KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta / Jalkauttamistyöryhmä

Viestintä- ja jalkauttamissuunnitelma 2.5.2016
Suunnitelma, miten levitämme tietoa laatukriteereistä ja miten tuemme kriteereiden
käyttöönottoa valtakunnallisesti

1. Kriteerien julkaiseminen
a. Kriteerit on viety Verneri.net verkkopalveluun toimitettuna sivuille upotettuna
materiaalina sekä pdf-muodossa. Ruotsinkielinen (valmis) ja selkokielinen pdf
lisätään myöhemmin.
b. Pyrimme saamaan kriteerit Vammaispalvelun käsikirjaan. Katri lähettää viestin
asiasta THL:n Marika Kankaalle.
2. Tiedote kriteereistä
a. Katri lähettää tiedotteen kaikille työn ja päivätoiminnan valiokunnalle jäsenille ja
seuraaville tahoille:
o
o
o
o
o
o
o
o

VATES (Kati Savela, Tiina Jäppinen, Anne Korhonen)
Kuntoutussäätiö (Timo Korpela, Soile Kuitunen)
THL (Marika Kangas, Ville Grönberg, Päivi Nurmi-Koikkalainen)
VAMLAS (Pauliina Lampinen, Pauli Leinonen)
Kuntaliitto (Ellen Vogt, Pirjo Poikonen)
STM (Eveliina Pöyhönen, Päivi Mattila-Wiro, Raija Tiainen)
TEM (Patrik Tötterman)
OrtonPro (Miika Keijonen)

o Vammaisfoorumin työllisyysryhmä (Mari)
o Kehitysvammaliiton jäsenkirje (Marika)

b. Jokainen valiokunnan jäsenorganisaatio voi hyödyntää tiedotetta omassa sisäisessä
ja ulkoisessa tiedottamisessa.
3. Painetun julkaisun tuottaminen ja toimittaminen
a. Julkaisussa pääosassa kriteerit, lisäksi kriteerien ja niiden jalkauttamisen
konkretisointiin casetarinoita kriteerien käyttöönotosta eri organisaatioissa sekä
toiminnasta, joka on kriteerien mukaista.
4. Tutkitaan, miten voisimme hyödyntää Innokylä –verkkosivua
5. Seminaarit
a. järjestämisvastuu alueellisella toimijoilla, KVANK:n jalkauttamistyöryhmän tuki
b. koulutusmateriaali

- Koulutuksissa voisi teettää ryhmäkeskusteluja yleisöllä  Millaisilla
käytännöillä/muutoksilla työ olisi kriteereiden mukaista?
- Tarvitaan selkoversio kriteereistä, selko- tai ainakin selkeäkielistä
esittelymateriaalia, videomateriaalia kriteerien työstämiseen palvelun
käyttäjien kanssa
- Viestintämalleja organisaation sisäiseen viestintään kriteereistä
- Menetelmämalleja, miten käsitellään organisaation eri tasoilla:
1. luottamushenkilöt
2. johto
3. esimiehet: esim. lähiesimieskokoukset asumisen puolella, päivä- ja
työtoiminnan puolella
4. lähityöntekijät
5. asiakkaat
6. sidosryhmät: palvelun järjestäjä, palvelun käyttäjän läheiset jne.
6. Powerpoint –esitys laatukriteereistä ja niiden käyttöönoton malleista:
1. KVANK esittely
2. Työn ja päivätoiminnan valiokunnan esittely, päämäärä
3. Termit:
o Palvelun käyttäjä, ostaja ja tuottaja
o Heikossa työmarkkina-asemassa oleva
o Työllisyyttä edistävä toiminta (TEOS) vrt. työtoiminta
o Osallisuutta edistävä toiminta (TEOS) vrt. päivätoiminta
o Yhdenvertaisuus
o Itsemääräämisoikeus
4. Syy laatukriteereiden tarpeelle  yhteisten kriteereiden puute, laadun epätasaisuus,
lainsäädäntö vanhentunut
5. Miten laatukriteerit on työstetty (dia tai muistiinpanoihin)
6. Tausta YK-sopimus (artikla 27), ideologinen muutos integraatiosta inkluusioon
7. Lainsäädäntö TEOS, VALAS päiväaikainen toiminta, työlainsäädännön näkökulmat,
yhdenvertaisuuslaki
8. OTE-kärkihanke
9. Kriteerit, tavoiteltava lopputulos (muistiinpanoihin konkretisoivia käytännön
esimerkkejä)

7. KVANK:n konferenssi 29.-30.3.2017
a. laatuvaliokunta vastaa järjestämisestä, n. 300 osallistujaa
b. ehdotamme konferenssiohjelmaan sessiota laatukriteereistä  viedään
vuosikokoukseen

8. Jalkauttamistyöryhmän palavereissa käydään läpi yhdessä jäsenten omien organisaatioiden
jalkauttamisen kokemukset alla olevin kysymyksin ja kirjataan ylös.
KYSYMYKSET
i. Mitä konkreettista on tapahtunut meidän organisaatiossa?
ii. Millaisia reaktioita, tunteita, jatkosuunnitelmia, kysymyksiä, oivalluksia,
haasteita tilaisuudessa syntyi? Henkilöstölle? Asiakkaille?
iii. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
iv. Löytyykö palvelutarjonnasta jo laatukriteerien mukaista toimintaa?
Millaista?
9. Viestintä Työn ja päivätoiminnan valiokunnalle

