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Varsinaiset jäsenet
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1. Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen
Puheenjohtaja Timo Pesu avasi kokouksen klo 13.00. Puheenjohtaja Timo Pesu ja
sihteeri Marika Ahlstén esittäytyivät. Kokouksen osallistujat esittäytyivät (ks.
osallistujalista) ja asettivat edustamansa organisaation Suomen kartalle.
2. Kokouksen asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.
3. Työn ja päivätoiminnan valiokunnan perustaminen – miksi ja mihin
tarkoitukseen?
Puheenjohtaja esitteli valiokunnan perustamiskokouksessa laadittuja alustavia
hahmotteluja valiokunnan tarkoituksesta sekä työn ja päivätoiminnan tematiikkaan
liittyviä eri tulokulmia.
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Keskustelua:
 Päivätoiminta on lisääntynyt monilla alueilla työtoiminnan kustannuksella;
työtoiminta ”kaatuu” päivätoimintaan.
 Työ- ja päivätoimintaan liittyy oleellisesti kuljetuspalvelukysymys.
o Asiakaslähtöiset ratkaisut kuljetuspalveluissa: joillekin työmatkan
kulkeminen omaehtoisesti voi myös olla hyvä ratkaisu. Toisaalta
”polkupyörän päälle laittaminen” ei saa olla kuntien säästökeino.
o Erityishuolto-ohjelmassa määritellään asiakaskohtaiset ratkaisut.
 Megatrendi: niukkuuden ja vähenevien käsiparien jakaminen. Palvelujen
kehittäminen siihen suuntaan, että henkilö siirtyy hoivapalveluista työhön tai
työosuusrahalta palkkatyöhön – nämä kaikki ratkaisut tulevat olemaan arvokkaita.
Yhtään ylimääräistä hoivakättä ei ole tulevaisuudessa tarjolla. Kehitysvamma-ala
on pieni ryhmä keskustelemaan verrattuna vanhusväestön kasvuun.
 Osallistumisen muoto ja tapa olennainen asia, ei säästöjen hakeminen. Esim.
Englannissa henkilökohtaisen budjetoinnin myötä kehitysvammaiset ihmiset ovat
”äänestäneet jaloillaan” ja valinneet osallisuutensa muodoksi jotain muuta kuin
perinteisen työ- tai päivätoiminnan.
 Palvelutyön perinteen puuttuminen Suomessa, itsepalvelukulttuuri vaikuttaa
keskeisesti kehitysvammaisten ihmisten työmahdollisuuksiin.
 Vaikuttamistyön fokusointi ja vaikuttamisen kärkien valinta, ehdotuksia:
o Lainsäädännön kehittämiseen vaikuttaminen. Lainsäädännön tulee olla niin
vahvaa, että se takaa työ- ja päivätoiminnan.
o Mielekkään työn ja päivätoiminnan kehittäminen; eri vaihtoehdot
o Koulutuksen ja työelämätarpeiden yhteensovittaminen
o Uusien mallien kehittäminen
 ”Pankkipäivät”  työtoimintapäiviä on vähennetty ottamalla käyttöön ”pankissaasioimispäiväkäytäntö”
 Eri puolilla Suomea samoja toimintoja  pitäisi koota eri käytäntöjä yhteen
 Eri käsitteet, niiden yhdenmukaistaminen ja selkeyttäminen
Työryhmän jäsenten intressejä, odotuksia ja toiveita
 Jakauduttiin ryhmiin keskustelemaan valiokunnan jäsenten intresseista, odotuksista
ja toiveista. Ryhmätyön tulokset on kuvattu liitteenä olevissa dioissa.
4. Valiokunnan kokouskäytännöt
Puheenjohtaja esitteli valiokunnan kokouskäytäntöjä (ks. diat).
Keskustelua kokouskäytännöistä:
 Organisaatioiden varajäsenet: ilmoitetaan valiokunnan sihteerille
(marika.ahlsten@kvl.fi), joka ylläpitää valiokunnan jäsenlistaa.
 Alueellinen edustavuus:
o Pohjois-Suomen edustus: Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä hankkii
valiokuntaan edustajan (Kolarin kunta?)
o Savon alue on vielä tyhjänä
o Työhönvalmennussäätiöiden edustus?
 Osallistumiskustannukset: neuvottelukunnan yleiskäytännön mukaan
taustaorganisaatiot maksavat edustajiensa matkakulut. Kehitysvammaliitto korvaa
kokemusasiantuntijoiden (Me Itse, Steg för Steg) matkakulut.
 Varapuheenjohtaja: ehdotettiin varapuheenjohtajaksi Jaana Osaraa Me Itsestä tai
Jonne Tallbergia Steg för Stegistä; puheenjohtaja sopii asiasta Jaanan ja Jonnen
kanssa ennen seuraavaa kokousta.
 Kokoustiheys: 2 kokousta syksyllä, 2 kokousta keväällä
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Alueelliset kokoukset v. 2013: ehdotettiin Jyväskylää (työhönvalmennus),
Honkalampikeskusta, Eskoota (erityiskoulutus), Tampere (OmaPolku).
o Muita ehdotuksia mahdollisista alueellisista tutustumiskohteista voi toimittaa
puheenjohtajalle ja sihteerille.
o Alueellinen tutustuminen valiokunnan valitsemien painopisteiden mukaan
KVANK-nettisivut (www.kvank.fi): lisätään sivuille kuvaus työn ja päivätoiminnan
valiokunnasta sekä luettelo valiokunnan jäsenistä. Sivuille lisätään KVANK:n wordja diapohjat, jotka ovat jäsenten käytettävissä.

5. Valiokunnan toimintasuunnitelman luonnostelua perustamiskokouksen
evästysten pohjalta
Työstetään valiokunnan tavoitteenasettelua ja toimintasuunnitelmaa syksyn
kokouksissa ryhmätyöskentelyssä esiin nostettujen näkökulmien pohjalta.
6. Seuraavat kokoukset
 Ma 1.10. klo 12-16, Kehitysvammaliitto
o Aamupäivällä tutustumiskäynti johonkin työn/päivätoiminnan kohteeseen
pääkaupunkiseudulla
 Ma 10.12. klo 12-16, Kehitysvammaliitto
o Aamupäivällä tutustumiskäynti johonkin työn/päivätoiminnan kohteeseen
pääkaupunkiseudulla
 Ti 12.2.2013 klo 10-15, paikka sovitaan myöhemmin (alueellinen kokous?)
7. Muut mahdolliset asiat
Mahdollinen KASTE-haku: puheenjohtaja palaa asian tiimoilta ehdotuksen tekijälle
Jouni Nummelle/Eskoo.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.
Liitteet:

Liite 1. Diaesitys
Liite 2. Valiokunnan jäsenluettelo (11.6.2012)
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