialueille pitää perustaa vammaisasiamiehen 
virat ja vammaisyrittäjäkeskukset, ellei keskuksia 
päätetä järjestää valtakunnallisesti tai ERVA-
aluejakoon perustuen.
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  Puhelin             050 51 21 665                         Facebook @VamY.fi
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                                                                         Instagram vamyry

ESTEETTÖMYYS HYÖDYTTÄÄ JOKAISTA

Hyvinvointialueiden toiminnassa pitää ottaa aikaisempaa 
paremmin huomioon kaikkien palvelujen esteettömyys, 
saavutettavuus ja yhdenvertaisuus. Vammaiset eivät ole 
vain palvelujen käyttäjiä, vaan myös yrittäjiä, työntekijöitä ja 
päätöksentekijöitä. Vammaisyrittäjien tasavertaiset 
mahdollisuudet yksityisen sektorin palveluntuottajina on 
varmistettava.

Vammaispalvelut on järjestettävä jokaisen vammaisen 
henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan. Palvelupäätösten 
tarpeeton pitkittäminen tai jo myönnettyjen palvelujen 
vähentäminen ei ole tarkoituksenmukaista. 
Hyvinvointialueen palvelujen yhtenäistäminen ei saa 
tarkoittaa niiden huononemista. Hyvien paikallisten 
toimintatapojen käyttöä pitää laajentaa.

JÄRJESTÖJEN OSAAMINEN 
HYÖTYKÄYTTÖÖN

Hyvinvointialueiden etu on hyödyntää kolmannen sektorin 
asiantuntemusta ja osaamista hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä. Se vaatii järjestöjen ja yhdistysten 
toimintaedellytysten varmistamista paikallisesti, alueellisesti 
ja valtakunnallisesti.

Suomen Vammaisyrittäjät ry VamY ja sen jäsenet ovat 
vammaisuuden ja yrittäjyyden asiantuntijoita ja tietävät 
parhaiten omat erityiset tukitarpeensa. Vammaisten 
työllistyminen itsenäisinä yrittäjinä tukee myös hallituksen 
Työkyky- ohjelmaa.
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Hyvää Joulunaikaa 
tovottaen
VamY ry  hallitus
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