KVANK-verkoston vuosikokous
Pöytäkirja
Aika: 24.5. kello 10.00-12.30
1. Markku Virkamäki ja Susanna Hintsala toimivat kokouksen
puheenjohtajina ja Kirsi Konola sihteerinä
2. Arvo –liiton toiminnanjohtaja Kimmo Lipponen pitää alustuksen
yhteiskunnallisen yritysten näkökulmasta.
• On suunnitteilla tutkimus ja kehittämishankkeita
strategian keskeisille osille. Ensimmäisenä liikkeelle lähtee
vastuullisen johtamisen malli. Kun johtaminen on tehty
vastuullisesti se edesauttaa innovaatioita. Toinen hanke
liittyy yhteiskunnallisten vaikutusten arviointiin. Miten
tehdylle työlle pystytään laskemaan arvoa. Me –säätiö on
tämän hankkeen päärahoittaja.
3. Valiokuntien tilannekatsaukset (liitteenä)
A. Pirjo Valtonen aloittaa esittelemällä työn ja päivätoiminnan
valiokunnassa tehtyä työtä. Keskeisenä työnä on ollut
laatukriteerien laatiminen.
• Jalkauttamistyöryhmä seuraa eri alueilla tapahtuvaa
jalkauttamistyötä
• Keskustellaan laatukriteerien hyväksynnästä hallitusten
toimesta
B. Susanna Hintasala esittelee laatuvaliokunnan toimintaa
• Valiokunta on ollut aktiivisesti mukana Kehas –ohjelman
alueellisella kierroksella
• Valas –työryhmään ohjaava vaikutus, ohjauksen ja
valmennuksen pykälä
• pyrkinyt osallistumaan hankintalaista käytävään
keskusteluun tuomalla esille hankintojen laatukriteerejä

• Työ tulee keskittymään asumisen ohjelman loppuraportin
toimeenpanon seurantaan
• Henkilökunnan näkökulma
C. Työvaliokunta, Markku Virkamäki esittelee tilannekatsauksen.
• Kaksi kärkeä, palveluiden järjestäminen ja hankintalaki.
Sote –ratkaisujen myötä myös henkilökohtaisen
budjetoinnin saaminen järjestämislakiin.
• Paljon poliitikkojen, virkamiesten ja muiden toimijoiden
tapaamisia.
• Vammaisfoorumin kanssa hyvä yhteistyö vuodesta 2013
alkaen
• Eläkkeensaajien asumistuen leikkausten peruminen
 Todetaan, että valiokuntien tilannekatsaukset on käsitelty
4. Nimetään valiokuntien jäsenet
• Laatuvaliokuntaan Autismisäätiöstä Pia-Maria Ala-Kihnilä
• Sakari Nuutinen nostaa esille sen, että laatuvaliokunnassa eikä
konferensseissa ole ollut mukana isojen yritysten edustajia
• Työvaliokuntaan lisätään Seija Aaltonen jäseneksi ja
Kolpeneelta uusi edustaja, joka nimetään myöhemmin
5. KVANK:n konferenssi 2017 teemalla ”Ihminen ensin - sadassa
vuodessa kansalaiseksi”, ajankohta 29.-30.3.2017
• Ehdotus hyväksyttiin
6. KVANK-verkoston yhteisten kannanottojen laatiminen seuraavista
teemoista:
1. asumisen normipurku
o Kannanotto laadittiin, julkaistiin Huvstadsbladetissa,
Aamulehdessä ja Keski-Suomen Sanomissa ja laajalla

jakelulla poliitikoille ja virkamiehille. Asumiseen liittyvää
yhteisen periaatepäätöksen laadintaa ei ole vielä aloitettu.
Näihin vaikuttaminen on edelleen hyvin tärkeää.
2. Kehas-ohjelman toteutus vuosina 2016-2020
• Laatuvaliokunnan valmisteluun
• Tukiasuminen merkitys tulee korostumaan
• Laitoksissa asuu n. 1000 ihmistä, mutta kysymys on paljon
laajempi. N. 17 000 ihmistä lapsuuden kodeissaan muodostaa
kokonaisuuden, jotka tulevat tarvitsemaan erityistä asumista
tulevaisuudessakin.
• Ohjelma ei ole päättynyt vaikka seurantaryhmä päättyikin
• Olennaista pitää omassa työssä esillä jotta myös seuranta
toteutuu. Olisi hyvä hyödyntää loppuraporttia ja tehostettavia
toimia joista vain yksi on laitosasuminen. Asumisen
monipuolistaminen on olennaista ja kaikkien
kehitysvammaisten ihmisten osalta yksilöllisyyden
vahvistaminen.
• Hyvät käytännöt julkistetaan Vernerissä juhannukseen
mennessä
• Lasten tilanne ei ole kohentunut juurikaan, tämä olisi syytä
pitää omana näkökulmana esillä
3. RAY:n investointiavustukset kehitysvammaisten henkilöiden
tukiasuntojen hankintaan
• RAY:n jakovara on edelleen pienentynyt. Keskustelua käydään
voisiko tukiasuntojen investoinneista supistaa ja vapauttaa
jaettavaa. Kehas –ohjelman tavoite oli 130 asunto, asuntoja on
hankittu n.70/vuosi
• Liitteenä kannanotto avustusosastolle jossa todetaan, että
tästä investoinnin muodosta ei voi luopua. Tämä joustavoittaa
palvelurakennetta ja mahdollistaa uusia vaihtoehtoja.

• Tulevaisuuden näkökulmasta toteutus on periaatteellinen
• Neuvottelukunnan tulisi lausua siitä, mitä Kehas –ohjelman
toteutus tarkoittaa alueellisesti. Vahva viesti tukiasumisen
kehittämisestä olisi tarpeen.
• YM hajautetun asumisen mallien selvitys; konkreettinen
näyttö kustannusten laskemisesta (mielenterveys- ja
päihdepuolelta osana asunnottomuusohjelmaa)
4. kiinteistövero
• Ilkka Jokinen esittelee pohjaehdotuksen, liitteenä
• Verottajan tulkinta on viime vuosina ollut että uudet
asumisyksiköt ovat laitoksia
• Ei perustetta sille, että kehitysvammaiset joutuvat vuokrissaan
maksamaan korkeamman kiinteistöveron kuin muut
kansalaiset
• Myös YK:n sopimukseen kannattaa vedota
• Verotusasiantuntijoiden hyödyntäminen kannanoton
valmistelussa
5. ARAn korkotukilainan tasalyhenteisyys
• Aran myöntämät korkotukilainat ovat voimakkaasti
takapainotteisia. Rakennettu inflaation oloihin, edellyttää
näissä oloissa erityistä varautumista. Olennaista olisi saada
mukaan tasalyhenteisyys.
6. muut näkökulmat
• Ei muita kannaottoja
7. KVANK:n nettisivut
• Selvitetty sivuston toimivuutta. Välillä ollut esillä yhdistäminen
Verneriin. Kuitenkin todettu että oma sivusto on tarpeellinen.
• Ehdotus, että valiokunnan vuorottelevat materiaalien
toimitusvastuusta.
• Ensimmäisenä työn ja päivätoiminnan valiokunta

• Kaikki kannanotot ym. olisi hyvä täältä löytyä, kuten myös
muistiot
• Kriteerien vienti Innokylään
• Graafisen ilmeen luominen, logo yms olisi hyvä olla
kannanottoja, muistioita ym.
8. Muut mahdolliset asiat
• Kuopiossa Lentävä Kalakukko – kulttuuritapahtuma
• Ylisfestarit 13.8
• Aula –työkoti etsii kumppaneita

