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1. Avaus
 Markku Virkamäki avasi kokouksen klo 16.15.
2. Kokouksen järjestäytyminen
 Markku Virkamäki ja Susanna Hintsala toimivat kokouksen puheenjohtajana ja Kirsi Konola
sihteerinä.
3. Katsaus Neuvottelukunnan toimintaan 2013
Susanna Hintsala kertoo Laatuvaliokunnan työstä.






Organisoituminen kahteen alajaokseen; Kehas ohjelmaan liittyvää uusien avun ja tuen
mallien kehittäminen (pj Marika Metsähonkala) ja lasten ja nuorten alajaos (pj. MarjaLeena Saarinen).
Yhdessä olemme osallistuneet lainsäädännön uudistusten valmisteluun Sirkka Sivulan
johdolla (Kehas, itsemääräämislainsäädäntö, Valas)
Organisoidumme jatkossa niin, että kokouksiin voi osallistua myös videoyhteyksien kautta
Konferenssin valmistelu o n keskeinen tehtävä.




Valvontasuunnitelmaan vaikuttaminen
Osaamisen ennakointi –strategian laadinta, koulutuksen ja vaatimusten pohdinta.
Marika Ahlsten kertoo työn ja päivätoiminnan valiokunnan työstä, joka on toiminut nyt
noin kaksi vuotta.



Yhdenmukainen näkemys kentän kehittämisen suunnista on syntynyt. Kehitetään työn
tekemistä tukevia palveluja ja osaamista tukevia palveluita.
Tavoitteena laatukriteerien valmistelu työhön ja päivätoimintaan. Tätä on haluttu tehdä
vasten tulevaisuuden visiota. Visiotyöryhmä on vuoden 2013 aikana työstänyt visiota, joka
on hyväksytty joulukuussa 2013. Tältä pohjalta käynnistetään laatukriteerien laadintaa.
STM:ssä valmisteilla olevan TEOS lainsäädännön valmistelun seuraaminen ja siihen
vaikuttaminen. Seuraavassa kokouksessa Eveliina Pöyhönen kertoo TEOS työryhmän
valmistumisesta
Työkäytäntöjen pohdintaa myös
Viralliseen neuvottelukunnan tekstiin maininta myös työn ja päivätoiminnan valiokunnasta.








Markku Virkamäki kertoo työvaliokunnan työstä.








2012 joulukuussa huomattiin, että ARA:n myöntämisvaltuutus ei riitä; sovittiin tehokkaasta
vaikuttamiskampanjasta ja tasoa onnistuttiin nostamaan 110 miljoonasta 120 miljoonaan
euroon.
toinen keskeinen asia hankintalakiin vaikuttaminen, tammikuussa 2013 seminaari jossa
mukana myös Vammaisfoorumi. Tämän jälkeen KVANK ja Vammaisfoorumi ovat pystyneet
sopimaan yhteisestä vaikuttamistyöstä ja tavoitteesta hankintalain uudistukseen liittyen.
Kampanjan avaus 9.5 ja kävi ilmi, että myös SOTE työhön liittyen pystytään vaikuttamaan
hankintalakiin. Kaikki puolueet näkivät tavoitteen hyvänä.
Marja-Leena Saarinen: lasten ja nuorten jaos toiminut kolme vuotta. Jäseniä myös muualta
kuin KVANKin jäsenistöstä. Kerätty tietoa valtakunnallisesta tilanteesta. Tiivis yhteys STM:n
Kehas työryhmään.
Todetaan eri valiokuntien ja työryhmien työ liitteen mukaisesti.

4. KVANK vaikuttamistoiminta. Kärkiteemoja hallitusneuvotteluihin.
 Työvaliokunta on tehnyt muutamia lisäyksiä työryhmän työhön.
 Susanna esittelee työryhmän työtä. (liite)
1. Turvataan asumisohjelman rahoitus  tähän lisättävä laitoksissa tilapäishoidossa
olevien näkökulma.
Eri rahoitusinstrumentit turvattava 2020 asti, jotta Kehas ohjelman toimeenpano
onnistuisi. Tämä koskee sekä investointeja että tuen mallien kehittämisen rahoitusta.
EU:n rakennerahaston kirjauksiin pyritty saamaan mahdollisuus valtakunnallisen
kehittämistyön tukemiseksi.
Ilkka Jokinen: kuntoutus olisi otettava mukaan tavoitteisiin.
Markku Niemelä: kuntoutus liittyy siihen, millaiseksi palvelurakenne kehittyy. Tuleeko
aito rakennemuutos vai laitosten alasajon prosessi. Ts. syntyykö aitoja yksilöllisiä tuen
muotoja.

Minkälainen on uusi palvelurakenne? Tämä on ollut aika vähän pohdinnassa.
Kuntoutusta säätelevä lainsäädäntö uudistumassa.
Mukaan rakennemuutoksen kestävyys.
Susanna: Työvaliokunnassa käyty läpi sote-vaikuttamista ja siihen liittyviä teesejä.
Yhdistetäänkö nämä dokumentit?
Markku V: Marianna valmistelee neuvottelukunnan pohjakantaa sosiaalihuoltolain
uudistamiseen.
Markku N. : Hallitusohjelmaan saadaan kenties yksi lause läpi. Sosiaalihuoltolain
uudistuksessa ja Sote –neuvotteluihin on sen sijaan mahdollista saada läpi spesifimpiä
näkemyksiä.
Ritva Ullander: Usein ongelma on palveluohjauksessa, tämä olisi nostettava esille
lisäyksessä.
Markku V: TEM:n ylijohtaja mukaan nykyinen hallitusohjelma, jossa on lukuisia
mainintoja hankintalain muutostarpeeseen ohjaa ensi kevään eduskuntavaaleihin asti.
Tämän jälkeen poliittinen ohjaus on auki.
Hallitusohjelmaa kirjoitetaan, mutta Sote-uudistus on nyt kärki.
2. Hankintalakiin vaikuttaminen.
Keskustellaan siitä, mihin lakiin termillä vammaiset henkilöt ja apu ja tuki viitataan.
Todetaan, että tärkeää on poliittisen tahdon muodostuminen, eikä suora linkittyminen
tiettyihin lakeihin.
3. TEOS –lain toimeenpanoa tukeva ohjelma. Marika käy kirjauksen läpi. Lisätään Sirkka
Sivulalta tullut näkökulma.
4. Vammaistutkimuksen ohjelma:
Marja-Leena: Lasten ja nuorten näkökulma olisi liitettävä johonkin kohtaan.
Marianna: Sote uudistuksen lausuntoon liittyvät pohja-ajatukset:
 muutama viikko aikaa siihen, kun puitelaki tulee lausunnolle. Ennen tätä olisi jo
tärkeä vaikuttaa päättäjiin.
 Hankintalain vaikuttamiskampanjan avauksessa tuli esille, että poliitikoilla
puutteita tiedoissa sote-uudistuksesta.
 Teesejä:
1. Soten suunnitteluryhmiin olisi saatava vammaisneuvostojen tai
vammaisneuvottelukuntien edustus
2. Sote palvelujen järjestämisessä otettaisiin käyttöön valinnanvapautta
tukevia menettelyjä kuten henkilökohtainen budjetointi ja palveluseteli
3. SGEI menettely
4. Vammaisalan osaamisresurssit olisi pystyttävä hyödyntämään tulevassa
palvelurakenteessa
5. Osaavan työvoiman turvaaminen eri alueilla.
Markku Niemelä nimetty Sote vastaavaksi.
Markku V: hallitusohjelmatavoitteiden niputtaminen Sote-lausunnon
perusteisiin voisi olla paikallaan.

Eksote on tehnyt päätöksen, että henkilökohtainen budjetointi on kaikkien
käyttäjäryhmien mahdollisuus. Riitta Hakoma valmistelee tähän liittyvää
materiaalia Sote- ja sosiaalihuoltolakilausuntoon.
Työryhmän tekemät hallitusohjelmatavoitteet viilataan keskustelun mukaan ja
yhdistetään Sote-teeseihin.
 Valmistellaan yhteinen pohja Sote –lausunnolle perustuen näihin dokumentteihin. Työryhmä
Marianna Ohtonen, Ritva Ullander, Ilkka Jokinen, Markku Niemelä, Lisbeth Hemgård.
 Pohjapapereista on pystyttävä tiivistämään keskeiset tavoitteet ja ratkaisut.

5. Neuvottelukunnan tulevaisuuden pohdinta.
 Laatuvaliokunnissa pohdittu uusia kokoustekniikoita, jotka mahdollistavat esim.
etäosallistumisen. Ryhmä on iso ja osallistuminen voi olla erilaista
 Lainsäädäntöön vaikuttaminen on ollut mielekästä.
 Valmisteluun panostetaan enemmän ja kokoonnutaan harvemmin.
 Työvaliokunta jakanut vastuita niin, että Markku N koordinoi Sote-asioita, Ilkka J
ARA asioita ja Ritva U Valviraan vaikuttamista. Markku V vastaa hankintalakiin
vaikuttamisesta ja Risto B tulee sihteeriksi.
 Perspektiivi työssä oltava vuosi 2020, verkoston työ ollut vaikuttavaa.
 Työn ja päivätoiminnan valiokunta pohtinut myös työn tekemisen tapoja.
Valiokunnan jäsenten omaa aktiivisuutta työn suuntaamisessa kaivataan.
Laatukriteerityöryhmän tavoitteena on saada kriteerit työstettyä, ja koko
valiokunta kokoontuu vain kerran. Maantieteelliset etäisyydet haaste,
verkkokokousten mahdollisuudet.
 Ilkka J: Miten neuvottelukunta nivoutuu alan muihin toimijoihin? Täydennetäänkö
mitä esim. Vammaisfoorumi tekee vai onko myös päällekkäisyyttä?
 Mahdollisesti osa toteutusta esim. Innokylän alustalle.
 Jouko H: Kehitysvammaliitolla tarvetta ottaa enemmän kentän ääntä ja ottaa tätä
huomioon. Olisiko mahdollista yhdistää rakenteita/tavoitteita ja saada jatkuvuutta?
 Jouko J: Yhteistyö Keski-Suomen osaamiskeskuksen kanssa.
 Todettiin, että neuvottelukunnan työssä tähdätään vuoteen 2020. Uudistetaan työtapoja esitetyllä
tavalla ja pyritään löytämään Vammaisfoorumin kanssa yhteisiä tavoitteita sekä menemään
Innokylän alustalle.
6. Valiokuntien jäsenten nimeäminen:
Päivi Aalto-Rauhalan tilalle KV Tuki 57 uusi toiminnanjohtaja
Työn- ja päivätoiminnan valiokuntaan Joensuun kaupungin edustaja muuttuu, Laptuote säätiö uusi.
Autismisäätiöstä jäsen mukaan lasten ja nuorten valiokuntaan. Samoin Vaalijalan kuntayhtymä
yrittää nimetä jäsenen.
Timo Pesu jättää puheenjohtajan paikan, valiokunta päättää omassa kokouksessaan.
7. 2015 Konferenssin teema
 Pitäisikö konferenssin pitopaikkaa vaihdella? Tärkeää valtakunnallisuus.
 Isännän lisäksi laatuvaliokunta olisi mukana järjestelyissä.



Markku N: Vammaislainsäädännön uudistaminen, sen voimaantulo. Miten siirrytään? Sote
uudistukseen liittyvä integraatiokysymys.
 Marjut: Osaamisen varmistaminen, miten varmistetaan osaamisen pysyvyys.
 Riitta Hakoma: osaamisen varmistaminen kehitysvammaisten ihmisten ja läheisten
näkökulmasta.
 Jyväskylä pitopaikkana.
 Ajankohta tarkennetaan.

8. Muut asiat
 Ei muita asioita
9. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45
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