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Vaikuttaminen alueellisesti



Jatkuu…

▪ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) 
kuntayhtymä:
▪ Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, 
Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.

Vammaispalvelujen yhteystiedot

Eksote

http://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/vammaispalvelut/yhteystiedot/Sivut/default.aspx


Jatkuu…

▪ Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä Kymsote:
▪ Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja 
Virolahti.

Vammaispalvelujen yhteystiedot

Kymsote

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Vammaispalvelut/c/vammaispalvelut


Jatkuu…

▪ Vaikuttaminen kunnan peruspalveluihin

▪ Kaikissa muissa asioissa ja palveluissa:
▪ Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

▪ Varhaiskasvatus

▪ Koulutus

▪ Nuorisotoimi

▪ Liikuntamahdollisuudet

▪ Kulttuuripalvelut

▪ Kaavoitus

▪ Julkinen paikallisliikenne ja -järjestelyt

→ vaikuttaminen suoraan tai yhteistyössä esim. kunnallisen 
vammaisneuvoston kautta

KUNTA



Tukiliiton tuki yhdistyksille
- ennakoiva kunta-

/maakuntayhteistyö

- Yhteistyöllä kohti ratkaisuja -malli



Yhteistyön lähtökohta
▪ Tilaisuus on hyvä olla ennakoiva

▪ Halutaan tietää ja keskustella asioista ja/tai 

halutaan vaikuttaa jo etukäteen tulossa oleviin 
päätöksiin, suunnitelmiin tai tulevaisuuden 
tarpeisiin.

▪ Tarve voi lähteä halusta keskustella ja 
vaikuttaa mm.
▪ Palveluihin ja käytäntöihin yleensä

▪ Kunnan/maakunnan strategisiin linjauksiin

▪ Palveluiden soveltamiskäytäntöihin tai 
palveluiden tarpeen/kysynnän epätasapainoon



Tilaisuuden suunnittelu

▪ Paikallisyhdistyksen jäsenistöltä tulee tarve 
ja teema tilaisuudelle

▪ Mistä on tarve keskustella?

▪ Mikä on hyvin, missä on kehitettävää?

▪ Palveluiden käyttäjiltä / läheisiltä nousseet 
palveluiden tarpeet suhteessa tarjonnan 
vaihtoehtoihin 

→ Max kaksi (2) asiakokonaisuutta /tilaisuus



Yhteistyötilaisuuden suunnittelu

Yhdistyksen 

yhteydenotto 

aluekoordinaattoriin

* Tarve ja teema → ketä 

tukiliitosta tilaisuuteen

* päivän/ajan allakointi

Tukiliitto on tilaisuuden 

suunnittelussa tukena ja 

apuna (toteutus 

vaihtoehtoja 

mallikysymyksiä, 

kutsun/tiedotteen malleja)

Tukiliitosta varataan 

tarvittavaa materiaalia 

tilaisuuteen mukaan. 

Tukiliiton työntekijä on 

mukana tilaisuudessa, 

yhdistyksen tukena.

1) Yhteydenotto 
aluekoordinaattoriin

2) Yhteydenotto

kuntaan

•Päivän ja ajan 

allakointi

(arki-illan vai  

iltapäivän 

tilaisuus)

•Paikkavaraus
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Käytännön 

järjestelyistä 

vastaaminen 

kahvitus, 

tilaisuuden pj 

yms

Tilaisuuden teeman / 

ohjelman sopiminen

Max kaksi (2) 

asiakokonaisuutta 

/tilaisuus

→Mahdollisten 

etukäteiskysymyksien 

laatiminen

→Tiedotteen/kutsun 

teko

→Tiedote/kutsu 

jakoon
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▪ Yhdistys hoitaa tiedotuksen ja kutsut. (Yhdessä 
voidaan miettiä ketä kutsutaan paikalle.)

▪ Toteutustapoja on monia; paikka / tila myös 
vaikuttavat 

▪ Ajankohtaan (ilta vai iltapäivä) vaikuttaa mm. 
omaisten pääseminen mukaan sekä 
viranhaltijoiden toimintakäytännöt

▪ Pyritään rakentavaan keskusteluun ja 
vuorovaikutukseen

▪ Tilaisuudessa keskustellaan yleisellä tasolla–
yksilöasiat/vaitiolovelvollisuus

Yleiset periaatteet



Mitä tilaisuuden jälkeen?

▪ Tavoite: tapaamiset jatkuvat säännöllisin 
väliajoin esim. 1-2 kertaa/vuosi

▪ Mahdollisiin auki jääneisiin asioihin tai 
kysymyksiin haetaan vastaukset. Tiedotus 
näistä jälkikäteen asianosaisille.

▪ Mahdollisen palautteen käsittely



Jatkossa ja hyvässä 
yhteistoiminnassa…

▪ Kunnan/maakunnan päättäjät ja viranhaltijat 
tietävät, millaista tukea kehitysvammaiset ja 
perheet tarvitsevat 

▪ Kunnan/maakunnan päättäjät ja viranhaltijat 
arvostavat yhdistystä/yhdistyksiä yhteistyö-
kumppanina ja asiantuntijana

▪ Palveluiden kehittäminen tapahtuu yhdessä 
asiakkaiden ja heitä edustavien yhdistysten kanssa



Jatkossa ja hyvässä 
yhteistoiminnassa…

▪ Palvelu- ja tukitoimet perustuvat lakeihin ja 
asetuksiin ja asiakkaiden esittämiin tuen 
tarpeisiin

▪ Vakiintuneet yhteistoimintakäytännöt

▪ Kunnalla/maakunnalla on tilaisuuksien 
myötä käytössä toimiva kv-palveluiden 
asiakaspalautejärjestelmä

▪ Yhdistyksellä/yhdistyksillä on arvostettu 
asema kv-asioissa kunnassa/maakunnassa.



Yhteistyöllä kohti 
ratkaisua

-
ratkaisukeskeinen toimintamalli 
paikallisen vaikuttamisen tukena

Kaaviot



Yhteistyössä kohti ratkaisua -
toimintamalli

•Asia; tarve ja teema sekä 
kiireellisuus

•Asian tarkentaminen; 
vaikuttamisen kohteen 
määrittely

•Sovitaan käytännöt ja 
toimintapa

Yhteys 
Tukiliittoon

•Yhteys kuntaan

•Asian määrittely kunnalle

•Aika ja paikka

•Markkinointi ja tilaisuuden 
käytännö

Yhteys 
kuntaan •Asian määrittely ja avoin 

keskustelu

•Eri näkökulmat esille tuominen

•Yhteisten näkökulminen
löytäminen →
ratkaisuvaihtoehdot

Tapaaminen *)

•Kokoontumiset jatkossa 
/seuraava tapaaminen ja 
koollekutsujan nimeäminen

•Seurannasta sopiminen

Seuranta ja 
jatkot

Tukiliitosta tarvittaessa
- Työntekijä paikalla
- mallikysymyksiä 
- asiaan taustatukea
- skype yhteys tarvittaessa asiasta

Prosessiin käytetty aika riippuu asian kiireellisyydestä esim. 2vko – 2kk

Tukiyhdistys=toimija

Aluekoordinaattori=taustatuki

suunnittelu toteutus



Tukiyhdistys ottaa yhteyttä 
Tukiliittoon

• Asia: tarve ja konkretia

• Asian tarkentaminen; vaikuttamisen 
kohteen määrittely ja tavoite

• Asian kiireellisyys

• Sovitaan käytännöt ja toimintatapa

• käytännöt

• Tukiliiton tuki ja mahdollisia 
mallikysymyksiä

• Jos tukiliiton työntekijä paikanpäälle 
– ajankohdan mahdollisuudet 
kalenteroidaan Yhteys 

Tukiliittoon

Aluekoordinaattori = yhdistyksen taustatuki vaikuttamisessa



Yhteys asiasta kuntaan

Yhteys 
Tukiliittoon

• Tukiyhdistys ottaa yhteyttä 
kuntaan/maakuntaan: esittää 
asian ja keskusteluhalukkuuden

• Asian konkretisointi

• Keskustelutilaisuuden aika ja 
paikka

• Markkinointi ja tilaisuuden 
käytäntöjen hoitaminen

Yhteys kuntaan



Tapaaminen 

• Miksi olemme koolla:

• Vaikuttamisen kohteen määrittely 

• Tilaisuuden käytännöt

• Asian kiireellisyys

• Tukiliiton työntekijä paikalla ja/tai skypellä
mahdollisuus Tukiliitosta asian eri näkökulmiin

• Avoin keskustelu

• Erilaisten näkökulmien esille tuominen

• Tavoitteena yhteisen näkökulman löytäminen

• → asian ratkaisuvaihtoehdot

• → ratkaisut tai askelmerkit                
ratkaisuun pääsemiseksi Tapaaminen

Seuranta ja 
jatkot



Tapaaminen 1) 
- konkreettinen asia esim. palvelu

Näkökulmien esille tuominen

Avoin keskustelu eri 
näkökulmista asiaan

Vetäjä rajaa aikaa ja 
tarvittaessa palauttaa 
asian äärelle

Yhteisen näkökulman löytäminen

Yhteisen näkökulman 
määrittely / tai 
ongelman esille tuonti, 
jos yhteistä tahtotilaa ei 
löydy

- Asioiden konkretisointi

- Lainsäädännön tausta

Ratkaisuvaihtoehdot

Käydään läpi 
mahdollisuudet ja 
ratkaisuvaihtoehdot →
mitä asialle tehtävissä

→ Sovitaan kuinka 
toimitaan



Tapaaminen 2)
- laadullinen asia esim. asuminen tai 

tietyn palvelun laatu/kehittäminen

Näkökulmien esille tuominen

Avoin keskustelu eri 
näkökulmista asiaan

Vetäjä rajaa aikaa ja 
tarvittaessa palauttaa 
asian äärelle

Yhteisen ymmärryksen löytäminen

Tarpeen määrittely tai 
esille tuominen

- Asioiden 
konkretisointi

- Lainsäädännön tausta

Miten toimitaan?

Käydään läpi 
mahdollisuudet ja 
ratkaisuvaihtoehdot →
mitä asialle tehtävissä

→ Sovitaan kuinka 
toimitaan



Seuranta ja jatkosuunnitelmat

Tapaaminen

• Jatkosta sopiminen:

• → Esillä olevan asian 
seurannasta sopiminen

• Kokoontumiset jatkossa ja 
asioiden ennakointi

• Seuraava tapaaminen ja 
koollekutsujan nimeäminen

• → Sovitaan arviointi / prosessin 
purku (Tukiliitto – yhdistys)

Seuranta ja 
jatkot



Olkaa yhteyksissä Tukiliittoon!

Paikallinen ja alueellinen vaikuttaminen

Salla Pyykkönen

ja

Sari Pohjolainen

Aluekoordinaattori

Puhelinnumero:  050 5288 394 

Sähköposti:

sari.pohjolainen@tukiliitto.fi

mailto:sari.pohjolainen@tukiliitto.fi

