KEHITYSVAMMA-ALAN ASUMISEN NEUVOTTELUKUNTA
TYÖVALIOKUNTA 2/2011

Muistio

OSANOTTAJAT: Lisbeth Hemgård, Ilkka Jokinen, Jutta Keski-Korhonen, Juha-Matti Kivistö, Markku
Lehtimäki, Pekka Mikkola, Markku Niemelä, Erkki Paara, Pirjo Poikonen, Veli-Pekka Sinervuo ja
Markku Virkamäki ( pj. ja sihteeri )
AIKA JA PAIKKA: Asumispalvelusäätiö ASPA 19.08.2011 klo 10.15 – 12.45

1, HANKINTALAKI JA SEN MUUTOKSEEN VAIKUTTAMINEN

Päätös:

Uuden hallituksen hallitusohjelmassa on merkittävät kirjaukset hankintalain muuttamiseksi.
Tämä muutos ei kuitenkaan tapahdu ilman merkittävää ja laajaa, suunniteltua
vaikuttamistyötä. On tärkeätä, että tuomme alamme erityisnäkökulmat esille, mutta muutos on
tehtävä yhteistyössä laajemmin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Ohessa luonnos
vaikuttamissuunnitelmaksi.
Luonnos hyväksyttiin toimintasuunnitelmaksi edetä asiassa yhdellä muutoksella;
neuvottelukunta tapaa myös Kuntaliiton edustajat hankintalakimuutoksen tiimoilta. Markku
Virkamäki laatii 29.8.2011 mennessä eri tapaamisia varten tarkoitetun perusviestiehdotuksen,
joka käsitellään yhteisesti sähköpostikeskustelussa. Eri tapaamiset:
1, Ministeri Häkämies; Veli-Pekka Sinervuo, Jarmo Sillanpää ja Markku Virkamäki
2, Suomen Yrittäjät; Jutta Keski-Korhonen, Lisbeth Hemgård, Pekka Mikkola ja Ilkka Jokinen,
3, Kuntaliitto; Erkki Paara, Pirjo Poikonen, Markku Niemelä
4, Peruspalveluministeri ja asunto- ja viestintäministeri; Markku Virkamäki, Jyrki Pinomaa, Nils
Torvalds, Jutta Keski-Korhonen ja Susanna Hintsala. Ensiksi mainittu hoitaa tapaamisen
käytännön järjestelyt ja toimii ryhmän vetäjänä. Eduskuntaryhmien edustajat tavataan
loppusyksystä ja SOSTE ry:een ollaan yhteydessä välittömästi. Todettiin, että vammaisalalle
on tullut isoja, kansainvälisiä toimijoita. Ala keskittyy, yrityskauppoja tapahtuu viikoittain. EUtason yhteenvetoa tarvitaan.

2, NEUVOTTELUKUNNAN TYÖHÖN JA TYÖTOIMINTAAN LIITTYVÄ VALTAKUNNALLINEN
KONFERENSSI 22.3.2012

Päätös:

a, laatuvaliokunta on jo ryhtynyt valmistelemaan konferenssin sisältöä
b, Kehitysvammaliitto järjestää 21.3 Ratti-hankkeen seminaarin ja olemme suunnitelleet
ja varanneet Sirkusiltaa 21.3 illaksi. Saksasta on tulossa sirkus.
Kehitysvammaliitolla on päävastuu 21.3 konferenssin ja KVL:lla ja KVPS:llä 22.3 konferenssin
ja FDUV:lla Sirkusillan järjestämisessä. Sirkusillan kustannuksia ja rahoitusta valmistelevat
Torvalds ja Virkamäki.

3. ARAn tuleva hakukierros, ohjaus ja kustannukset
Päätös:

Työvaliokunta kutsuu ARAn edustajat lokakuun 26. päivä yhteiseen palaveriin, jossa
pohditaan rakentamiseen, investointiavustuksiin ja hyväksyttäviin kustannuksiin liittyviä
asioita. Markku Lehtimäki ja Susanna Hintsala valmistelevat ARAn edustajien kutsumista
paikalle. Markku Lehtimäki toimittaa työvaliokunnan jäsenille laatimansa ARAn
rakennuskohteiden kustannustaulukkoyhteenvedon pääkaupunkiseudun ja sen lähialueiden
osalta.Todettiin, että investointiavustus on tärkeätä saada koko rakennushankkeeseen.
Sosiaalitekniikan osuus ei ole ratkaiseva kokonaiskustannuksissa. Yleinen kustannustason
taso on keskeisin asia.

4, KEHAS-ohjelma ja siihen liittyvät asiat
Kehas-ohjelma on valmistumassa. Samaan aikaan eri puolella rakennetaan merkittäviä
keskittymää. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos järjestää yksilöllisen tuen laatukriteereistä sekä
THL:N oman kehitysvammapalveluihin liittyvän julkaisun ja Yksi naapureista-julkaisun

julkistamistilaisuuden 25.10.2011 Helsingissä. Kehitysvammaisten Tukiliitto järjestää
loppusyksyn ja ensi talven aikana alueellisten seminaarien sarjan alueellisten avien kanssa
yksilöllisen tuen laatukriteereistä.
5. MUUT ASIAT
a, Todettiin Maskun kunnan perusturvalautakunnan puheenjohtaja Jarmo Sillanpään laatima
muistio perusterveydenhuollon ongelmista kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen liittyen.
Sovittiin, että puheenjohtaja toimittaa muistion sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon
virkamiehille.
b, Todettiin, että Ilkka Jokinen on järjestänyt tapaamisen Warman ja Ilmarisen
kiinteistötoimen edustajien kanssa. Warma ei ole ollut rakentamisessa mukana. Ilmarinen
rekennuttaa Pirkanmaalle Pitkäniemen alueelle 35 henkilölle palveluasuntoja ja on
kiinnostunut vastaavan suuruisista kohteista. Työeläkeyhtiö Fennia/Tyvene Oy on alalla
aktiivisesti mukana. Päätettiin että vielä ei kutsuta neuvottelukunnan työhön mukaan.
c, Todettiin kiitoksin , että Kehitysvammaliitto on saanut neuvottelukunnan kotisivut auki
osoitteessa www.kvank.fi
Sivuille tarvitaan nyt neuvottelukunnan aineistoa.
d, Keskusteltiin asumisturvallisuuteen liittyvistä asioista. Todettiin, että yksittäisten, ikävienkin
tapahtumien perusteella ei pidä tehdä liian hätäisiä johtopäätöksiä.

Muistion vakuudeksi

Markku Virkamäki

