Yhteistyössä kohti
ratkaisua
ratkaisukeskeinen toimintamalli
paikallisen vaikuttamisen tukena
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Sari Pohjolainen
Salla Pyykkönen

Yhteistyössä kohti ratkaisua toimintamalli
Prosessiin käytetty aika riippuu asian kiireellisyydestä esim. 2 vko – 2 kk

Tukiyhdistys = toimija
Jatkosuunnitelmat
ja seuranta

Yhteys kuntaan
• Asia ja sen
kiireellisyys
• Sovitaan käytännöt ja
toimintatapa

• Yhteys kuntaan →
yhteistyön tarve
• Aika ja paikka

Yhteys Tukiliittoon

suunnittelu
Aluekoordinaattori = taustatuki

• Eri näkökulmien esille
tuominen
• Keskustelu →
ratkaisuvaihtoehdot

Keskustelutilaisuus *)

toteutus
Tukiliitosta tarvittaessa
- työntekijä paikalla
- asiaan taustatukea
- Skype-yhteys

• Seuraavan
tapaamisen sopiminen
• Käsiteltävän asian
seuranta

Tukiyhdistys ottaa yhteyttä
Tukiliittoon
• Asia ja vaikuttamisen kohteen
määrittely → Mikä on tavoite?
• Asian kiireellisyys
• Käydään läpi tämän toimintamallin
periaatteet
• Pohditaan keskustelutilaisuuden
osallistujat ja Tukiliiton tuen tarve
• Jos Tukiliiton työntekijä paikan päälle –
ajankohdan vaihtoehdot

Yhteys kuntaan

Yhteys Tukiliittoon

Aluekoordinaattori = yhdistyksen taustatuki kuntavaikuttamisessa

Yhteys asiasta kuntaan

Yhteys
Tukiliittoon

• Tukiyhdistys ottaa yhteyttä
kuntaan → esittää asian ja
keskusteluhalukkuuden
• Sovitaan keskustelutilaisuuden
aika ja paikka
• Sovitaan kunnan kanssa ketä
keskustelutilaisuuteen kutsutaan
• Tukiyhdistys hoitaa tilaisuuden
käytännön järjestelyt yhdessä
kunnan kanssa
Yhteys kuntaan

Keskustelutilaisuus
• Miksi olemme koolla?
o Vaikuttamisen kohteen määrittely
o Asian kiireellisyys
• Tukiliiton työntekijä tarvittaessa paikalla
ja/tai Skypellä
• Avoin keskustelu
o Erilaisten näkökulmien esille tuominen
o Mahdollisten ratkaisuvaihtoehtojen
pohtiminen yhdessä
o Tavoitteena yhteisen näkökulman ja
sopivien ratkaisujen löytäminen →
mietitään käytännöt ja tarvittavat
toimenpiteet ratkaisuun pääsemiseksi
Keskustelutilaisuus

Jatkosuunnitelmat
ja seuranta

Keskustelutilaisuus 1)
- asia on viranhaltijoiden ratkaistavissa
- mukana yhdistyksen ja viranhaltijoiden edustajat
Näkökulmien esille tuominen
Avoin keskustelu eri
Yhteisen suunnan löytäminen
näkökulmista asiaan:
Ratkaisuvaihtoehdot
- Palvelun käyttäjien ja
läheisten näkökulmat
- Kunnan edustajien
näkökulmat
- Lainsäädännön ja YK:n
vammaissopimuksen
velvoitteet

Etsitään eri näkökulmien
Käydään läpi realistiset
ja asiaan vaikuttavien
mahdollisuudet ja
tekijöiden kautta
ratkaisuvaihtoehdot →
yhteistä suuntaa
mitä asialle tehtävissä ja
Asiaan vaikuttavien
millä aikataululla
aikataulujen
huomioiminen

Keskustelutilaisuus 2)
- asian ratkaiseminen vaatii poliittisen päätöksen
- mukana yhdistyksen ja viranhaltijoiden edustajat sekä kuntapäättäjät
Näkökulmien esille tuominen
Yhteisen suunnan löytäminen
Avoin keskustelu eri
näkökulmista asiaan:
Etsitään eri näkökulmien Miten toimitaan?
- Palvelun käyttäjien ja
läheisten näkökulmat
- Kunnan edustajien
näkökulmat

- Lainsäädännön ja YK:n
vammaissopimuksen
velvoitteet

ja asiaan vaikuttavien
tekijöiden kautta
yhteistä suuntaa
Huomioidaan
päätöksentekoprosessi
ja mahdolliset
kilpailutukset (vaikutus
aikatauluihin)

Käydään läpi realistiset
mahdollisuudet ja
ratkaisuvaihtoehdot →
mitä asialle tehtävissä ja
millä aikataululla

Jatkosuunnitelmat ja seuranta

Keskustelutilaisuus

• Seuraavan tapaamisen sopiminen
• Keskinäinen tiedotus sekä
tiedotus omissa verkostoissa kontaktihenkilö
• Käsiteltävän asian seuranta
• Sovitaan toimintamallin arviointi
(yhdistys – Tukiliitto) → hyvien
käytäntöjen levittäminen
Jatkosuunnitelmat
ja seuranta

