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1. VUODEN 2012 VAIKUTTAMISEN TOIMINTASUUNNITELMA
On tarve koota neuvottelukunnan asialistalle vuoden 2012 vaikuttamisen teemat.
Laatuvaliokunta on sopinut seuraavista teemoista vuoden 2012 asialistalle:
- työ- ja päivätoimintavaliokunnan perustamisen ja työn käynnistämisen valmistelu
- yksilöllisen tuen laatukriteerien tunnetuksi tekeminen ja jalkauttaminen
- Kehas-ohjelman ( valtakunnallinen suunnitelma ) edistäminen erityisesti henkilökunnan
näkökulmasta
Päätös:
Työvaliokunta päätti vuoden 2012 vaikuttamisen teemoista seuraavasti:
1, Kehas-ohjelman ja yksilöllisen tuen laatukriteerien toimeenpano ja jalkauttaminen. Susanna
Hintsala, Lisbeth Hemgård ja Risto Burman laativat asiasta yksisivuisen koosteen, jossa
näkyvät neuvottelukunnan keskeiset tavoitteet 10.2.2012 mennessä. Harmillista on, että
ministereiden tapaaminen on siirtynyt jo kolme kertaa.
2, Hankintalain osalta jatkamme vaikuttamista lokakuussa päivitetyllä versiolla. Euroopan
komissiolta on tulossa uusi, julkisia hankintoja koskeva direktiivi. Siinä esitetään muutoksia ja
helpotuksia sosiaalipalveluitten osalta. Direktiivi tullee alkuvuodesta 2012.Jouko Hämäläinen
laatii neuvottelukunnalle hyvän hankinnan periaatteet-yksisivuisen tekstin perusteluineen.
3, Asuntopoliittinen toimenpideohjelma. Pekka Mikkola ja Ilkka Jokinen laativat tähän llittyen
yksisivuisen tavoitteen perusteluineen.
Lisäksi todettiin, että on syytä seurata kuntauudistusta ja sosiaalihuoltolain uudistamista.
2.

Päätös

HANKINTALAKI JA SEN MUUTOKSEEN VAIKUTTAMINEN
Olimme tapaamassa TEM:ssä valtiosihteeri Janne Metsämäkeä sekä kilpailuyksikön
ylitarkastaja Markus Ukkolaa. Tapaamisessa mukana Veli-Pekka Sinervuo, Maskun kunnan
perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jarmo Sillanpää ja Markku Virkamäki.
Hankintalain peruskuvio on vähän mutkat oikoen tämä; EU:n palveludirektiivi jättää sosiaali- ja
terveyspalveluitten hankinnan kansallisen päätöksenteon piiriin kuuluvaksi. Suomessa
pelättiin EU:n tuomioistuimen päätöksiä ja valittiin tämä laaja mukaanotto hankintalain piiriin.
Tämä valinta tehtiin vahvan kansallisen vaikuttamisen vuoksi ja pohjalta. Nyt EU valmistelee
palveludirektiivin tarkistusta. Mietintö on tulossa vuoden vaihteessa. Siihen on ylitarkastajan
mukaan tulossa lievennyksiä ja joustoja. EASPD:sta saadut englanninkieliset asiakirjat
viestivät samaa. Sen jälkeen Suomessa ryhdytään valmistelemaan mahdollisia muutoksia.
Katsotaan tilanne sovittujen tapaamisten osalta. Peruspalvelu sekä asunto- ja
viestintäministerin tapaaminen on siirtynyt jo kolme kertaa. Seuraava mahdollinen ajankohta
on helmikuussa.
Neuvottelukunta jatkaa hankintalain muutosvaikuttamista tavoitteena kehitysvammaisten
asumispalveluitten ja muun jokapäiväisen, välttämättömän avun ja tuen järjestämisen
irrottamista hankintalaista. Jouko Hämäläinen valmistelee hyvän hankinnan perusteista
yksisivuisen tavoitepaperin perusteluineen.

3, NEUVOTTELUKUNNAN TYÖHÖN JA TYÖTOIMINTAAN LIITTYVÄ VALTAKUNNALLINEN
KONFERENSSI 22.3.2012, RATTI-HANKEEN KANSALAISUUS-KONFERENSSI SEKÄ SIRKUS-ILTA

Päätös

Kahden konferenssin ja sirkusillan valmistelu etenee. Konferenssien esite valmistunut ja tilat
varattu Sirkus-iltaa varten. Sosiaali- ja terveysministeri avaa konferenssin ensimmäisenä
päivänä. Työministeri peruutti osallistumisen kehysriihen vuoksi.
Työvaliokunta totesi, että ilmoittautuneita on jo yli 100 henkilöä. Työ- ja päivätoiminnan
valiokuntaan on tullut jo useampia ilmoittautuneita. Valiokunta perustetaan konferenssissa.
Sirkusillan ilmoittautumiset FDUV;:hen Carina Fronden 041-501 2531 ja
carina.fronden@fduv.fi.

4.NEUVOTTELUKUNNAN VUOSIKOKOUS
On tarve sopia seuraavan vuosikokouksen ajankohta. Viime keväänä olimme Seinäjoella.
Missä tänä keväänä ?
Päätös:
Työvaliokunta päätti pitää neuvottelukunnan vuosikokouksen 11.05.2012 klo 10.00 alkaen
FDUV:n toimitalossa, Mannerheimintie 18 a.
5. MUUT ASIAT
a, Tukiliitto organisoi alueelliset tilaisuudet seuraavasti: 8.11. 2011 ( Seinäjoki ),12.12.2011 (
Helsinki ),1.2.2012 ( Oulu ),15.2.2012 ( Turku ),20.2.2012 ( Joensuu ),14.3.2012 ( Tampere
),18.4.2012 ( Kouvola )Lisäksi on sovittu Jyväskylään alkuvuodesta 2012, mutta päivä on vielä
vahvistamatta. Järjestelyissä mukana myös neuvottelukunnan paikalliset organisaatiot.
Teemoina yksilöllisen tuen laatukriteerit ja Kehas-ohjelma.
b, Merkittiin ilolla pöytäkirjaan Toisenlaiset frendit-ohjelman saama palkinto Venla-Gaalassa.
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