
  

 

 

 

Vammaisten lasten hyvinvoinnin turvaaminen: kokemuksia Suomesta ja Venäjältä 
30.10.2017, Suomen Moskovan-suurlähetystö 

 

Tavoitteet 

Suomi on voimaansaattanut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen valinnaisen 
pöytäkirjan vuonna 2016. Venäjällä kyseinen YK:n vammaisyleissopimus on tullut voimaan vuonna 2012. 
Molemmat maat kehittävät parhaillaan vammaisiin lapsiin liittyvää lainsäädäntöään ja järjestelmäänsä. 
Seminaarin tavoitteena on avoimen ja aktiivisen vuorovaikutuksen myötä laajentaa tietoa vammaisten lasten 
hyvinvoinnin edistämisestä Suomessa ja Venäjällä. Tavoitteena on myös mahdollistaa maiden välistä yhteistyötä 
ja vuoropuhelua tarjoamalla alustan verkostoitumiselle, kokemusten vaihdolle ja keskustelulle. 

Seminaarin järjestävät Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Moskovan-suurlähetystö sekä duuman opetus- ja 
tiedekomitean erityiskoulutusasioiden asiatuntijaneuvosto. 

Seminaari on suunnattu lapsi-asioista vastaavien Suomen ja Venäjän valtiollisten toimielinten ja järjestöjen 
edustajille. 

Seminaarin työkielet: suomi ja venäjä. 

 

Ohjelma 

10.00  Seminaarin avaus 

Mikko Hautala, suurlähettiläs 

Olli Alanen, ohjelmajohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto  

Lidija Antonova, kansanedustaja, duuman opetus- ja tiedekomitean jäsen, erityiskoulutusasioiden 
asiatuntijaneuvoston kuraattori  

Galina Semja, duuman opetus- ja tiedekomitean erityiskoulutusasioiden asiatuntijaneuvoston 
puheenjohtaja, psykologian tohtori 



  

 

 

10.15–12.30  Tilannekatsaus vammaisia lapsia koskevaan lainsäädäntöön Venäjällä ja Suomessa  

10.45  YK:n vammaissopimus ja vammaiset lapset 
Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. 

11.15  Alueelliset menettelyt orvoille suunnattujen laitosten uudelleenjärjestelyssä ja vammaisten 
lasten perhehoito 
Ljudmila Ovetškina, Moskovan alueen varaopetusministeri 

11.45  Vammaispalvelut ja lasten hyvinvointi 
Annika Parsons, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö 

12.15  Venäjän lainsäädännöllinen kehitys vammaisten lasten oikeuksien turvaamiseksi  
Irina Terjohina, apulaisosastopäällikkö, lastensuojelun valtionpolitiikan osasto, Venäjän opetus- ja 
tiedeministeriö  

12.45  Lounas 

 

13.15–15.15 Vammaisen lapsen oikeus koulutukseen 

13.15  Vammaisten lasten opetus ja inkluusio 
Tuomas Kurttila, Suomen lapsiasiavaltuutettu 

14.15   Vammaisten lasten koulutuspolkujen suunnittelu 
Marina Skuratovskaja, erityisopetuksen laitoksen johtaja, Eteläinen federaatioyliopisto (Rostovin 
kaupungin toimipiste), kasvatustieteiden tohtori, professori 

14.45  Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin 
Leea Paija, ohjelmapäällikkö, Valteri-koulu Ruskis, Helsinki 

15.15  Käytännöllis-oikeudellisia näkökulmia vanhempien ja oppilaitoksen väliseen yhteistyöhön  
Jelena Hudenko, johtaja, Yleisvenäläisen invalidiliiton analyyttinen tieteellis-metodologinen 
keskus Razvitije i korrektsija (suom. "Kehitys ja tuki"), kasvatustieteiden lisensiaatti 



  

 

 
 

15.45  Kahvi  
Keskustelu ja kommentit 

 

16.00  Seminaarin päätös 

 

16.30 Vastaanotto suurlähettilään residenssissä 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjelma 31.10.2017  

Vierailu Moskovan kaupungin työ- ja sosiaalikysymysten osaston "Vera.Nadežda.Ljubov"-
nimiseen (suom. "Usko.Toivo.Rakkaus") perhekasvatusasiain tukikeskukseen  

(Jelizaveta Romanova, perhekasvatusasiain tukikeskuksen varajohtaja ja 
Georgi Krjukov, Moskovan alueellisen valtionyliopiston rehtorin neuvonantaja, Vammaisten 
lasten parissa työskentelevien pedagogien yhdistyksen puheenjohtaja) 

Osoite: Jeletskaja ulitsa 10/2 

 

Linja-autokuljetus hotellista vierailukohteeseen klo 09.00. 

Aeroexpress-juna Valko-Venäjän asemalta Šeremetjevon lentokentälle klo 16.30. 

  


